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POVZETEK 

V skladu z naraščajočim zanimanjem za človekov čustveni razvoj in razmahom koncepta 
čustvene inteligence se tudi v šolskem prostoru pod drobnogled postavlja vzgojna funkcija 
šole in skrb za otrokov čustveni in socialni razvoj. Otroci razvijajo čustveno-socialno 
kompetenco že v predšolskem obdobju, zato je še toliko pomembneje, da se ta krepi že takrat, 
ob vstopu v šolo pa od prvega razreda naprej. Uporaba kreativnih medijev za krepitev 
čustveno-socialne kompetence je za mlajše otroke še posebej primerna, saj so jim le ti 
navadno še posebej privlačni, prav tako tovrstno učenje poteka izkustveno in preko igre. 
Likovne dejavnosti so še posebej primerne kot posredni medij komuniciranja pri delu z 
mlajšimi otroci, saj se njihov razvoj govornih sposobnosti in besedišča še razvija. 

Glavni namen magistrskega dela je bil raziskati, na kakšne načine je vključeno spodbujanje 
čustveno-socialne kompetence otrok v nižjih razredih osnovne šole in kakšen pomen 
pedagoški delavci šole pri tem pripisujejo kreativnim medijem in znotraj teh likovnim 
dejavnostim. V teoretičnem delu magistrske naloge najprej raziščem vlogo in naloge šole pri 
krepitvi celostnega razvoja otrok in nadaljujem s podrobno obravnavo pojma čustveno-
socialna kompetenca. Nato sledi poglavje o razvojnem vidiku čustveno-socialne kompetence, 
na koncu je poglavje o kreativnih medijih, posebno poglavje pa je namenjeno likovnim 
dejavnostim kot orodju za krepitev čustveno-socialne kompetence otrok. 

Empirični del je zasnovan kvalitativno. Vzorec je namenski (neslučajnostni) in zajema osem 
zaposlenih iz štirih osnovnih šol − iz vsake šole eno učiteljico in eno svetovalno delavko. V 
drugem delu je bil izveden sklop petih srečanj z izbranim otrokom v okviru dela šolske 
svetovalne službe, kjer je prikazana uporaba likovnih dejavnosti za namene izražanja 
otrokovega življenjskega položaja.  

Rezultati raziskave kažejo, da sogovornice področje čustveno-socialne kompetence pri 
učencih zaznavajo kot pomembno. Učiteljice menijo, da se z omenjenim področjem ukvarjajo 
dovolj, svetovalne delavke pa menijo, da se s tem področjem ukvarjajo premalo, pri čemer kot 
glavne razloge navedejo pomanjkanje časa, preobsežne delovne naloge in preobremenjenost z 
drugimi področji dela. Kot najpogostejše metode dela oziroma aktivnosti za krepitev 
čustveno-socialne kompetence se tako učiteljice kot svetovalne delavke najpogosteje 
poslužujejo pogovora. Kljub prepoznavanju nekaterih prednosti uporabe kreativnih medijev in 
likovnih dejavnosti se jih sogovornice v večini ne poslužujejo. Učiteljice jih uporabljajo za 
namene učne ure, kjer je uporaba kreativnih medijev tudi sicer vnaprej načrtovana, svetovalne 
delavke pa jih pri svojem delu ne uporabljajo, ker jim bodisi niso blizu, bodisi se za njihovo 
uporabo ne počutijo dovolj kompetentne. Sodelovanje z otrokom v sklopu izvajanja likovnih 
delavnic se je izkazalo kot izjemno pozitivno, saj so prispevale k hitrejšemu vzpostavljanju 
zaupnega odnosa, služile kot orodje za neogrožujoč pogovor ter omogočile izražanje 
njegovega lastnega življenjskega položaja. Hkrati bi bilo delavnice, glede na učinke, ki so jih 
imele na otroka in njegovo lastno zanimanje, smiselno nadaljevati. 

Ugotovitve raziskave med drugim kažejo, da bi bilo smiselno uvesti usposabljanja, kjer bi bili 
kreativni mediji ter možnosti uporabe le teh podrobneje predstavljeni pedagoškim delavcem v 
šoli, hkrati pa bi bilo pedagoškim delavcem dobro omogočiti tudi prostor za kreativno 
izražanje in raziskovanje lastnih interesov. Tovrstno usposabljanje bi lahko doprineslo k temu, 
da bi strokovni delavci kreativne medije bolje spoznali in jih tudi bolj pogosto in vešče 
aplicirali v svoje delo z učenci. 
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ABSTRACT 

As society becomes more and more interested in human emotional development, and as 
concept of emotional intelligence gains more and more popularity, there is also a rising 
question of educational part within the school context and care for children social-emotional 
development. Children already start to develop their social-emotional competency in 
kindergarten and this is why it is important to start enhancing it then and continue to do so 
with a start of schooling. Use of creative media for enhancing social-emotional competency is 
especially suitable for young children, because they most often find them attractive and learn 
through experience and play at the same time. Working with young children, art activities are 
especially suitable as an indirect media of communication regarding the fact that they are 
undergoing the process of speech and vocabulary development. 

The main purpose of the thesis was to research in what ways is enhancing social-emotional 
competency of children in earlier grades included in school and what importance regarding 
this does the educational staff attribute to creative media and visual arts. The theoretical part 
of the thesis explores the role and assignments of the school at enhancing overall development 
of children and continues with detailed discussion of the term social-emotional competency. 
Furthermore, the thesis explores the developmental aspect of social-emotional competency 
and concludes with the topic of creative media and detailed presentation of visual arts as a 
tool for enhancing social-emotional competency of school children. 

The empirical part of the thesis is based on a qualitative study. It includes purposeful 
sampling with eight participants from four primary schools- from each school one teacher and 
one school counselor. In the second part of empirical section, there were five workshops 
executed with one student within the school counseling services, using visual arts with the 
purpose of expressing his life situation. 

Findings of the study show that participants perceive area of social-emotional competency as 
important. Teachers say they deal with social-emotional competency of children sufficiently. 
However, school counselors say that they do not deal with this area enough, mainly because 
they do not have enough time, they either have too much work or are too busy with other 
work assignments. All participants use conversation as a main method of work or as a main 
activity for enhancing social-emotional competency. Despite recognizing some advantages of 
using creative media and visual arts participants mainly do not use them. Teachers use them 
exclusively for the purpose of school lesson where the use of creative media is planned in 
advance, but school counselors on the other hand do not use them at all, mainly because they 
do not feel competent enough for its application or simply because they do not have affinity 
towards them. Working with a child individually within art workshops resulted in a very 
positive experience and it contributed to a faster establishment of working relationship. It also 
served as a tool for non-threatening conversation and enabled him to express his life situation. 
Taking into consideration the effects of the workshops on a child, it would make sense to 
execute them continuously. 

Findings of the study also show it would make sense to introduce trainings, where creative 
media and possibility of its use would be presented to educational staff in a more detailed 
way, and enable the space to express themselves creatively and explore their own interests 
further at the same time. Such trainings would result in educational staff gaining the better 
knowledge of creative media, use them more frequently and apply them more skillfully into 
their work with students. 
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competency, visual arts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAZALO 

 
UVOD ..................................................................................................................................................... 1 

I  TEORETIČNI DEL ........................................................................................................................... 2 

1. VLOGA IN NALOGE ŠOLE PRI KREPITVI CELOSTNEGA RAZVOJA OTROK .................. 2 

1.1 Zakonske podlage delovanja šole .................................................................................................. 2 

1.2 Značilnosti delovanja šolskega sistema ......................................................................................... 6 

1.3 Vloga učitelja pri spodbujanju čustveno-socialne kompetence učencev ....................................... 8 

1.4 Vloga šolske svetovalne službe pri krepitvi celostnega razvoja otrok ........................................ 13 

1.5 Pomen sodelovanja s starši za otrokov celostni razvoj................................................................ 17 

2. ČUSTVENO-SOCIALNA KOMPETENCA V ŠOLSKEM PROSTORU IN NJEJ SORODNI 
POJMI ................................................................................................................................................... 18 

2.1 Čustvena inteligenca .................................................................................................................... 18 

2.2 Čustvena pismenost ..................................................................................................................... 23 

2.3 Čustveno-socialna kompetenca v šolskem prostoru .................................................................... 24 

2.4 Pomembnost krepitve  čustveno-socialne kompetence v razredu ............................................... 30 

3. RAZVOJNI VIDIK ČUSTVENO-SOCIALNE KOMPETENCE OTROKA .............................. 31 

3.1 Čustveni razvoj ............................................................................................................................ 31 

3.2 Socialni razvoj ............................................................................................................................. 35 

3.3 Kulturni vidik pri čustvenem in socialnem razvoju..................................................................... 36 

4. KREATIVNI MEDIJI IN NJIHOVA UPORABNOST ................................................................ 37 

4.1 Vrste kreativnih medijev ............................................................................................................. 37 

4.2 Lastnosti uporabe kreativnih medijev v procesu pomoči ............................................................ 39 

4.3 Vplivi dela s kreativnimi mediji .................................................................................................. 40 

5. LIKOVNE DEJAVNOSTI KOT ORODJE ZA KREPITEV ČUSTVENO-SOCIALNE 
KOMPETENCE .................................................................................................................................... 41 

5.1 Razvojne faze likovnega izražanja v obdobju srednjega in poznega otroštva ............................. 41 

5.2 Nekatere značilnosti likovnih dejavnosti ..................................................................................... 42 

5.3 Likovni materiali ......................................................................................................................... 43 

5.3 Uporaba prvin likovne terapije za krepitev čustveno-socialne kompetence otrok ...................... 45 

II  EMPIRIČNI DEL .......................................................................................................................... 47 

6. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI ...................................................................................... 47 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................................................ 47 

8. METODOLOGIJA ........................................................................................................................ 48 

8.1 Raziskovalna metoda in pristop................................................................................................... 48 



 
 

8.2 Raziskovalni instrument .............................................................................................................. 48 

8.3 Vzorec ......................................................................................................................................... 48 

8.4 Postopek zbiranja podatkov ......................................................................................................... 49 

8.5 Postopek obdelave podatkov ....................................................................................................... 50 

9. INTERPRETACIJA REZULTATOV IN DISKUSIJA ................................................................ 51 

9.1 Dejavniki čustveno-socialne kompetence otrok v šolskem kontekstu ........................................ 51 

9.2 Načini in pristopi krepitve čustveno-socialne kompetence učencev ........................................... 61 

9.3 Pomen kreativnih medijev za krepitev čustveno-socialnega razvoja učencev ............................ 68 

9.4 Uporaba likovnih dejavnosti pri spodbujanju otrokovega izražanja ........................................... 71 

IV  SKLEPNE UGOTOVITVE ......................................................................................................... 90 

V  VIRI IN LITERATURA ................................................................................................................ 94 

VI  PRILOGE ...................................................................................................................................... 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

KAZALO  TABEL 

Tabela 1: Socialne veščine, povezane s socialno kompetentnostjo po Bierman (2004) ....................... 25 
Tabela 2: Znaki socialne kompetentnosti v srednjem otroštvu in adolescenci po Pellegrini in 
Blatchford (2000) .................................................................................................................................. 26 
Tabela 3: Zgradba čustvenih spretnosti po Goleman (2001) ................................................................ 28 
Tabela 4: Razvoj nekaterih temeljnih in kompleksnih čustev v srednjem in poznem otroštvu (po 
Smrtnik Vitulić, 2004, str. 61−66) ........................................................................................................ 33 
Tabela 5: Aktivnosti, ki jih svetovalne delavke najpogosteje uporabljajo pri delu z otroki ................. 62 
Tabela 6: Aktivnosti, ki jih učiteljice najpogosteje uporabljajo pri delu z učenci ................................ 64 

 

 

KAZALO SLIK 

Slika 1: Peterokotnik čustvenih sposobnosti po Bisquerra Alzina (2009, str. 8) .................................. 28 
Slika 2: Obrazi ...................................................................................................................................... 74 
Slika 3: Krog počutja ............................................................................................................................ 76 
Slika 4: Kolaž čustev ............................................................................................................................ 78 
Slika 5: Družina .................................................................................................................................... 80 
Slika 6: Moj planet ................................................................................................................................ 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrajšave: 

ČI − okrajšava za izraz čustvena inteligenca; mestoma označena tudi z EI (emocionalna 
inteligenca) 



1 
 

UVOD 
 

Naklonjenost kreativnim medijem, znotraj tega še posebej likovnim dejavnostim, me spremlja 
že od otroštva. Tekom formalnega izobraževanja za poklic socialne pedagoginje pa je vse 
glasnejše postajalo vprašanje, kako lahko omenjene interese vključim tudi v svoje bodoče 
delo. Šolski prostor je le eno izmed področij dela socialnega pedagoga, a je poleg družine 
drugo najpomembnejše okolje za razvoj otroka, zato je skrb za celostni razvoj že od 
njegovega vstopa v šolo ključnega pomena. Vse večja priljubljenost in razširjenost pojma 
čustvena inteligenca pod drobnogled postavlja tudi razvoj le te pri otrocih, pri čemer 
neposredno naslavlja glavne nosilce vzgoje otroka − družino in šolo. Pojem čustvena 
inteligenca je hkrati pojem, ki nosi mnoge, večkrat tudi nasprotujoče si, definicije in 
opredelitve in do danes ostaja neenotno opredeljen. Ugotovitve pri obsežni študiji literature 
so, da v odnosu do pojma čustveno-socialna kompetenca le ta določa našo zmogljivost za 
učenje praktičnih veščin, čustveno-socialna kompetenca pa pokaže, kolikšen delež 
zmogljivosti smo pretvorili v veščine (Goleman, 2001). Uporaba izraza čustveno-socialna 
kompetenca je torej za krepitev veščin na teh področjih bolj smiselna. Kreativni mediji so za 
krepitev čustveno-socialne kompetence otrok v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju še 
posebej primerni, saj otrokom omogočajo učenje na zabaven način, preko igre, služijo pa 
lahko tudi kot posredni medij komuniciranja, kar upošteva otrokovo kontinuirano razvijanje 
besedišča in govornih sposobnosti v tem obdobju. 
V teoretičnem delu magistrske naloge najprej raziščem vlogo in naloge šole pri krepitvi 
celostnega razvoja otrok, natančneje  pod drobnogled vzamem zakonske podlage delovanja 
šole, navedem nekatere značilnosti šolskega sistema, ki vplivajo na njegovo delovanje, 
raziščem vlogo učitelja in svetovalne službe pri krepitvi celostnega razvoja otrok ter pomen 
sodelovanja s starši pri tem. Nadaljujem s poglavjem o čustveno-socialni kompetenci, kjer 
najprej za razmejitev med pojmi obravnavam njej sorodna pojma čustvene inteligence in 
čustvene pismenosti, nato pa se dotaknem še čustveno-socialne kompetence v šolskem 
prostoru in pomen krepitve le te v razredu. Sledi poglavje o razvojnem vidiku čustveno-
socialne kompetence, kjer je podrobneje predstavljen najprej čustveni razvoj otroka, nato 
socialni razvoj, na koncu poglavja pa še kulturni vidik pri čustvenem in socialnem razvoju 
otroka. Predstavljeno je tudi poglavje o kreativnih medijih, kjer so podrobneje zapisane vrste 
le teh in nekatere značilnosti ter prednosti uporabe, posebno poglavje pa je namenjeno še 
likovnim dejavnostim kot orodju za krepitev čustveno-socialne kompetence otrok. 
Glavni namen magistrskega dela je raziskati, kako je vključeno spodbujanje čustveno-socialne 
kompetence otrok v nižjih razredih osnovne šole in kakšen pomen pedagoški delavci šole pri 
tem pripisujejo lastni čustveno-socialni kompetenci, kreativnim medijem in znotraj teh 
likovnim dejavnostim. 

V empiričnem delu magistrske naloge je zato na podlagi analiziranih intervjujev najprej 
podrobno prikazano zaznavanje čustveno-socialne kompetence v šolskem prostoru s strani 
svetovalnih delavk in učiteljic ter pomen, ki ga za delo z učenci sogovornice pripisujejo lastni 
čustveno-socialni kompetenci. V nadaljevanju so podrobneje prikazane aktivnosti, ki se jih za 
krepitev čustveno-socialne kompetence učencev poslužujejo sogovornice in pomen 
sodelovanja s starši pri tem. Analiza in interpretacija dobljenih podatkov obravnava tudi 
pomen kreativnih medijev in znotraj teh tudi likovnih dejavnosti za čustveni in socialni razvoj 
učencev ter vpliv šolskega sistema pri krepitvi čustveno-socialne kompetence učencev. 

Magistrsko delo se zaključi s sklepnimi ugotovitvami, ki vsebujejo nekatere predloge za 
vključevanje kreativnih medijev v šolski prostor, natančneje v učni in svetovalni kontekst.  
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I  TEORETIČNI DEL 

1. VLOGA IN NALOGE ŠOLE PRI KREPITVI CELOSTNEGA RAZVOJA 
OTROK 

 

1.1 Zakonske podlage delovanja šole 

Naša šolska zakonodaja je opredeljena na osnovi splošnega teoretičnega okvira in pravne 
podlage, ki ju predstavlja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (Intihar in Kepec, 2002). 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju (Krek in Metljak, 2011, str. 13) navaja splošna načela 
vzgoje in izobraževanja: 

• človekove pravice in dolžnosti – temeljne vrednote vzgoje in izobraževanja v 
Republiki Sloveniji izhajajo iz človekovih pravic in dolžnosti. Te vrednote so splošno 
sprejete (na evropski ravni) in bi naj bile skupne vsem državljanom; 

• avtonomija − temeljni cilj vzgoje in izobraževanja v Sloveniji je »oblikovanje  
samostojnega, razmišljujočega in odgovornega posameznika, ki se opira na 
kakovostno pridobljeno znanje in socialne ter druge spretnosti«  (prav tam, str. 13). 
Načelo vključuje tako strokovno avtonomijo učiteljev in drugih strokovnih delavcev 
kot avtonomijo institucij vzgojno-izobraževalnega sistema; 

• pravičnost − zajema enakost izobraževalnih možnosti, kjer je enake potrebno 
obravnavati enako in neenake skladno z njihovo različnostjo; 

• kakovost − vsakdo ima pravico do kakovostne vzgoje in izobraževanja, ki mora 
upoštevati njihove temeljne potrebe, izhajati iz kulturno-zgodovinskih tradicij države 
in upoštevati njeno umeščenost v širše družbeno, politično in kulturno okolje. Javno 
šolstvo mora biti utemeljeno na najširšem možnem konsenzu o dobri šoli. 

V nadaljevanju povzemam tudi splošne cilje vzgoje in izobraževanja, ki jih navaja Bela 
knjiga o vzgoji in izobraževanju (prav tam, 2011, str. 16): 

• zagotavljanje kakovostnega vzgojno-izobraževalnega dela v vseh vzgojno-
izobraževalnih institucijah, 

• zagotavljanje skladnega telesnega in duševnega razvoja posameznika in zagotavljanje 
spodbud za optimalni razvoj posameznika, 

• doseganje kakovostne splošne izobrazbe, široke razgledanosti, poklicne 
usposobljenosti in znanja, ki je primerljivo z znanjem v državah, ki dosegajo najvišje 
rezultate na mednarodnih tekmovanjih, 

• razvijanje zmožnosti za vseživljenjsko učenje, stalni osebni in strokovni razvoj, 
• zagotavljanje enakih možnosti za vzgojo in izobraževanje vsakega posameznika (ne 

glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, 
svetovano nazorsko pripadnost in telesno ter duševno konstitucijo) ter nudenje 
ustrezne pomoči in spodbud posameznikom in različnim ranljivim skupinam, 

• zagotavljanje pogojev za doseganje odličnosti pri posameznikih, ki so nadarjeni na 
različnih področjih, 

• zagotavljanje sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi institucijami in širšim 
okoljem, 
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• razvijanje zmožnosti za življenje v demokratični družbi. 

 

V poglavju Načela in cilji nadaljnjega razvoja osnovne šole Bele knjige o vzgoji in 
izobraževanju (prav tam, 2011, str. 115) najdemo tudi načelo spodbujanja otrokovega 
razvoja, ki pravi: 

»Šola z organiziranjem različnih dejavnosti spodbuja skladni telesni, gibalni, spoznavni, 
socialni in čustveni razvoj otrok. Podlaga zanj so ustrezno zasnovan predmetnik in učni načrt 
ter učinkovito izpeljan pouk ter ostale dejavnosti. Pri tem imajo pomembno vlogo dejavnosti, 
ki se organizirajo v okviru obveznega in razširjenega programa (npr. interesne dejavnosti, 
neobvezni izbirni predmeti) osnovne šole. Za spodbujanje učenčevega optimalnega razvoja je 
treba spoznati njegove zmožnosti, predznanje, interese, spoznavne stile, načine učenja ter te 
razlike in zakonitosti razvoja upoštevati pri pouku ter izvajanju drugih dejavnosti. Pomembno 
je razvijati učenčevo motivacijo in odgovornost za sodelovanje pri pouku ter za vseživljenjsko 
učenje. Za kasnejše poklicno in družbeno delovanje je pomembno, da si učenci pridobijo 
spretnosti medsebojnega sodelovanja, za kar si šola prizadeva s spodbujanjem medvrstniške 
učne in druge pomoči ter prostovoljstva med učenci.« 

Šole imajo torej zakonsko določene smernice, vendar same oblikujejo vizijo šole in 
prednostne naloge (prioritete) (Intihar in Kepec, 2002). Zahteva po večji avtonomnosti 
vzgojno- izobraževalnih institucij se je začela pojavljati predvsem v času načrtovanja 
kurikularne prenove celotnega šolskega sistema (Novak, 2005). Vse od takrat se država tudi 
aktivno zavzema za »decentraliziran in dereguliran sistem vzgoje in izobraževanja, v katerem 
država postavlja cilje in standarde znanj ter nadzira kakovost izvajanja, izvajalskim 
organizacijam pa prepušča več strokovne in upravljavske samostojnosti« (Zaman, 2009, str. 
258). Tudi Bečaj (1999) piše, da je v evropskem prostoru opaziti tendenco po povečani 
avtonomnosti na lokalni ravni, kar pomeni, da je na nižjih ravneh šolske hierarhije potrebna 
večja strokovna usposobljenost; še posebej je pomembno, da je ravnatelj razmeroma 
samostojna vloga in ne več izvajalec navodil zunanjih institucij. Z večjo avtonomnostjo 
vzgojno-izobraževalnih institucij se veča tudi odgovornost šole za razvoj in kvaliteto dela, s 
čimer je povezano tudi oblikovanje šolske vizije, ki jo glede na svoje želje, potrebe in hotenja 
skupaj oblikujejo učitelji, vodstvo šole, starši in šolsko okolje (krajani). Le ta mora imeti 
realne osnove, v kolikor jo želimo udejanjati v prihodnosti (Intihar in Kepec, 2002). 

Šole torej na podlagi zakonsko določenih smernic, potreb učencev, sodelovanja s starši, 
lokalne skupnosti, letnih priprav učiteljev in programov dela strokovnih skupin/aktivov 
znotraj šole oblikujejo letni delovni načrt za posamezno šolsko leto. Z letnim delovnim 
načrtom določijo »vsebino, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v 
skladu s predmetnikom in z učnim načrtom, ter obseg, vsebino in razporeditev razširjenega 
programa, ki ga izvaja šola, za vsako šolsko leto« (Dokumentacija v osnovnih šolah, 2012, str. 
1). 

Del letnega delovnega načrta posamezne šole je tudi vzgojni načrt, pri sestavi katerega 
sodelujejo strokovni delavci šole, starši in učenci. Z njim določijo načine »doseganja in 
uresničevanja ciljev in vrednot osnovnošolskega izobraževanja, vzgojne dejavnosti in oblike 
vzajemnega sodelovanja šole s starši in njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega 
načrta« (Dokumentacija v osnovnih šolah, 2012, str. 1). Po pregledu posameznih vzgojnih 
načrtov šol, dostopnih na spletu, k navedenim vsebinam vzgojnega načrta dodajam še vzgojne 
dejavnosti, kot so: proaktivne in preventivne vzgojne dejavnosti; svetovanje in usmerjanje; 
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pohvale, priznanja, nagrade; vzgojni postopki in ukrepi ter načrt za uresničevanje in 
spremljanje vzgojnega načrta. 

Med relevantne dokumente za delovanje in vzgojno-izobraževalno delo šole je potrebno 
dodati še letno učiteljevo pripravo, ki temelji na letnem delovnem načrtu šole in učnih 
načrtih posameznih predmetov. Vsebuje letno razporeditev ciljev, standardov ter vsebine 
vzgojno- izobraževalnega in drugega strokovnega dela (Dokumentacija v osnovnih šolah, 
2012). 

Učni načrti so določeni in potrjeni na nacionalni ravni (s strani Ministrstva za izobraževanje, 
delo in šport). M. Novak (2005) pravi, da so cilji posodobljenih učnih načrtov oblikovani 
tako, da posegajo na različna področja učenčevega razvoja − od čustvenega, preko socialnega, 
spoznavnega, gibalnega in moralnega. Dodaja pa še (prav tam, str. 51), da v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju (od 1. do 3. razreda), ki je fokus tega magistrskega dela, »otrok 
skladno s svojimi razvojnimi značilnostmi sprejema svet celostno in je zanj členitev vedenj na 
predmete umetna«. Hkrati bi naj bili učni načrti v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
pripravljeni tako, »da ostaja učiteljem in učencem dovolj časa za ponavljanje in utrjevanje 
snovi, za ustno preverjanje in ocenjevanje znanja; več časa torej za pogovore in 
vzpostavljanje pristnejšega stika med učiteljem in učencem (večja vzgojna vloga učitelja)« 
(prav tam, str. 12). 

Ta čas je vsekakor pomemben, še posebej zato, ker v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju 
ni ure oddelčne skupnosti, kjer se navadno obravnavajo teme, povezane z razredom kot 
skupino, učitelj pa ima po mojem mnenju prav tam priložnost za načrtovanje in izvedbo 
aktivnosti, ki bi prispevale h krepitvi čustveno-socialne kompetence. Seveda je spodbujanje le 
te možno tudi na drugačne načine (glej poglavje o vlogi učitelja).  

Poleg letne priprave učitelja je le ta zavezan še k sprotni pripravi na vzgojno-izobraževalno 
delo, kar pomeni metodično in vsebinsko pripravo na delo (Dokumentacija v osnovnih šolah, 
2012, str. 2). S tem učitelj načrtuje, kako bo uresničil to, kar je zapisal v letni pripravi.  

V. Grebenc, I. Kvaternik, T. Kodele in L. Rihter (2010) menijo, da so formalizirani okviri 
vzgojne naloge šole nujni, saj so s tem javni šoli določene vrednote in norme, ki so v naši 
državi skupne, splošne in pravno formalno veljavne, predhodno zapisane tudi v ustavi in 
šolski zakonodaji. Poleg formalnih okvirjev pa je šola zavezana tudi k upoštevanju nekaterih 
splošnih načel (npr. načelo enakosti, spoštovanja ipd.). Resman (1999c) dodaja, da se sicer 
vsaj na deklarativni ravni (v okviru nacionalnega kurikuluma) poudarja tudi pomen 
otrokovega celotnega razvoja, a da vsak sistem (šola) daje več ali manj možnosti za 
realizacijo zapisanega v formalnih okvirjih. Bečaj (1999) izpostavi tudi, da je cilje, ki si jih 
postavljajo šole, težko jasno opredeliti, zaradi njihove meglenosti pa tudi težko izmeriti 
stopnjo doseganja le teh. Pod določenimi izrazi, ki opredeljujejo cilje, namreč lahko 
razumemo različne stvari (npr. demokratičnost, prijazna šola, upoštevanje otrokovih pravic 
ipd.). Razhajanja se pojavljajo tudi glede tega, kakšno znanje je pravo in potrebno ter kakšna 
naj bo vzgoja − koliko naj se dopušča in koliko omejuje (prav tam). 

Podobno kot učitelji je tudi šolska svetovalna služba zavezana k letni pripravi dela, kjer 
mora prav tako opredeliti cilje, standarde ter vsebine vzgojno-izobraževalnega in drugega 
strokovnega dela, hkrati pa dokumentirati sprotno pripravo na vzgojno-izobraževalno delo 
(Dokumentacija v osnovnih šolah, 2012). 
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Glede na zgoraj zapisano lahko sklepamo, da posamezna šola, upoštevajoč njeno avtonomnost 
in široko zastavljene smernice, sama določa, v kolikšni meri bo dala poudarek čustveno-
socialnemu razvoju otroka in s tem krepitvi čustveno-socialne kompetence. Muršič idr. (2010) 
pravijo, da ima posamezna šola možnost, da se vzpostavi kot razmeroma neodvisna entiteta, z 
lastno vizijo, vrednotnim sistemom in s strategijo razvoja. Lahko se torej kljub 
nespodbudnemu družbenemu okolju, ki bi v tem primeru pomenil zanemarjanje pomena 
čustveno-socialnega razvoja otrok, razvije drugače in ustvarja spodbudnejše čustveno vzdušje. 
S tem lahko posledično vpliva na spreminjanje družbe in njenih značilnosti, saj je, kot 
omenjajo Muršič idr. (2010), vsaka šola dvosmerno povezana s širšim družbenim kontekstom 
in se torej ne le odziva na spremembe družbe, temveč jo tudi sama aktivno 
oblikuje/spreminja.  

Muršič idr. (2010) dodajajo, da je čustveno opismenjevanje kompleksen in dolgotrajen 
proces, a da lahko ima vsaka načrtna šolska dejavnost svojo vlogo pri razvijanju teh 
kompetenc. So namreč povezovalne narave in se torej lahko vključujejo v najrazličnejše 
dejavnosti šole. Resman (1999c) meni, da bi se morala šola načrtno lotevati vprašanj dela, ki 
presegajo pouk, učni proces in učni uspeh, in sicer tako, da bi postavila program, iz katerega 
bi bila razvidna načrtna in namerna skrb za različna področja otrokovega razvoja. Tovrsten 
program bi naj vseboval cilje, načine in poti uresničevanja tega razvoja, hkrati pa bi moralo 
biti tudi šolsko delo načrtovano na način spodbujanja otrokovega celostnega razvoja in postati 
del šolskega kurikuluma (prav tam). Šole lahko čustveno-socialno kompetenco spodbujajo 
tako, da dejavnosti načrtujejo znotraj učnega načrta, kjer pomembno vlogo igra tudi učitelj kot 
izvajalec teh dejavnosti in zgled (glej poglavje o vlogi učitelja) ali kot ločene dejavnosti, npr. 
v okviru izbirnih predmetov ali preventivnih programov. 

Trenutna situacija v slovenskih osnovnih šolah pa je takšna, da so šole, in s tem učitelji, v 
večini zasuti s preventivnimi programi, ki naj bi jih izvajali, zato lahko predlog o uvedbi 
dodatnega  preventivnega programa za krepitev čustveno-socialne kompetenc otrok 
posledično pade na neplodna tla. V. Grebenc idr. (2010) pravijo, da je eden izmed razlogov, 
zakaj se šole ne odločajo za posamezne preventivne programe, tudi ta, da težko odgovorijo na 
vprašanja o učinkovitosti in doseženih ciljev. Zgodi se, da so programi tudi neučinkoviti, ali 
pa povzročijo nezaželene posledice. »Ker šole ne razpolagajo z zanesljivimi informacijami o 
tem, kateri pristopi so resnično učinkoviti, težko izbirajo med različnimi programi« (prav tam, 
str. 47). Pojavljajo se tudi razlike med šolami glede načinov izvajanja določenega programa, 
dejanskih možnosti in vsakdanjih okoliščin, kar se kaže v metodah izvajanja preventivnih 
vsebin, v njihovi smiselnosti in uporabnosti ter učinkovitosti le teh. Šole razpolagajo z 
omejeno količino časa in denarja in se zato morajo prepričati, da bo program učinkoval tako, 
kot je bilo obljubljeno (prav tam). Po V. Grebenc idr. (2010) bi naj bili preventivni programi v 
šolah večinoma osamljene, kratkoročne intervencije, katerih dolgoročni učinki niso bili 
dokazani, medtem ko bi naj preventivni programi, ki so učinkoviti, temeljili na učenju 
spretnosti. 

»Danes strokovnjaki šolske preventive kot učinkovit program pogosto zagovarjajo pristop 
celotne šole. To pomeni, da so preventivne in izobraževalne dejavnosti ne le del določenih 
predmetov ali določenih delov šole, ampak da se programa zaveda celotna šola in upošteva 
vse njegove vidike. Primeri elementov, na katere vpliva pristop celotne šole, so šolski 
predpisi, družbeno ozračje, interaktivne metode poučevanja, sodelovanje, komunikacija in 
vključenost staršev« (MacBeath, 2001, v Grebenc idr., 2010, str. 47). 
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1.2 Značilnosti delovanja šolskega sistema  
 

Šola v povezavi s širšo družbo 

V. Grebenc idr. (2010) pišejo, da je šola ustanova, ki ne more delovati onkraj družbenih 
okoliščin in da mora zaradi dveh osnovnih nalog, ki jih opravlja (vzgoja in izobraževanje), 
urediti raznovrstnost in pestrost vsakdanjega življenja na način, da lahko posreduje znanje in 
splošne družbene vrednote. Omenjeni avtorji še dodajajo, da šola danes deluje v zelo 
zahtevnem okolju, saj je nenehno v vrtincu sprememb, ki spremljajo razvoj znanosti, hkrati pa 
stopa na razmeroma avtonomna polja, kot so ekonomsko, politično in kulturno, in je 
posledično udeležena tudi v protislovjih, ki so med njimi. V šolo kot institucijo se zaradi 
moči, ki jo ima v družbi, projicirajo širša družbena pričakovanja, in je prostor, kjer se zrcalijo 
številne napetosti, povezane z značilnostmi današnje družbe, z našimi pozicijami v svetu in z 
nenehnim konstruiranjem vednosti v svetu. To je vidno tudi v predstavah, ki jih imamo o šoli 
in njeni vlogi (prav tam). Tudi splošni cilji, ki naj bi jih šola uresničevala, »so predmet 
nenehnih pogajanj in so največkrat kombinacija med potrebami družbe in interesi vplivnih 
posameznikov/skupin« (Ballantine, 2006 v Grebenc idr., 2010, str. 10). 

Gerjolj (2004) še dodaja, da se neprestano spreminja in poglablja tudi pogled na človeka, 
čemur se posledično prilagajajo tudi psihološki in pedagoški poudarki vzgoje in 
izobraževanja. Pozabiti ne smemo tudi na negotovost, ki jo je s sabo prinesla globalizacija in 
na katero je potrebno otroke tekom izobraževanja tudi pripraviti.  

Matthews, Zeidner in Roberts (2004) menijo, da je šolski prostor mikrokozmos širšega 
družbenega sistema in da so odnosi, ki jih tam otrok ustvari, ključnega pomena za osvajanje 
odnosov z drugimi, prepričanj in vrednot ter vplivajo na otrokovo dojemanje družbe in mesta, 
ki ga ima v njej. 

Šola kot socialni sistem 

Bečaj (1999) meni, da je šola velik socialni sistem, ki je razdeljen na vrsto podsistemov, pri 
čemer ima vsak svoje specifične značilnosti. Pod glavne podsisteme, ki sestavljajo šolo, 
uvršča učence, učitelje, svetovalne delavce in vodstvo. Opiše jih takole: 

• učenci so najštevilčnejši podsistem, ki pa v šolski prostor vnašajo vplive širšega 
socialnega okolja, kot npr. značilne vedenjske vzorce, pričakovanja, vrednote, stališča, 
aspiracije, s čimer nato v veliki meri določajo vedenje učiteljev in šole kot sistema. Na 
ta način torej lahko tudi učenci preprečujejo, da bi šola kot avtonomna institucija 
uvedla drugačne vzorce ravnanja, kot so določeni s širšo kulturo. Slednja namreč nosi 
že zasidrana pričakovanja do vprašanj, povezanih z vzgojo in izobraževanjem: odnos 
do discipline, avtoritete, kaznovanja in nagrajevanja, storilnosti ipd. Učenci so kot 
podsistem na dnu hierarhične piramide celotnega sistema, zato se na njih praznijo 
napetosti, ki nastanejo v sistemu, saj se le te praviloma usmerjajo navzdol. Posledično 
lahko o kakovosti procesov v sistemu in kakovosti vodenja sklepamo ravno po 
vedenju učencev in njihovem počutju (prav tam); 

 
• učitelji so podsistem, ki v pomembni meri oblikuje in vzdržuje normativno ureditev 

šolskega prostora. Določajo ustreznost ravnanja v odnosu do učencev in so v tem 
smislu tudi večinski podsistem, ki postavlja kriterije na zelo različnih področjih, kot 
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so: disciplina, sprejemljivo vedenje, nagrade in kazni, sprejemljive oblike motiviranja 
otrok, odnos učitelja do učencev ter obratno ipd. Bečaj (1999) dodaja, da je takšna 
normativna ureditev lahko odraz različnih subjektivnih teorij, prepričanj, predsodkov 
omenjenega podsistema ter da je uvajanje inovacij, ki so v nasprotju z že izoblikovano 
normativnostjo, zelo težko; 

 
• vodstveni delavci so ključna točka celotnega sistema, saj imajo največ formalne moči 

in brez njihovega sodelovanja izvajanje načrtovanih sprememb ni možno. V svojih 
stališčih in prepričanjih se veliko bolj identificirajo s svetovalnimi delavci, čeprav so 
vodstveni delavci največkrat bivši učitelji, a to ne pomeni, da se bistveno odmikajo od 
norm, ki jih postavlja zbornica (prav tam); 

 
• šolska svetovalna služba je podsistem, ki v šolskem prostoru predstavlja izrazito 

manjšino brez vsake formalne moči. Bečaj (1999) pravi, da so zato v položaju 
potencialnega strelovoda, kjer se nakopičena napetost v celotnem sistemu ne usmerja 
le na učence, pač pa tudi na omenjen podsistem. Pomembno neformalno moč ima v 
smislu razpolaganja z veliko količino informacij, ki jih ima, ter vzdrževanjem 
formalnih in neformalnih stikov z ostalimi podsistemi na šoli in z različnimi 
institucijami izven šole (npr. centri za socialno delo, druge šole ipd.). Avtor navaja, da 
je za naše svetovalne delavce v odnosu do učiteljev značilen nakazan negativni 
kontratransfer, kar predstavlja oviro za boljše sodelovanje z njimi. 
 
 

Bečaj (1999) kot osnovno zakonitost odnosa med podsistemi navede neko temeljno napetost, 
ki se pojavlja ne glede na to, koliko je klima ugodna. To razloži s podatkom, da so napetosti 
med skupinami v socialnem sistemu temeljne, samodejne in vedno prisotne, saj morajo med 
skupinami obstajati razlike (člani določene skupine se primerjajo s člani druge skupine in tudi 
na podlagi tega oblikujejo svojo samopodobo in osebno identiteto), prav tako pa mora biti 
mnenje o lastni skupini praviloma bolj ugodno kot mnenje o drugih. Te napetosti, pravi avtor, 
same po sebi niso ogrožujoče, lahko pa to postanejo, če se sistem znajde v krizi, konflikti pa 
naraščajo do meje, ko je ogroženo učinkovito medsebojno sodelovanje (prav tam). 
 

Razširjena vloga šole 

Matthews idr. (2004) pišejo, da je na polju vzgoje in izobraževanja vse več zavedanja, da je 
čustveno učenje pomembno področje razvoja otroka, pri spodbujanju katerega bi morala imeti 
vlogo tudi šola. Šola je poleg družine namreč eden izmed najpomembnejših kontekstov za 
učenje čustvenih veščin in kompetenc. Socialna in čustvena vzgoja naj bi bila tisti 
»manjkajoči delček« misije šole, kjer bi z uvedbo čustvene pismenosti v šole čustva in 
socialno življenje postala ključnega pomena za učenje in ne le postranska dejavnost (prav 
tam). V procesu čustvenega učenja posameznik razvija sposobnosti, veščine, odnos in 
vrednote, ki so potrebne za doseganje čustvene kompetentnosti, izvajamo pa ga lahko preko 
različnih dejavnosti, kot so npr. dajanje navodil, aktivnosti zunaj šolskega kurikuluma, 
podporna šolska klima ter aktivno vključevanje učencev, učiteljev in staršev v skupnostne 
aktivnosti  (prav tam). 

Goleman (2006) meni, da učenje čustvene pismenosti razširja poslanstvo šole, ki bi si naj 
prizadevala delovati v korist družbe, in si prizadevati, da otroci osvojijo osnovna znanja za 
življenje. Razširjeno poslanstvo šole bi naj vključevalo dodatno izobraževanje učiteljev in 
staršev o čustveni pismenosti, posebnosti v učnem načrtu, izkoriščanje priložnosti pri pouku 
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ter izven njega za pomoč učencem v pretvarjanju osebnih kriz v priložnost za osvajanje 
čustvene zrelosti  ter skrb za šolsko kulturo (prav tam). 

S. Pečjak in K. Košir (2002, str. 132−133) menita, da »vloga šole ni zgolj v tem, da kot 
izobraževalna institucija (na)uči učence temeljnih spretnosti, kot so računanje, branje in 
pisanje, pač pa je pomembna tudi njena vzgojna funkcija, v smislu, da poskuša usposobiti 
učence za učinkovito (so)bivanje z drugimi v razredu in izven njega.«  To v praksi pomeni, da 
je šola dolžna pomagati učencem pri razvijanju  njihovih osebnih stališč, vrednot in 
medosebnih kompetentnosti (kamor štejemo tudi čustveno in socialno kompetenco), saj le te 
predstavljajo temelj za vlogo učenca, sošolca, prijatelja ipd. Takrat, ko so v razredu 
zagotovljeni pogoji za zadovoljevanje čustvenih in socialnih potreb učencev, lahko  le ti 
dosegajo dobre učne uspehe, hkrati pa se pojavlja manj neprilagojenega oz. manj 
prilagojenega vedenja, kot je npr. trpinčenje, uporaba drog in podobno (prav tam). 

Resman (1999c) meni, da se šola dejansko nikoli ni mogla odtrgati od svoje oblikovalne vloge 
in moči oz. se ji izogniti. Šolsko življenje in delo namreč tudi skozi 'skriti' kurikulum vpliva 
na otroka in njegov razvoj. Je tudi socialni prostor, ki učencu bolj ali manj omogoča 
zadovoljevanje potreb, prostor, v katerem raste in se tudi osebnostno oblikuje. »Zato je 
izmikanje taki vlogi šole lahko le zavajanje in beg pred odgovornostjo in ni mogoče pristati na 
tako filozofijo, naj šola uči, družina in drugi pa vzgajajo« (prav tam, str. 144). Šola je tudi 
prva formalna institucija, s katero je otrok v dolgotrajnem stiku in kjer otroci preživijo večino 
svojega časa (Barle in Bezenšek, 2006 v Grebenc idr., 2010). 

Podobno menijo tudi drugi avtorji, ki pravijo, da je poudarjanje čustvenih in socialnih 
interakcij otrok v šoli temeljnega pomena za njihovo učenje in učne dosežke nasploh (Čotar 
Konrad, 2011). Šola je bistveno in za otroka nenadomestljivo okolje »za učenje in poučevanje 
čustvenih spretnosti, trening socialnih veščin ter razvoj čustev« (prav tam, str. 460). 

Resman (1999f, str. 85) pravi, da »čeprav ima družina dejansko najmočnejšo socializacijsko 
moč nad otrokom, pa je v določenem obdobju vpliv šolskega okolja vendarle večji, saj je to 
okolje, v katerem otrok preživi precejšen del svojega življenja in to v času, ko je njegovo 
osebnostno oblikovanje najbolj intenzivno.« Glede na moderna spoznanja je šola nemalokrat 
usodna za otrokovo duševno in celotno razvojno uravnoteženost, saj s svojo strukturo, odnosi 
in celotnim delom vpliva na njegov moralni, emocionalni, psiho-socialni razvoj ter na druge 
modalitete razvoja (prav tam). 

Nekateri avtorji tudi poudarjajo, da družinsko življenje vedno večjemu številu otrok ne more 
zagotoviti trdne osnove za življenje, zato se skrb preloži na šolo kot edini kraj, ki ji skupnost 
zaupa, da bo odpravila pomanjkljivosti v otrokovi čustveni in družbeni zrelosti (Goleman, 
2006; Matthews idr., 2004). Goleman dodaja (2006), da je šola mesto, kjer lahko vsak otrok 
dobi osnovno vzgojo za življenje, zato jim ravno čustvena pismenost daje razširjena 
pooblastila, da v družbeni vzgoji otrok nadomesti tisto, kar je bilo v družinah zanemarjeno. 
Tudi M. Panju (2010) meni, da si učenci, ki jim dom oz. starši ne morejo zagotoviti dobrega 
čustvenega stanja, zaslužijo še eno priložnost, kjer pride na vrsto šola. C. Webster-Stratton 
(1999) pa še dodaja, da lahko ljubeči in stabilni učitelji, ki se poslužujejo čustvenega učenja, 
ustvarijo pri otroku ščit pred škodljivimi vplivi družine (npr. nedostopnost staršev, stres).  

1.3  Vloga učitelja pri spodbujanju čustveno- socialne kompetence učencev 

V moderni družbi je znanje ena od pomembnih vrednot, kar zahteva od učiteljev nekatere 
nove vloge, kot npr. »preusmeritev od poučevanja k učenju, uporabo sodobne informacijske 
tehnologije, usposobljenost za delo z različnimi učenci, nujnost sodelovanja z drugimi učitelji, 
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drugimi strokovnimi delavci in starši, usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo 
lastnega dela« (Grebenc idr., 2010, str. 19). Učitelj mora biti za uspešno prevzemanje teh 
novih vlog po eni strani odprt za spremembe, motiviran za vseživljenjsko učenje in stalni 
profesionalni razvoj, po drugi strani pa je pomembno, da dobi podporo vseh akterjev šolske 
skupnosti, še posebej vodstva (prav tam). 

V zakonsko določenih smernicah na področju vzgoje in izobraževanja je velikokrat 
poudarjena tudi avtonomija učitelja, ki v praksi pomeni samostojno izbiro didaktičnega 
koncepta učenja in poučevanja ter samostojno izbiro metod in tehnik ter oblik dela. 
Učnociljno načrtovanje pouka pa jim omogoča tudi izbiro vsebin (Novak, 2005).  
Avtonomnost pri svojem delu s seboj prinaša tudi veliko odgovornosti. Prav tako morajo 
nenehno iskati ravnotežje med njihovo formalno (učitelj) in neformalno (odrasel posameznik 
v odnosu do otrok in drugih udeležencev v šolski skupnosti) vlogo, zaradi nenehnega 
prepletanja vzgojnih in izobraževalnih procesov pri njegovem delu (Grebenc idr., 2010). 

V. Grebenc idr. (2010, str. 40) pišejo, da so učitelji izpostavljeni nekaterim novim nalogam 
in posledično »nimajo vedno vsega potrebnega znanja in spretnosti za obravnavanje različnih 
tematik (npr. uživanje drog, spolnost, nasilje), poleg tega pa imajo šole omejeno količino 
časa, osebja oziroma sredstev za izvajanje takih programov.« 

Učitelji vseeno opažajo, da tradicionalni učni načrt učencev ne pripravi dovolj dobro na 
spopad z realnim svetom ter da je vloga čustev pri izobraževanju in v življenju nasploh zelo 
pomembna (Panju, 2010). Pri tem se soočajo z velikim izzivom, kako v razredu zadovoljiti 
tako učne kot čustvene potrebe svojih učencev, zato ni presenetljivo, da se s strani učiteljev 
nemalokrat pojavljajo izgovori zakaj ČI ne morejo poučevati. Med temi izgovori so 
največkrat, da ni dovolj časa (prenatrpan učni načrt), odgovornost učitelja le za učne dosežke, 
odgovornost staršev za ČI otroka in šolske svetovalne službe, ter da imajo na tem področju 
premalo znanja oz. niso primerno usposobljeni (prav tam). M. Panju (2010) še dodaja, da je 
učitelje potrebno poučevati o ČI, saj namreč učencem ne morejo nuditi nečesa, česar še sami 
nimajo. Podobno opažajo Zeidner, Roberts in Matthews (2002; Matthews idr., 2004), ki pišejo 
o tem, da imajo učitelji in vzgojitelji o pomembnosti čustvene vzgoje mešane občutke in so 
skeptični, saj naj bi to bilo zunaj primarne naloge in obsega šol. Nasprotniki ČI tudi menijo, 
da bi se morala šola osredotočati na akademske dosežke učencev, saj za ostalo enostavno ni 
časa.  

Bisquerra Alzina (2009) pravi, da lahko učitelji v veliki meri prispevajo k razvoju čustvenih 
sposobnosti otrok. Najprej je treba prepoznati pomembnost čustvene inteligence v življenju 
posameznika, nato se je potrebno tudi zavedati, da je čustvene sposobnosti težko razviti in je 
zato potrebnega veliko časa, truda in vaj. To tudi pomeni, da je potrebna velika mera 
potrpežljivosti, ponavljanja in vztrajanja ter pripravljenosti za vlaganje veliko pozornosti 
truda in časa, da bi otrokom pomagali bolje obvladovati njihova čustva (prav tam). 

Avtorji Matthews idr. (2004) označujejo učiteljevo vlogo kot zelo pomembno. Le ta namreč z 
učencem tvori odnos, preko katerega nato steče čustveno učenje. Učitelj lahko vpliva na 
otrokovo sposobnost za izražanje in uravnavanje čustev na dva načina: direktno − s 
poučevanjem ter neposrednim učenjem otrok, kako ravnati, ko doživljamo stisko. Sem spada 
tudi vzpostavljanje varnega in udobnega učnega okolja, kjer učitelji določajo priložnosti, 
preko katerih se otroci učijo uravnavanja čustev; in indirektno − z opazovalnim učenjem in 
nadzorovanjem, katerim situacijam je otrok izpostavljen. Sem spada tudi učenje preko modela 
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− učitelja, ki s svojimi interakcijami z drugimi študenti, učitelji in zaposlenimi na šoli služi 
kot model za učenje otroku, kako uravnavati čustva v razredu (prav tam). 

Goleman (2006) je podobnega mnenja, saj kot glavnega akterja v učenju čustvene pismenosti 
razglasi ravno učitelja. Le ta naj bi učil predvsem s svojim zgledom, bolj pomembno kot kaj 
uči, je to kako uči. Zgled daje v smislu, kako rešuje konflikte v razredu, kako skrbi za 
razredno dinamiko, kako se pogovarja, kakšno besedišče uporablja ipd. (Panju, 2010). 

 »Učenci morajo občutiti, da lahko varno in svobodno izrazijo svoja mnenja, brez strahu, da 
bo njihovo zaupljivost kdo zlorabil. Dovolimo učencem, da izrazijo svoja mnenja, občutke, 
izrazimo naše lastne omejitve in stališča, ki pa jih ne vsiljujemo« (Grebenc idr., 2010, str. 51). 
Učitelji bi se naj  o obravnavanih temah, načinu in organizaciji dela odločali skupaj z učenci 
ter dopuščali različne vidike in načine vrednotenja obravnavane teme (prav tam). C. Webster- 
Stratton (1999) piše o tem, da je zelo pomembno, da učence naučimo, da ni z nobenim 
občutkom nič narobe (noben občutek ni slab) − vsi občutki so normalni in naravni. Nekateri 
so prijetni, spet drugi so neprijetni, a vsi so resnični in pomembni. Kot učitelji moramo 
učence učiti, da nadzorujejo svoje vedenje, ne občutkov (prav tam). 

Matthews idr. (2004) dodajajo, da je kvaliteta učitelja, ki uči čustveno pismenost v razredu, 
bistvenega pomena, celo še bolj pomembna kot pri drugih predmetih/razredu. To pa zato, ker 
je učitelj v prvi vrsti zgled in neposreden model čustvene kompetentnosti ali pomanjkljivosti 
le te. To pomeni, da niso vsi učitelji primerni za tovrstno delo − teh vsebin konec koncev niso 
obravnavali tekom formalnega izobraževanja za ta poklic in jih torej na učenje tega (mogoče 
celo nekoliko tujega) področja nihče ni pripravil. Prav tako ni vsem učiteljem prijetno govoriti 
o svojih čustvih oz. čustvih na splošno (prav tam). 

»Učinkovit in uspešen učitelj je predvsem tisti, ki se zna spopasti s svojimi negativnimi čustvi 
na pristen in pozitiven način« (Panju, 2010, str. 123). »Čustveno inteligenten učitelj je 
nalezljivo optimističen, dober poslušalec, zelo predan poklicu, potrjuje občutke drugih in je 
čustveno prilagodljiv« (prav tam, str. 123). 

Po Muršič idr. (2010, str. 19) naj bi čustveno pismeni posameznik predvsem: 

• poznal čustva (kaj so čustva, kakšna je njihova vloga, kako nastanejo, katere so 
izkrivljene predstave o čustvih, katera čustva poznamo, kako kaže posamezna čustva 
opredeliti, kaj z izražanjem posameznih čustev sporočamo), 

• razvil ustrezna čustva do sebe (zlasti spoštovanje, ljubezen, zaupanje) in do drugih 
ljudi, 

• sebi dovoljeval doživljati čustva (ne pa si jih prepovedoval), 
• vedel, katero čustvo doživlja in zakaj, 
• sprejemal odgovornost za svoja čustva, 
• znal prepoznati čustva drugih, se vživljati v soljudi (za manj nesporazumov, boljše 

odnose), 
• znal svoja čustva ustrezno, nenasilno izražati (in jih, ko je to umestno, tudi ne izraziti, 

zadržati zase).   

M. Panju (2010) dodaja, da je vloga učitelja pri razvijanju čustvene inteligentnosti v razredu 
predvsem ta, da je pozoren na pritiske; da opazuje in posreduje, če je to potrebno; si vzame 
čas za učence; da ima jasne cilje in naloge, ki jih tudi deli z učenci; ter da spodbuja osebni 
razvoj in ustvarjalnost učencev in si vzame čas za smeh in zabavo z njimi. Bisquerra Alzina 



11 
 

(2009) pa poudari, da mora učitelj pri razvijanju čustvenih sposobnosti otrok imeti predvsem 
sposobnost postavljanja vprašanj ob pravem trenutku. 

V. Grebenc idr. (2010) pravijo, da bodo ne glede na določen projekt in njegovo koristnost 
učitelji sodelovali le, če bo s tem njihovo delo olajšano ter  jim bo v pomoč in podporo in ne 
bo pomenilo zgolj veliko dodatnega dela z malo učinka zanje ali za učence. »Pričakujemo 
lahko, da bodo učitelji na začetku projekta skeptični in se bodo izogibali ponudbi za 
sodelovanje, če bodo nekaj zaznali kot dober namen, a nekoristen napor« (prav tam, str. 144). 
Goleman (2006) pa bolj kot v preventivnih programih vidi koristnost v posebnem predmetu (v 
šoli) za učenje čustvene pismenosti, ki bi ga naj učili učitelji, ki jih to veseli in so sproščeni, 
ko govorijo o čustvih. 

Ne glede na to, po kateri poti in na kakšen način se lotimo krepitve čustveno-socialne 
kompetence otrok, moramo imeti v mislih učitelje, ki imajo pri tem ključno vlogo. Poskrbeti 
moramo, da so slišani, strokovno podkrepljeni z ustreznimi znanji in da jim je nudena 
kontinuirana podpora pri delu z otroki. 

Področja  in strategije učitelja za spodbujanje socialne in čustvene kompetence otrok  

C. Webster-Stratton (1999) navaja nekaj ključnih področjih, ki jih mora obvladati učitelj za 
namene spodbujanja socialnih in čustvenih kompetenc otroka v šoli: 

• učiteljeva sprotna refleksija reakcij in negativnih misli ter spoprijemanje s stresom;  
• sodelovanje s starši (vzpostavljanje odnosa starš−učitelj); 
• grajenje pozitivnega odnosa z učenci; 
• proaktiven učitelj; 
• spodbujanje pozitivnega vedenja: pozornost, spodbuda in pohvala; 
• uporaba spodbud za motiviranje učencev; 
• upravljanje z neželenim vedenjem: ignoriranje, preusmerjanje, naravne in logične 

posledice ter premor za pomiritev; 
• učenje reševanja konfliktov. 

C. Webster-Stratton (1999) izpostavlja naslednje socialne veščine, ki bi jih naj učitelj 
spodbujal/učil pri učencu: 

• učenje, kako začeti interakcijo/pogovor z drugim učencem ali skupino; 
• učenje medsebojne igre; 
• učenje sledenja navodilom; 
• učenje komuniciranja s prijatelji in poslušanja; 
• učenje prijateljskih veščin s pomočjo diskusije in sodelovalnega učenja; 
• uporaba igre vlog za učenje reševanja problemov v odnosih; 
• urjenje empatije; 
• učenje reševanja konfliktov; 
• učenje uporabe pozitivnega pogovora s samim sabo; 
• osnovanje programa, ki vključuje nagrade, za otroke s težavami na socialnem področju 

(sramežljivost, anksioznost, agresivnost ipd.). 

C. Webster-Stratton (1999) izpostavlja tudi, kaj lahko naredi učitelj, da pomaga učencu 
naučiti se uravnavati svoja čustva: 
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• zagotavljanje stabilnosti in doslednosti pri delu z otroki; 
• sprejemanje učenčevih čustev in čustvenih odzivov; 
• izražanje lastnih čustev/občutkov; 
• izogibanje spodbujanju izražanja agresije na način kričanja, udarjanja v blazino ipd., 

temveč spodbujanje primernega besednega izražanja jeze in primernih fizičnih 
aktivnosti sproščanja; 

• spodbujanje učencev, da govorijo o svojih čustvih; 
• učenje učencev, kako se pomiriti in sprostiti; 
• uporaba iger in aktivnosti za spodbujanje govora o čustvih in razumevanja čustev 

drugih; 
• učitelj naj bo model čustvene regulacije − ostati miren v situacijah; 
• spodbujanje pozitivnega pogovora s sabo v situaciji, ki zahteva uravnavanje čustev; 
• pomoč učencem pri prepoznavanju telesnih znakov, ki nakazujejo na naraščanje 

napetosti; 
• uporaba tehnike premora pri neprimernem izbruhu agresije; 
• identificiranje tipičnih situacij, ki pri učencu sprožijo čustvene izbruhe, in jih uporabiti 

za učenje čustvene regulacije in reševanja konfliktov; 
• pohvala otrokovega truda pri regulaciji svojih čustev; 
• sodelovanje s starši. 

Strategije za spodbujanje čustveno-socialne kompetence v razredu 

Dosedanje raziskave na področju ČI nakazujejo, da se lahko čustvene inteligentnosti 
priučimo. Čustvene veščine in kompetence torej lahko osvojimo/ izboljšamo preko 
sistematičnega učenja, treninga in vzgoje (Matthews idr., 2004).  

M. Panju (2010) predstavi sedem uspešnih strategij za spodbujanje ČI, skupno imenovane 
ELEVATE (v prevodu dvigniti). Te strategije učitelj vnese v svoj način poučevanja in z njimi 
posledično spodbuja ČI pri otrocih. »Predstavljene strategije so preverjena in preizkušena 
metoda za uspešno vključevanje spoznanj o čustveni inteligentnosti v učni načrt in so bile 
zbrane na podlagi njihove uporabnosti za delo v razredih z velikim številom otrok« (prav tam, 
str. 14).  

Te strategije so (prav tam, str. 80): 

E − Environment for learning (okolje za učenje) − ustvarjanje varnega in pozitivnega učnega 
okolja;  

L − Language of emotions (jezik čustev) − razvijanje jezika čustev; 

E − Establishing relationships (vzpostavljanje odnosov) − ljubeči odnosi krepijo učenje; 

V − Validating feelings (Vrednotenje občutkov) − sprejemanje in priznavanje učenčevih 
občutkov sprosti napetost v njem; 

A − Active engagement (aktivno sodelovanje) − spodbujanje aktivnega vključevanja učencev 
v učni proces; 
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T − Thinking skills (miselne spretnosti) − vključevanje miselnih spretnosti na višjih ravneh v 
učenje; 

E − Empower through feedback (vlivanje moči s povratnimi informacijami) − podajanje 
uporabnih in pravočasnih povratnih informacij. 

Strategije niso vezane na vsebino in jih zato lahko uporabljamo v vsakem razredu, pri učnem 
načrtu vsakega predmeta. Učitelj lahko torej nemoteno sledi obstoječemu učnemu načrtu, saj 
ne gre še za eno stvar več, ki jo mora poučevati (prav tam). 

 

1.4  Vloga šolske svetovalne službe pri krepitvi celostnega razvoja otrok 

»Svetovalna služba v vrtcu oziroma šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili 
vsi posamezni udeleženci v vrtcu oziroma šoli in vzgojno-izobraževalna ustanova kot celota 
čimbolj uspešni pri uresničevanju temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko 
zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-izobraževalnih ciljev« (Programske smernice, 
2008, str. 6). Pomeni organizacijsko obliko pomoči, ki jo lahko nudijo profili: šolski psiholog, 
šolski pedagog, šolski socialni delavec, specialni in rehabilitacijski pedagog ter socialni 
pedagog (Resman, 1999d). 

Cilji dela 

Temeljni vzgojno-izobraževalni cilj šole in s tem tudi svetovalne službe je optimalni razvoj 
otroka, »ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter 
telesno in duševno konstitucijo« (Programske smernice, 2008, str. 6). Otrok pa ni samo 
'predmet' in 'cilj' obravnave, temveč tudi izhodišče, saj mora biti pomoč naravnana na 
konkretnega otroka in njegove potrebe in posebnosti, in ne na 'povprečnega' oz. splošnega 
učenca, saj v tem primeru pomoč otroku ne koristi (Resman, 1999g). 

Šola in šolsko svetovalno delo si mora prizadevati za usposabljanje učenca za uspešno 
soočenje z osebnimi, učnimi in s socialnimi situacijami ter problemi; za življenje in delo v 
družbeni skupnosti; za iznajdljivost v svetu; za razumevanje sebe, svojih potreb in svojega 
položaja v svetu, šoli in socialnem okolju; za kritičnost do sebe in okolja; za postavljanje 
vizije svojega življenja (samopodobo), za izdelavo realnega načrta uresničevanja te 
samopodobe ter za realno ocenjevanje okoliščin in izbiro realnih sredstev za delovanje v 
okolju (Resman, 1999e). 

Opis dela 

»Njena temeljna naloga je, da se na podlagi svojega posebnega strokovnega znanja preko 
svetovalnega odnosa in na strokovno avtonomni način vključuje v kompleksno reševanje 
pedagoških, psiholoških in socialnih vprašanj vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma 
šoli s tem, da pomaga in sodeluje z vsemi udeleženci v vrtcu oziroma šoli in po potrebi tudi z 
ustreznimi zunanjimi ustanovami« (Programske smernice, 2008, str. 5). 

Osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe so dejavnosti pomoči, razvojne in 
preventivne dejavnosti ter dejavnosti načrtovanja in evalvacije. Omenjene dejavnosti se med 
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seboj prepletajo in so za šolsko svetovalno službo enako pomembne (Programske smernice, 
2008).  

Osnovna področja dela svetovalne službe v osnovni šoli pa so (Programske smernice, 2008): 

• učenje in poučevanje, 
• šolska kultura, vzgoja, klima in red, 
• telesni, osebni (spoznavni in čustveni) in socialni razvoj, 
• šolanje, 
• poklicna orientacija, 
• socialno-ekonomske stiske. 

Za namene magistrskega dela bomo pod drobnogled vzeli predvsem področje telesnega, 
osebnega (spoznavnega in čustvenega) in socialnega razvoja. Svetovalno delo na tem 
področju je opredeljeno kot »svetovalno in posvetovalno delo z učenci, učitelji in starši o 
splošnih značilnostih telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) ter socialnega 
razvoja« ter o posebnostih omenjenega razvoja (Programske smernice, 2008, str. 21). Delo z 
učenci na tem področju zajema svetovanje in neposredno pomoč, koordinacijo pomoči 
učencem s težavami ter svetovalno-preventivno delo z učenci v programih za spodbujanje 
telesnega, osebnega in socialnega razvoja (prav tam). 

Delo šolske svetovalne službe je usmerjeno v celostni razvoj otroka, kjer se upošteva celotna 
otrokova osebnost in skrb za njen razvoj (Resman, 1999g), hkrati pa pri svojem delu ne sme 
spregledati dejstva, da je posameznik povezan z drugimi podsistemi, ki vplivajo na njegovo 
ravnanje (Programske smernice, 2008), zato si mora prizadevati za stalno možnost 
sodelovanja tudi z njimi. Resman (1999g) pa poudarja, da glede uresničitve usmerjenosti v 
celostni razvoj otroka v smernicah obstaja kar precejšen korak med teorijo in prakso, saj so 
zaradi realne situacije (ki je drugačna kot v teoriji) učenci, učitelji in svetovalni delavci 
prisiljeni v enostranskost dela. Svetovanje in vloga svetovalnega delavca se razlikujeta tudi 
glede na to, na kateri stopnji šolanja (razredna, predmetna) je učenec oz. v katerem razvojnem 
obdobju se nahaja (Resman, 1999e). Čim mlajši so učenci, tem bolj je pri delu v ospredju 
socializacija otrok (Resman, 1999c). »S starostjo, z zrelostjo in s samostojnostjo se ta funkcija 
vendarle nekoliko umika v ozadje, čeprav šola kot socialni prostor dejansko nikoli ne preneha 
vplivati na 'celostno' oblikovanje učenca« (prav tam, str. 145). S starostjo otroka se 
izobraževalna funkcija šole vedno bolj preriva v ospredje (Resman, 1999g), posledično pa se 
spremeni tudi sama narava oziroma proces svetovanja, saj svetovanje postaja vedno manj 
direktivno (Resman, 1999e), delo šolske svetovalne službe pa vedno bolj individualno in 
klinično orientirano (Resman, 1999g). 

Resman (1999f) piše, da se vsebina dela šolskih svetovalcev spreminja ne samo s šolsko 
stopnjo, ampak je različna tudi od šole do šole. Šole in svetovalni delavci se srečujejo s 
podobnimi problemi, a so vpeti v različne okoliščine, zato je načrte dela nemogoče le kopirati 
(prav tam). Programske smernice za delo šolske svetovalne službe zato predstavljajo le 
najširši skupni okvir za konkretno strokovno delo (Programske smernice, 2008) in so zapisane 
tako, »da posamezni šoli in posameznemu svetovalnemu delavcu omogočajo fleksibilno 
prilagajanje konkretnim potrebam šole in njenih udeležencev« (prav tam, str. 18). Šolski 
socialni in vzgojno- izobraževalni prostor se razlikuje od šole do šole in prav to naj bi bil po 
mnenju Resmana (1999b) razlog, da nalog svetovalne službe ni mogoče uzakoniti oz. 
predstaviti v obliki standarda (razen na področju poklicne orientacije). Avtor opozori še na 
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močan vpliv gibanj v širšem družbenem prostoru in razvoju na delo svetovalnih služb 
(Resman, 1999b). 

Svetovalna služba si preko svetovalnega odnosa prizadeva vzpostaviti, razvijati in 
vzdrževati ustvarjalno soočenje in sodelovanje z vsemi udeleženci v šoli (Programske 
smernice, 2008). Pri svojem delu se ne osredotoča le na individualiziran pristop, torej pomoč 
in svetovanje neposredno učencu, temveč pristopa tudi z vidika konteksta, v katerem 
posameznik je in tako poskuša težave reševati tudi posredno na ravni konteksta (prav tam). 
Resman (1999d) pristop na obeh ravneh imenuje šolsko svetovanje. 

Med oblike svetovalnega dela štejemo individualno in skupinsko delo. Individualna oblika bi 
se naj pogosteje uporabljala v krizno kurativne namene, čeprav to ni pravilo (Resman, 1999a). 
»Svetovalno delo v večjih skupinah (oddelkih na šoli ali vzgojnih skupinah otrok v vrtcih) pa 
se skoraj praviloma uporablja v 'primarno preventivne' namene« (prav tam, str. 258), ki imajo 
namen preprečiti nezaželenosti. Omenjeni obliki dela se dopolnjujeta s posrednimi oblikami 
svetovalnega dela, kot je razvojno-analitično delo (Programske smernice, 2008). Svetovalna 
služba z razvojno-analitičnim delom spremlja in ugotavlja obstoječe stanje v šolskem prostoru 
ter sodeluje pri načrtovanju sprememb in izboljšav na nivoju šole kot celote. Poleg razvojnih 
pa svetovalna služba opravlja še preventivne dejavnosti, za katere je še posebej pomembno, 
da se ne usmerjajo le na posameznika ali skupino, temveč se morajo usmeriti tudi na njegovo 
okolje − vzpostavljanje ustreznih pogojev v vzgojno-izobraževalnem okolju (prav tam). 

Med osnovne vrste dejavnosti šolske svetovalne službe spadajo tudi dejavnosti načrtovanja in 
evalvacije. Evalvacija svetovalnega dela je sestavni del načrtovanja posameznih nalog 
svetovalnih delavcev (Resman, 1999b). Pomembna je zato, ker z njo ugotavljamo, v kolikšni 
meri so bili uresničeni cilji in naloge, ki smo si jih zadali, ugotavljamo vzročne zveze med 
ukrepi in učinki, iščemo razlage za uspehe in neuspehe na posameznih področjih ter s temi 
informacijami nato načrtujemo popravke in spremembe pri načrtovanju novih svetovalnih 
posegov. Je neprecenljivega pomena za ugotavljanje učinkovitosti svetovalnega dela (prav 
tam). 

Sodelovanje z učiteljem 

Za otroka v šoli je najpomembnejši kontekst oddelčna skupina, kjer se odvija vzgojno-
izobraževalno delo na dnevni ravni, učitelj pa je tisti, ki uresničuje program dela z oddelkom, 
zato je še posebej pomembno zaupanje in sodelovanje med svetovalno službo in učiteljem 
(Programske smernice, 2008; Resman, 1999c). Zelo pomembno je tudi, da je šolska 
svetovalna služba vsem enako dostopna in da je ta dostopnost jasno razvidna (Programske 
smernice, 2008). Tudi učitelji se torej morajo zavedati, da je svetovalna služba tam tudi za 
njihove dileme in težave. 

Svetovalna služba pomaga vsem možnim udeležencem v šoli (torej tudi učitelju) na vseh 
zgoraj omenjenih osnovnih področjih dela svetovalne službe. Delo z učitelji je lahko 
individualno ali pa skupinsko (Programske smernice, 2008). Posvetovalno delo poteka 
predvsem »z namenom preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in 
evalvacije dela v šoli« (prav tam, str. 18). Podrobneje bomo pogledali svetovalno in 
posvetovalno delo z učiteljem na področju telesnega, osebnega (spoznavnega in čustvenega) 
in socialnega razvoja, ki poteka (Programske smernice, 2008, str. 22): 

• pri izdelavi individualnih programov dela z učenci, ki imajo težave v telesnem, 
osebnem in socialnem razvoju, 
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• kot neposredna pomoč učiteljem pri delu z učenci s težavami v telesnem, osebnem in 
socialnem razvoju, 

• kot načrtovanje, koordinacija in evalvacija preventivnih programov za učence, 
• kot organizacija, koordinacija ali izvedba predavanj in delavnic za učitelje o 

značilnostih normalnega telesnega, osebnega in socialnega razvoja ter o značilnostih 
učencev s tovrstnimi težavami. 

Svetovalna služba torej sodeluje z učiteljem v primeru težav, ki so vezane na učenčev telesni, 
osebni ali socialni razvoj, kjer mu pomaga pri izdelavi individualnega programa ter mu nudi 
neposredno pomoč pri delu. Učenčev razvoj je v veliki meri odvisen od dela v razredu ter 
odnosa med učiteljem in učenci, zato je sodelovanje med učiteljem in svetovalno službo še 
toliko bolj pomembno (Resman, 1999c). Svetovalna služba je tudi tista, ki načrtuje, 
koordinira in evalvira preventivne programe za učence, kar ji daje možnost, da se glede na 
prepoznane potrebe učencev odloča tudi za programe za krepitev čustveno-socialne 
kompetence. Hkrati je zanjo značilna povezanost in sodelovanje z ostalimi podsistemi v 
šolskem prostoru, zato je apliciranje določenega preventivnega programa na raven celotne 
šole po mojem mnenju še nekoliko lažje. 

Sodelovanje med učiteljem in svetovalno službo je nepogrešljivo in potrebno tudi z dveh 
vidikov: učitelj je z otrokom vsak dan v stiku, ga opazuje, spoznava, ugotavlja njegove 
posebnosti, značilnosti in sposobnosti, zato je dragocen vir informacij za svetovalno službo in 
njeno delo (Resman, 1999c). Drugi vidik pa je ta, da tudi svetovalni delavec lahko učitelju 
ponudi informacije, ugotovitve in spoznanja, ki so učitelju nedostopna. Informira ga lahko o 
učenčevih intelektualnih sposobnostih, o posebnostih njegovega družinskega okolja ter o 
drugih posebnostih, ki jih ni mogoče ugotavljati v oddelčni situaciji. Omenjeni vidik ima 
svojo vrednost še posebej v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju, kjer so učenci deležni 
opisnega ocenjevanja (prav tam). 

Potrebe svetovalnih delavcev pri  delu v šoli  

Vogrinc in Krek (2012) glede na opravljeno raziskavo o delovanju svetovalne službe v 
slovenskem prostoru navajata predloge za izboljšavo kakovosti dela svetovalne službe glede 
na izražene potrebe sodelujočih v raziskavi. Te so (povzeto po Vogrinc in Krek, 2012, str. 
103−105): 

• natančno opredeljene naloge svetovalne službe − predlog izhaja iz izkušenj 
anketiranih, ki pravijo, da njihove naloge niso jasno opredeljene, ter da imajo širok 
spekter dela, zato posledično opravljajo najrazličnejše naloge, kjer še posebej 
prevladujejo administrativne, za nekatere druge (ki so prav tako pomembne) pa zato 
zmanjka časa; 

• zmanjšati obseg administrativnega dela − administrativna dela jim vzamejo preveč 
časa, ki bi ga raje posvetili delu z uporabniki in torej prihranili čas in energijo za svoje 
osnovno poslanstvo; 

• zmanjšati normativ za svetovalnega delavca − obseg dela svetovalne službe se je v 
zadnjih letih močno povečal, normativ pa ostaja isti, kar zmanjšuje njihovo kakovost 
dela; 

• ure za delo učencev s svetovalno službo − anketirani bi si želeli več svetovalnega dela 
z učenci na temo poklicne orientacije in preventivnih dejavnosti; 
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• več možnosti za stalno strokovno izpopolnjevanje − anketirani si želijo svoja znanja 
obnavljati in nadgrajevati, v skladu z zaznano problematiko v šolskem prostoru in 
potrebami učencev; 

• več skupnih srečanj − anketirani si želijo organiziranih skupnih srečanj svetovalnih 
delavcev z namenom supervizije. 
 

1.5 Pomen sodelovanja s starši za otrokov celostni razvoj 

V. Grebenc idr. (2010) pravijo, da je sodelovanje s starši danes merilo dobre šole.  Področje 
sodelovanja s starši je opredeljeno v zakonsko določenih smernicah in podrobneje zastavljeno 
in načrtovano tudi v letnih delovnih načrtih posameznih osnovnih šol. 

»Vodilo sodelovanja šole s starši je otrokova korist« (Grebenc idr., 2010, str. 146). Hkrati se 
moramo zavedati, da imajo vsi udeleženi v sodelovanju različne poglede na vsakdanjo šolsko 
stvarnost, da se lahko pojavljajo tudi določeni stereotipi in posploševanja ter da moramo 
upoštevati položaj in potrebe vseh vpletenih (prav tam). 

Starši za šolo pomenijo dragocen vir (novih) informacij o otroku, saj so strokovnjaki na 
podlagi osebnih izkušenj (Grebenc idr., 2010). Delujejo lahko kot zagovorniki otrokovih 
pravic, zagovorniki šole, s svojo vpletenostjo od zunaj pa tudi lažje vnašajo potrebe skupnosti, 
prinesejo nekatera nova spoznanja in ideje ter ocenjujejo uspešnost delovanja šole (prav tam). 
Pomen sodelovanja za starše je v tem, da šola lahko prevzame aktivno vlogo v pomoči 
staršem pri razumevanju otrokovega razvoja ter jih seznanja z možnostmi spodbujanja razvoja 
in učenja (Kalin, 2009). Starši se v izkušnjah starševstva zelo razlikujejo, zato je pomembno, 
da šola kot drugo najpomembnejše okolje za otroka nudi pomoč in podporo staršem (prav 
tam). 
 
Avtorica J. Kalin (2009) še poudarja, da je pri mlajših otrocih potreba po sodelovanju staršev 
s šolo večja,  pri starejših otrocih pa pride v ospredje skrb za učni uspeh in napredovanje 
učenca in je torej sodelovanje staršev s šolo zoženo na skrb za učni uspeh. Slednje pa ne 
pomeni, da je staršem pomemben le napredek otroka na izobraževalnem področju − ravno 
nasprotno; za starše je izrednega pomena, da njihovega otroka obravnavajo celostno, »da si 
prizadevajo za spoštovanje njegove osebnosti in njegov optimalen razvoj na vseh področjih« 
(prav tam, str. 87). 
 
 Tudi Elias idr. (2007) izpostavljajo pomen sodelovanja šole s starši, ne samo za namene 
izobraževanja temveč tudi za razvoj socialno-emocionalnih kompetenc otroka (v Vec, 
2009, str. 73). Elias idr. (2007, str. 544) dodajajo, da vzpostavljanje odnosa zmagam−zmagaš 
v sodelovanju učiteljev in staršev vidimo tudi v razvoju štirih področij t. i. socialno-
emocionalnih kompetenc: 
 

• razvijanje spretnosti analiziranja stresnih socialnih situacij, prepoznavanju čustev in 
ciljev, izdelovanja načrtov, komunikacije, vzpostavljanju odnosov in reševanju 
konfliktov; 

• zavedanje dejavnikov spolnosti, prepoznavanje in sprejemanje telesnih sprememb, 
prepoznavanje in izogibanje neprimernega spolnega vedenja; 

• utrjevanje zdravega življenjskega stila, izogibanje drogam, alkoholu, tobaku, 
steroidom in drugim nelegalnim ali škodljivim substancam, odklanjanje nasilja kot 
načina reševanja problemov; 
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• izgradnja občutka socialne in družbene odgovornosti v šoli, družini in skupnosti.   
 

Avtorica J. Kalin (2009, str. 91) povzema avtorja Pomerantza idr. (2007), ki so v svoji obširni 
študiji raziskav vključevanja staršev ugotovili, »da ustrezna vključenost staršev vpliva na 
boljše učne dosežke otroka, njegovo duševno zdravje ter pozitivno prispeva k otrokovemu 
čustvenemu in socialnemu razvoju.« 
 
J. Kalin (2009) navaja tudi nekatere prednosti sodelovanja s šolo za starše, pri čemer omenja, 
da so starši tako bolj povezani z otroki, se z njimi več pogovarjajo ter tako »postajajo 
občutljivejši za otrokove socialne, čustvene in intelektualne potrebe; bolj zaupajo v svojo 
starševsko vlogo in spretnosti odločanja; ko pridobivajo več znanja o otrokovem razvoju, 
uporabljajo tudi več pozitivnega spodbujanja in manj kaznovanja svojih otrok, bolje razumejo 
učiteljevo delo in šolski kurikulum« (prav tam, str. 89). 

Za uspešno krepitev čustveno-socialne kompetence otrok oz. spodbujanja čustveno-socialnega 
razvoja je pomembno sodelovanje vseh podsistemov v šolskem prostoru skupaj z družino kot 
podsistemom, saj imata družina in šola največji vpliv na otrokovo blaginjo (Grebenc idr., 
2010). Sodelovanje je ključnega pomena tudi zaradi transferja naučenega med okolji. S. Čotar 
Konrad (2011, str. 460; Zeidner idr., 2002) namreč piše, da  »… učenje specifičnih spretnosti 
v enem kontekstu (npr. šola) še ne zagotavlja prenosa in izvajanja čustvenih spretnosti v 
drugem okolju (npr. družina, odnosi z vrstniki, širše družbeno okolje ipd.) Sodelovanje po 
mojem mnenju omogoča večjo skladnost in povezanost med različnimi okolji, v katere je 
vključen otrok in je zato možnost prenosa naučenih spretnosti iz enega okolja v drugega 
večja. To potrjuje tudi M. Panju (2010), ki pravi, da so najpomembnejši dejavniki 
socializacije za otroka družina, šola in vrstniki. »V vseh teh treh  socialnih okoljih se ob 
neposredni socialni interakciji razvijajo tudi posameznikove sposobnosti zaznavanja, uporabe 
in izražanja čustev, sposobnosti uravnavanja lastnih čustev ter sposobnost uporabe čustev pri 
reševanju problemov in odločanju« (prav tam, str. 7). 

 

2. ČUSTVENO-SOCIALNA KOMPETENCA V ŠOLSKEM PROSTORU IN NJEJ 
SORODNI POJMI 

 

2.1 Čustvena inteligenca 

Če želimo pod drobnogled vzeti pojem čustveno-socialna kompetenca, moramo najprej 
raziskati koncept čustvene inteligence in čustvene pismenosti, z namenom boljše razjasnitve 
in opredelitve omenjenih treh pojmov.  

Razvoj koncepta čustvene inteligentnosti 

Emocije in inteligentnost sta bila znotraj tradicionalnega razumevanja pojmovana kot 
diametralno nasprotna procesa; emocije kot primitivni proces in inteligentnost kot evolucijska 
funkcija (Pečjak in Košir, 2002). Razlog za tolikšno zanimanje in razmah koncepta čustvene 
inteligentnosti je po besedah S. Pečjak in A. Avsec (2003, str. 56) v tem, »da so emocije 
pomembne in prisotne pri reševanju vsakodnevnih problemov ljudi  ter da je bil njihov pomen 
dolgo, še zlasti v zahodni kulturi, (pre)malo poudarjen«. M. Panju (2010;  tudi Matthews idr., 
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2004) meni, da je priljubljenost koncepta čustvene inteligence odraz premika družbe od 
poudarjanja inteligentnosti (kognitivnih sposobnosti) in objektivnosti do čustev, ki imajo prav 
tako kot razum izvor v možganih in so pri odločanju enako pomembna. Tudi v šolstvu je 
opaziti začetek zavedanja pomembnosti čustev, tako pri izobraževanju kot za življenje 
nasploh (prav tam).  

Čustvena inteligenca temelji na tezi, »da so čustva zelo pomemben vidik realnosti in to tako 
lastna čustva kot tudi čustva drugega. Iz tega sledi, da ima lahko le tisti, ki upošteva te vidike 
stvarnosti, dobro predstavo o realnosti, ki je podlaga za ustrezno ravnanje« (Milivojević, 
2008, str. 245). Čustva so torej izjemno pomembna za poznavanje sebe in drugih ljudi. 
Razumevanje sestavin čustvene inteligence pa nam omogoča, da jih prepoznamo tako v nas 
samih kot v ljudeh okrog sebe (Panju, 2010). 

Definicije čustvene inteligentnosti 

Pojem čustvena inteligenca je sestavljen iz dveh komponent: čustva in inteligentnost. Glede 
na to, katero izmed dveh komponent avtorji bolj poudarjajo, »se konceptualno delijo na tiste, 
ki obravnavajo emocionalno inteligentnost prvenstveno kot kognitivni konstrukt − kot 
mentalno sposobnost, in tiste, ki jo pojmujejo kot nekognitivni konstrukt − največkrat kot 
osebnostno lastnost« ( Košir in Pečjak, 2003, str. 122). 

Matthews idr. (2004) čustveno inteligenco definirajo kot sposobnost za prepoznavanje in 
izražanje čustev,  razumevanje čustev, emocionalno spodbujanje mišljenja in regulacijo 
pozitivnih in negativnih čustev pri sebi in drugih. 

M. Panju (2010, str. 20) ponudi zelo enostavno definicijo čustvene inteligentnosti, ki se glasi: 
»Čustvena inteligenca je hkrati zmožnost prepoznavanja, razumevanja in obvladovanja 
čustev, ki se dogajajo v nas in drugih /…/ Čustvena inteligenca je sposobnost, da uporabljamo 
lastna čustva tako, da nam pomagajo pri reševanju težav in nas privedejo do večje 
učinkovitosti v življenju«; povedano z drugimi besedami, pomeni »vedeti, kdaj se počutimo 
dobro, kdaj slabo in kako priti od slabega k dobremu« (prav tam). 

 »Čustvena inteligenca je ena od pomembnih osebnostnih lastnosti. Človek z razvito 
čustveno inteligenco je uspešnejši pri odnosih z drugimi in s samim seboj, pri pridobivanju 
znanja, lažje rešuje težave ter lažje doseže osebno in socialno blaginjo« (Bisquerra Alzina, 
2009, str. 7). 

Glede na zgoraj podane definicije lahko opazimo različnost in razhajanja, ki se pojavljajo pri 
poskusu definiranja čustvene inteligentnosti. Iz tega lahko sklepamo, da je čustvena 
inteligenca, kljub vse večji 'popularnosti' in zanimanju, sicer zelo raziskovan konstrukt, a 
splošnega konsenza o tem, kaj je čustvena inteligenca in kaj obsega, trenutno še ni na vidiku. 

Trije prevladujoči modeli ČI 

Modele, ki razlagajo čustvene inteligentnosti, lahko razdelimo v dve skupini: prva skupina 
čustveno inteligentnost pojmuje kot mentalno sposobnost (npr. model Mayerja in Saloveya), 
druga (številčnejša) pa jo pojmuje kot mešanico adaptivnih emocionalnih lastnosti in 
dispozicij ter tudi mentalnih spretnosti (Pečjak in Košir, 2002). Golemanova definicija 
čustvene inteligentnosti temelji na konstruktih, kot so: mišljenje, osebnost, motivacija, čustva, 
nevrobiologija in inteligentnost in bi naj spadala pod mešan model koncepta ČI, saj zajema 
tako kognitivne kot nekognitivne procese (Matthews idr., 2004). Mešani modeli vključujejo v 
opredelitve ČI tudi osebnostne lastnosti in druge značilnosti posameznika, ki niso neposredno 
povezane s sposobnostmi v zvezi z emocijami (Avsec, 2007). Za mešane modele je značilna 
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uporaba samoocenjevalnih vprašalnikov in obravnavanje ČI kot osebnostno lastnost (prav 
tam). 

• Model ČI po Mayer in Salovey 

Mayer in Salovey sta prva, ki uporabita izraz čustvena inteligentnost (Panju, 2010; Pečjak in 
Košir, 2002) in leta 1990 predstavita svoj koncept čustvene inteligentnosti. Leta 1997 objavita  
njegov revidiran model, ki ga M. Panju (2010, str. 19) opiše z besedami: Čustvena 
inteligentnost je po Mayer in Salovey »priučena zmožnost, da lahko spremljaš čustva in 
občutke sebe in drugih, da jih znaš med seboj ločevati in da te informacije uporabljaš pri 
usmerjanju mišljenja in dejanj«. 

Revidiran model bolj poudarja kognitivne komponente čustvene inteligentnosti in jo definira 
v smislu potenciala za intelektualno in emocionalno rast (Pečjak in Košir, 2002). Ta model 
tvorijo štiri hierarhično  razporejena področja ČI, ki so (prav tam): 

→ zaznavanje, ocenjevanje in izražanje emocij, 
→ emocionalno spodbujanje mišljenja, 
→ razumevanje, analiziranje in uporaba emocionalnega znanja, 
→ reflektivna regulacija emocij za spodbujanje emocionalne in intelektualne rasti.  

 

• Model ČI po Bar-On 

Avtor Reueven Bar-On bi naj bil s svojo, sicer neobjavljeno, doktorsko dizertacijo leta 1985 
začetnik področja čustvene inteligentnosti, saj naj bi v njej prvi imenoval osebni čustveni 
količnik − EQ, čustveno inteligentnost pa definiral kot: »Skupek nekognitivnih sposobnosti, 
zmožnosti in spretnosti, ki vplivajo na uspešno obvladovanje zahtev in pritiskov okolja« 
(Panju, 2010, str. 20; Avsec, 2007). S to definicijo se avtor uvršča med raziskovalce, ki 
čustveno inteligentnost pojmujejo kot osebnostno značilnost oz. sklop osebnostnih lastnosti 
(Košir in Pečjak, 2003). 

Bar-On pojmuje čustveno inteligentnost širše, saj meni, da se le ta nanaša na emocionalne, 
osebne, socialne in preživetvene dimenzije inteligentnosti in meni, da so te dimenzije pogosto 
bolj pomembne za vsakdanje funkcioniranje posameznika kot pa kognitivni vidiki 
inteligentnosti (Avsec, 2007). »Emocionalna inteligentnost je po njegovem mnenju taktična 
(neposredno funkcioniranje), medtem ko je kognitivna inteligentnost strateška (dolgoročna 
kapaciteta), zato je prva dober prediktor uspeha, saj odraža posameznikovo sposobnost 
uporabe znanja v neposredni situaciji« (prav tam, str. 254). 

Bar-Onov model čustvene inteligentnosti vsebuje pet kompozitnih lestvic (področij) čustvene 
inteligentnosti, ki so: 

→ intrapersonalna inteligentnost − znotraj le te pa lestvice emocionalnega 
samozavedanja, asertivnosti, samospoštovanja, samoaktualizacije in neodvisnosti, 

→ interpersonalna inteligentnost − znotraj le te pa lestvice empatije, medosebnih 
odnosov in družbene odgovornosti, 

→ prilagodljivost − znotraj le te pa lestvice reševanja problemov, preverjanja realnosti in 
fleksibilnosti, 

→ spoprijemanje s stresom − znotraj le tega pa lestvice frustracijske tolerance in kontrole 
impulzov, 
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→ splošno razpoloženje − znotraj le tega pa lestvice sreče in optimizma. 

 

• Model ČI po Golemanu 

Goleman formulira emocionalno inteligentnost v okviru kompetentnosti in uspešnosti v svetu 
dela (Avsec, 2007). »Opredeljuje jo kot sposobnost prepoznavanja lastnih čustev in čustev 
drugih, sposobnost samomotiviranja ter kot sposobnost nadzorovanja in uravnavanja lastnih 
emocij in emocij drugih oseb v medosebnih odnosih« (prav tam, str. 255). 

Goleman se pri definiranju pojma čustvena inteligentnost nekoliko opre na definicijo Mayerja 
in Saloveya in njun model, ki sicer povzema Gardnerjeve razsežnosti osebne inteligence, ter 
jo opredeli s petimi temeljnimi čustvenimi in družbenimi spretnostmi (Goleman, 2006, str. 
75): 

→ poznavanje svojih čustev: sem spada zavedanje sebe, ki je temelj čustvene 
inteligentnosti in pomeni prepoznavanje občutka, kakršen se v resnici porodi. Izraz 
zavedanje sebe poudarja neprekinjeno posvečanje pozornosti notranjemu stanju in 
pomeni zavedati se tako svojega razpoloženja kot tudi misli o svojem razpoloženju, 
brez odzivanja in presoje. Ljudje, ki z večjo gotovostjo obvladajo svoja čustva, bolje 
krmarijo skozi življenje in so tudi bolj trdni v svojih občutkih pri odločitvah, kot je na 
primer izbira zakonskega partnerja ali službe; 

 
→ obvladovanje čustev: pomeni prilagajanje občutkov, na način, da ustrezajo 

okoliščinam ter njihovo uravnavanje na način, da nas pri opravljanju dela ne motijo, 
temveč si z njimi lahko pomagamo (Goleman, 2001). Ljudje, ki niso vešči v 
obvladovanju čustev, se neprestano bijejo s stiskami in z njimi povezanimi občutki, 
mojstri na tem področju pa si lahko hitro opomorejo po udarcih in vznemirjenjih v 
življenju; 

 
→ spodbujanje sebe: pomeni sposobnost urejanja čustev, da služijo namenu, na primer 

večji zbranosti, spodbujanju in obvladovanju samega sebe in ustvarjalnosti. Sem spada 
tudi čustveno samoobvladovanje kot odlaganje zadovoljitve in zadušitev vzgibov; 

 
→ prepoznavanje čustev drugih: empatija sloni na zavedanju sebe in je osnovna 

spretnost pri občevanju z ljudmi. Čim bolj smo  namreč odkriti do svojih čustev, tem 
bolj jih znamo razbrati. Osnova zaznavanja čustev drugih je razumevanje nebesednega 
sporočanja; tona v glasu, kretenj, mimike in podobno. Poleg razumevanja čustev 
drugih zajema tudi razumevanje njihovih stališč, ohranjanje odnosov in uglašenost z 
ljudmi kljub njihovi različnosti (Goleman, 2001). Ljudje, ki so nagnjeni k empatiji, 
imajo večji posluh za pritajene znake iz družbenega okolja, ki namigujejo, kakšne 
potrebe ali zahteve imajo drugi. Zaradi te sposobnosti so uspešnejši v poklicih, kot so 
negovalci, učitelji, trgovci in vodilni delavci;  
 

→ uravnavanje odnosov: umetnost ustvarjanja in ohranjanja medosebnih odnosov je 
pravzaprav spretnost uravnavanja čustev pri drugih, ki jo Goleman imenuje tudi 
družbena zrelost. »Za pojav teh spretnosti morata dozoreti tudi čustveni spretnosti 
samoobvladovanja in empatije« (prav tam, str. 179−180). V kolikor je to področje pri 
posamezniku šibko, se to kaže kot neprilagodljivost v družbenem okolju ali večkrat 
spodleteli medosebni stiki. Socialna zrelost se meri tudi v spretnosti izražanja čustev. 



22 
 

Ljudje, ki se odlikujejo v teh spretnostih, so uspešni povsod, kjer okoliščine zahtevajo 
ubrane odnose z drugimi; takšne osebe so zvezde v družbi. 

 

Dejavniki razvoja ČI 

Med avtorji, ki se ukvarjajo s konceptom čustvene inteligentnosti, opazimo tudi deljena 
mnenja glede dejavnikov, ki vplivajo na razvoj le te. Nekateri pravijo, da se jo da priučiti, spet 
drugi želijo ugotoviti, kakšno stopnjo vpliva imajo genetski in socializacijski dejavniki na 
razvoj ČI.  

Nekateri avtorji trdijo, »da v največji meri k razvoju EI prispevajo vzgojni stili staršev, torej 
predvsem socializacijski dejavniki. Najpomembnejše pri tem naj bi bilo čustveno znanje 
staršev, predvsem njihova sposobnost prepoznave in regulacije čustev« (Čotar Konrad, 2011, 
str. 456).  

Matthews idr. (2004) pišejo, da je družina najpomembnejše okolje/kontekst za učenje znanja 
o čustvih, čustvenih veščinah in oblikovanju otrokove čustvene kompetence. Starši 
socializacijo čustvenih kompetenc izvajajo na dva načina: delovanje direktno na otroka − 
uravnavanje čustev otrok in pogovor o čustvih ter indirekten vpliv na otroka preko otrokovega 
opazovanja, kjer starši služijo kot model, otrok pa ta model opazuje in posnema (prav tam). 
Otroci se v družini učijo, »kako naj čutijo do sebe in kako se drugi odzivajo na njihova čustva, 
kako naj razmišljajo o svojih čustvih in kakšne možnosti imajo pri izbiranju odzivov« ter 
kako naj čustva izrazijo (Goleman, 2006, str. 294). Družinska/primarna socializacija naj bi 
direktno vplivala na otrokovo socialno in čustveno kompetentnost preko otrokovega 
razumevanja čustev in s pridobitvijo družbenega/socialnega znanja (Matthews idr., 2004). Če 
starši torej želijo imeti čustveno inteligentne otroke, morajo sami v prvi vrsti izkazati 
čustveno kompetentnost pri lastnem vedenju (prav tam).  

Starši pa ne vplivajo na otrokovo čustveno-socialno kompetenco samo neposredno, temveč 
tudi posredno, preko povezav, ki jih sami tvorijo s socialnim okoljem (socialna mreža družin, 
prijateljev in sosedov) (Vec, 2009). Te povezave pri starših vzbujajo občutek večje 
učinkovitosti ter vplivajo na »zagotavljanje bolj kognitivno in socialno spodbujajočega 
domačega okolja ter večjega izkazovanja topline in občutljivosti do otrok« (prav tam, str. 69).  

Matthews idr. (2004) dodajajo, da določene lastnosti temperamenta (emocionalnost, 
prilagodljivost, družabnost) lahko vplivajo na razvoj in rast nekaterih področij ČI (reguliranje 
čustev, spoprijemanje s stresom). Izpostavijo dve lastnosti temperamenta, ki vplivata na 
reguliranje/uravnavanje čustev, in sicer intenzivnost čustev ter procese pozornosti.  

S. Pečjak in K. Košir (2002) pišeta tudi, da je pogoj za usvajanje nekaterih spretnosti znotraj 
čustvene inteligentnosti tudi določena stopnja kognitivnega razvoja. Avtorici »J. Carroll in 
M. Steward (1984) sta preučevali povezanost med stopnjo kognitivnega razvoja in 
razumevanjem lastnih emocij pri otrocih, starih 4−5 in 8−9 let« in zaključili, da prisotnost 
določenih kognitivnih struktur najverjetneje predstavlja nujen, a ne zadosten, pogoj za 
emocionalni razvoj (Pečjak in Košir, 2002, str. 123). 

Avtorica M. Zupančič (2016) pa razvoj čustveno-socialne kompetence poveže z varno 
navezanostjo. Meni namreč, da so dojenčki/malčki, ki so varno navezani, tudi kasneje v 
otroštvu in odraslosti bolj socialno in čustveno kompetentni ter se nasploh bolj optimalno 
razvijajo kot ne-varno navezani. 
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Kritike koncepta ČI 

Avtorica L. Waterhouse (2006, v Čotar Konrad, 2011) piše, da pomeni koncept emocionalne 
inteligentnosti podporo »poražencem«, saj v nasprotju z dosedanjimi testi inteligentnosti 
podpira človekovo težnjo k medsebojnemu izenačevanju. Posamezniku namreč ponuja 
možnost uspeha tudi v primeru nižjih intelektualnih potencialov, saj je emocionalno 
inteligentnost mogoče razviti in se v njej izuriti. 

L. Waterhouse (2006, v Čotar Konrad, 2011) še dodaja, da je teorijo EI škodljivo prenašati v 
šolsko prakso, saj naj bi to vplivalo tako na epistemologijo učitelja in njegovo prepričanje o 
delovanju človekove kognicije, prav tako pa naj bi bilo škodljivo za celotno polje 
izobraževanja. »Temeljno poslanstvo šolskega sistema naj bi namreč bilo učenje odkrivanja 
veljavnih idej s podporo empiričnih podatkov in usposabljanje učencev za odkrivanje 
objektivnih znanj« (prav tam, str. 448). 

Kritike koncepta čustvene inteligence se usmerjajo tudi na njeno definicijo in na merljivost 
(samoocenjevalne lestvice). Kritike glede na definicijo predvsem izpostavljajo nedorečenost 
pojma čustvena inteligentnost (Pečjak in Avsec, 2003). Kritike glede na merljivost pa 
obravnavajo predvsem samoocenjevalne teste, ki so najpogostejša metoda merjenja čustvene 
inteligence in temeljijo na dejstvu, »da posamezniki lahko natančno poročajo o svojih lastnih 
spretnostih in sposobnostih« (Panju, 2010, str. 27). Kritika le teh je v tem, da lahko 
posameznik olepša resnico oz. napihne svoje sposobnosti, slabosti pa minimalizira, z 
namenom doseči čim boljši rezultat in prikazati čim boljšo sliko o sebi. V primeru popolne 
iskrenosti pa je tveganje tudi v tem, da posameznik nima popolnega vpogleda vase, z 
namenom ocenjevanja svojih lastnosti (prav tam).  

2.2 Čustvena pismenost 

»Bacchino (1999) v aplikativne namene predlaga namesto pojma inteligentnost uporabo 
izraza emocionalna pismenost. Pravi, da z izrazom inteligentnost zajamemo le potenciale 
posameznika, ki jih ta lahko razvije ali pa tudi ne; izraz pismenost pa označuje ugotovljeno 
stopnjo razumevanja emocij, emocionalnih spretnosti in strategij pri določeni osebi, ki jih 
lahko ta razvija ves čas« (Pečjak in Košir, 2002, str. 122). 

»Pojem čustvene pismenosti se uporablja, ko želimo poudarjati aplikacijo emocionalne 
inteligentnosti v različnih okoljih, najpogosteje pa na področju vzgoje in izobraževanja« 
(Čotar Konrad, 2011, str. 457). M. Panju (2010) za oba pojma pravi, da imata skoraj povsem 
enak pomen. Glavni »krivec« za popularnost prvega je po njenih besedah Goleman, izraz pa 
se nanaša na »zmožnost pridobivanja in uporabljanja informacij o čustvih, zmožnost čutenja 
in čustvenega odzivanja« (prav tam, str. 21). Pri čustveni pismenosti pa gre po njenih besedah 
bolj za »opis relativne zmožnosti izkušanja čustev in njihovega uspešnega obvladovanja« 
(prav tam, str. 22). 

F. Wilks (2001) pravi, da doseganje čustvene pismenosti pomeni naučiti se branja čustev, tako 
kot že znamo brati besede. Pravi, da je čustvena pismenost drugi izraz za čustveno 
inteligentnost. »Čustvena pismenost je čustvena inteligenca v praksi; in čeprav izraza nimata 
popolnoma istega pomena, sta v življenju pravzaprav isto. Lahko se naučimo biti inteligentni 
glede svojih čustev in uporabljati to inteligentnost v vsakdanjih situacijah. Potrebna sta znanje 
in razvijanje spretnosti v praksi, da se v tem res izmojstrimo« (prav tam, str. 10). 
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Milivojević (2008) izpostavi, da je čustvena pismenost najprej predvsem v bogastvu pojmov, 
šele potem tudi v bogastvu besednega izražanja. Meni namreč, da se odrasli ločijo po tem, 
katere besede in koliko le teh uporabljajo za opisovanje čustev, to pa je pomembno zato, ker 
so besede povezane s koncepti, ki jih označujejo. »Govor je povezan z mišljenjem, besede so 
povezane z idejami ali s pojmi, s katerimi razmišljamo« (prav tam, str. 243). Revno jezikovno 
izražanje po njegovem mnenju kaže na revno pojmovanje, na nediferencirane koncepte in s 
tem na nejasno in megleno razmišljanje o svojih in tujih čustvih. 

2.3 Čustveno-socialna kompetenca v šolskem prostoru 

S. Pečjak in K. Košir (2002, str. 125) uporabita pojem emocionalna kompetentnost. 
Definirata jo kot »demonstracijo samoučinkovitosti v socialnih interakcijah, ki jih spremljajo 
čustva. Gre za to, kako se učenec čustveno odziva v socialnih interakcijah, kako sočasno in 
strateško uporablja svoje znanje o emocijah in svojo emocionalno izraznost v odnosih z 
drugimi.« »Socialna kompetentnost se nanaša na posedovanje in uporabo sposobnosti za 
povezovanje mišljenja, občutenja in vedenja za izvrševanje socialnih nalog oz. doseganje 
dosežkov, cenjenih v neki kulturi« (prav tam, po Topping, Holmes, 1998). »Za šolsko 
situacijo pomeni socialna kompetentnost zadovoljevanje osebnih socialnih in emocionalnih 
potreb in razvoj takih spretnosti in stališč, ki jih lahko učenec uporablja tudi izven šole. To 
pomeni, da je sposoben zaznavati in interpretirati ustrezne socialne vloge, anticipirati 
posledice določenega vedenja pri sebi in drugih, prihajati do učinkovitih rešitev pri 
medsebojnih problemih, pretvarjati socialne odločitve v učinkovito socialno vedenje in 
podobno« (prav tam). Dodajata, da se polji emocionalne in socialne kompetentnosti prekrivata 
in da so emocije tako produkt kot proces socialne interakcije.  Brez emocionalne 
kompetentnosti učenec ne more doseči socialne kompetentnosti. 

D. Schilling (2000, str. 3) čustveno pismenost enači z izrazom čustvena sposobnost in jo 
definira kot »relativno sposobnost za doživljanje in pravilno obvladovanje čustev.« Čustvene 
sposobnosti definira kot spretnosti in lastnosti zavedanja sebe, empatije, nadzora impulzov, 
poslušanja, sprejemanja odločitev in obvladovanja jeze. »Stopnja njihove razvitosti določa 
višino naše čustvene inteligence in stopnjo naše čustvene sposobnosti« (prav tam str. 3).  
Čustveno inteligenco pa definira kot »sposobnost pridobivanja in uporabe informacij čustvene 
narave, čustvovanja in čustvenega odzivanja. Ta sposobnost počiva v čustvenem delu 
možganov oziroma uma« (prav tam, str. 3). 

Matthews idr. (2004) pišejo, da si lahko čustveno inteligenco razlagamo kot repertoar 
čustvenih kompetenc in veščin, ki so posamezniku v danem trenutku na voljo za 
spoprijemanje z zahtevami in omejitvami okolja. Omenjajo tudi, da je čustveno inteligentno 
vedenje na socialnem področju pravzaprav družbeno zaželeno vedenje, brez obzira na to, ali 
koristi posamezniku ali ne, čeprav pogosto mu. Čustvena inteligenca kot individualna 
kvaliteta bi po njihovem mnenju morala biti ločena od vrednot posamezne kulture. Dodajajo 
še, da je potrebno ločiti med socialno kompetentnostjo kot socialnimi veščinami in 
doseganjem osebnih ciljev od prosocialnega vedenja, ki pomeni motiviranost za pomoč 
drugim. Bar-On pa socialno kompetenco definira z asertivnostjo in reševanjem problemov 
(prav tam). 

M. Panju (2002, str. 8) pravi, da se »ČI povezuje s socialno kompetentnostjo učenca: brez 
zmožnosti nadziranja in uravnavanja čustvenih impulzov otrok ne zmore primerno socialno 
delovati. Posebnosti v čustvenem doživljanju posameznika in v zmožnostih njegovega 
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obvladovanja čustev vplivajo na posameznikovo vključevanje v socialne odnose ter na 
njegovo oblikovanje odnosov do drugih ljudi.« 

K. Košir (2013, str. 85) po Bierman (2004) povzema sedem sklopov socialnih veščin, ki se 
povezujejo s socialno kompetentnostjo: 

Veščine Komponente veščin 
Socialna udeležba Pridružiti se vrstnikom pri različnih 

dejavnostih; biti z vrstniki; počutiti se 
udobno v interakcijah z vrstniki; začenjati 
interakcije in vstopati v že obstoječe 
dejavnosti. 

Razumevanje emocij Točno prepoznavati občutja drugih; 
primerno izražati lastna občutja; se 
primerno odzivati na občutja drugih. 

Prosocialno vedenje Kooperativna igra; izmenjavanje v 
dejavnostih, pomoč in deljenje; izražati 
prijaznost do drugih. 

Samokontrola Inhibirati reaktivno odzivanje; učinkovito 
se spoprijemati s frustracijami, jezo in 
anksioznostjo; postavljati cilje in delovanje 
v smeri doseganja le-teh. 

Veščine komuniciranja Primerno samoizražanje; spoštljivo 
poslušanje drugih mnenj; spraševanje in 
odgovarjanje na vprašanja. 

Veščine »fair playa« Slediti pravilom; pošteno vedenje v skupini. 
Veščine reševanja socialnih problemov Prepoznavati probleme; generirati in 

vrednotiti  rešitev; oblikovati in slediti 
načrtu; pogajati se in podpirati dobre 
zamisli; vrednotiti in presojati strategije; 

Tabela 1: Socialne veščine povezane s socialno kompetentnostjo po Bierman (2004) 

Goleman in nekateri drugi avtorji (Matthews idr., 2004) menijo, da je otroštvo 
najpomembnejše obdobje za razvoj in oblikovanje vseživljenjskih čustvenih kompetenc. 
Temu mnenju se pridružujeta avtorja K. Weare in Gray (2003), ki v svojem poročilu 
opravljene raziskave navajata nekaj ključnih ugotovitev:  

• otrokom učenje čustvenih in socialnih kompetenc koristi že v zgodnjih letih, a morajo 
biti deležni učenja v okolju, ki spodbuja razvoj čustvenih in socialnih kompetenc in 
blaginje že od samega začetka; 

• posameznike z določenimi težavami je potrebno identificirati kar se da zgodaj, z 
namenom povečanja/maksimiziranja možnosti za uspeh; 

• razvojni pristop, ki je primeren glede na starost in obdobje učenca in se izvaja dlje 
časa, je v longitudinalnih študijah prikazal najbolj trdne dokaze o uspehu tega 
pristopa; 

• v kolikor želimo ugotoviti, kakšno podporo potrebuje otrok že v zgodnjih letih, je 
potrebno ugotoviti, kje se le ta nahaja čustveno in socialno, na način, ki ni 
obremenjujoč za šolo, temveč ji omogoča, da identificira pristope, ki so za učence 
najbolj primerni. 
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K. Košir (2013) povzema Pellegrinija in Blatchforda (2000) in navaja znake socialne 
kompetentnosti v srednjem otroštvu in v adolescenci. 

Srednje in pozno otroštvo Adolescenca 
oblikovanje lojalnih prijateljstev 

 vzdrževanje odnosov 

delovanje v stabilnih skupinah  

usklajevanje prijateljstev in članstva v 
skupinah 

oblikovanje intimnih odnosov  

predanost v odnosih  

delovanje v omrežjih odnosov  

usklajevanje različnih odnosov 

Tabela 2: Znaki socialne kompetentnosti v srednjem otroštvu in adolescenci po Pellegrini in Blatchford (2000) 

Wentzel (1996, v Košir, 2013) pravi, da lahko socialna kompetentnost predstavlja osnovo za 
razvoj učnih kompetentnosti in obratno − obe kompetentnosti torej vplivata druga na drugo, a 
nista vzročno povezani. 

Nekateri modeli koncepta čustveno-socialne kompetence 
 

• Model čustvenih spretnosti po Golemanu 
 

Goleman (2001, str. 38) uporabi pojem čustvena spretnost, ki jo definira kot »priučeno 
sposobnost, ki temelji na čustveni inteligentnosti in pogojuje izjemno delovno storilnost.« 
Razliko med ČI in čustveno spretnostjo oriše takole: »ČI določa našo zmogljivost za učenje 
praktičnih spretnosti, ki temeljijo na naslednjih petih prvinah: zavedanje sebe, motivacija, 
obvladovanje sebe, empatija in spretnost v medosebnih odnosih. Čustvena spretnost pa 
pokaže, kolikšen delež zmogljivosti smo pretvorili v delovne spretnosti. Če je oseba visoko 
čustveno inteligentna, ji s tem še ni zagotovljeno, da bo osvojila tiste čustvene spretnosti, ki 
so pomembne pri delu. Visoka ČI pomeni le odlično osnovo za osvajanje teh spretnosti« (prav 
tam, str. 38). Čustveno inteligenco pa definira kot »sposobnost prepoznavanja lastnih čustev 
in čustev drugih, sposobnost osebnega motiviranja in obvladovanja čustev v nas samih in v 
odnosih z drugimi. Obsega sposobnosti, ki se razlikujejo od kognitivnih sposobnosti 
akademske inteligentnosti, merljivih z IQ, a jih dopolnjuje« (prav tam, str. 338). 
Goleman v svoji knjigi Working with emotional intelligence navaja 25 različnih čustvenih 
spretnosti, ki naj bi tvorile konstrukt čustvene inteligentnosti in jih razdeli v dve veliki 
skupini: osebne in družbene spretnosti (Pečjak in Avsec, 2003). Znotraj področja osebnih in 
družbenih spretnosti najprej naniza pet razsežnosti/prvin ČI, za katere pravi, da so temeljne, 
primarne sposobnosti in so bistvene za vse čustvene spretnosti, ki izvirajo iz njih (Goleman, 
2001). So osnovne spretnosti, ki »so nujno potrebne za uspešno osvajanje spretnosti, ki 
zagotavljajo uspeh na delovnem mestu« (prav tam, str. 39). 

Avtor spodaj prikazuje odnos med petimi razsežnostmi ČI in 25 čustvenimi spretnostmi. 
Dodaja, da ima vsak človek prerez zmogljivosti in omejitev, a da je za odličnost potrebno 
obvladati vsaj eno spretnost znotraj vsake od petih razsežnosti ČI. 

Zgradba čustvenih spretnosti (Goleman, 2001, str. 39): 
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Zavedanje sebe − 
poznavanje svojega 
notranjega doživljanja, večje 
naklonjenosti, notranjih virov 
in notranje zaznave. 

Čustvena zavest: prepoznavanje svojih 
čustev in njihovega učinkovanja. 
Natančno ocenjevanje sebe: poznavanje 
svojih zmogljivosti in omejitev. 
Zaupanje vase: močno razvit čut za lastne 
vrednote in sposobnosti. 

Obvladovanje sebe − 
obvladovanje svojega 
notranjega doživljanja, 
vzgibov in virov. 

Nadzorovanje sebe: brzdanje razrvanih 
čustev in vzgibov. 
Zanesljivost: ohranjanje meril za odkritost 
in poštenost. 
Vestnost: odgovornost za osebno storilnost. 

Prilagodljivost: prožnost pri obvladovanju 
sprememb. 
Dojemljivost za novosti: zadovoljstvo ob 
novih zamislih, pristopih in spoznanjih. 

Motivacija − 
čustvena nagnjenja, ki vodijo k 
uresničitvi cilja ali ga 
pomagajo doseči. 

Težnja k izpolnitvi cilja: prizadevanja za 
doseganje ali izpolnjevanje meril odličnosti. 
Zavezanost: usklajenost s cilji skupine ali 
organizacije. 
Pobuda: pripravljenost za odziv na vsako 
priložnost. 
Optimizem: vztrajnost pri izpolnjevanju 
ciljev kljub oviram in zadržkom. 
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Empatija − 
zavedanje čustev, potreb in 
skrbi drugih. 

Razumevanje drugih: prepoznavanje 
občutkov in pogledov drugih in izkazovanje 
zanimanja za njihove zadrege. 
Razvojna rast drugih: prepoznavanje 
potreb drugih po napredovanju in 
prepričevanje o njihovih sposobnostih. 
Ustrežljivost: predvidevanje, 
prepoznavanje in izpolnjevanje potreb 
drugih. 
Zavzemanje za različnosti: ustvarjanje 
priložnosti za sodelovanje različnih ljudi. 
Poslovodna zavest: prepoznavanje 
skupinskih čustvenih tokov in odnosov glede 
na vplivnost. 

Družbene spretnosti − 
spretnost v vzbujanju 
zaželenega odzivanja drugih. 

Vplivnost: obvladovanje učinkovitih taktik 
prepričevanja. 
Sporazumevanje: pozorno poslušanje in 
prepričljivost v oddajanju sporočil. 
Obvladovanje sporov: pogajanje in 
reševanje nesporazumov. 
Vodenje: navdihovanje in usmerjanje 
posameznikov in skupin. 
Spodbujanje sprememb: uvajanje in 
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   Tabela 3: Zgradba čustvenih spretnosti po Goleman (2001) 

 

• Model čustvenih sposobnosti po Bisquerra Alzina 

»Čustvena inteligenca je skupek človekovih sposobnosti, povezanih z zmožnostjo dobrega 
upravljanja z lastnimi in tudi tujimi čustvi. Visoko čustveno inteligenco imajo ljudje, ki znajo 
v praksi uporabiti te svoje sposobnosti /…/ Čustvene sposobnosti so tista znanja, spretnosti, 
veščine in naravnanosti, ki so potrebne za razumevanje, izražanje in dobro obvladovanje naših 
čustev« (Bisquerra Alzina, 2009, str. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Peterokotnik čustvenih sposobnosti po Bisquerra Alzina (2009, str. 8) 

→ Zavedanje čustev 

Zavedanje čustev avtor definira kot »zmožnost zaznavanja, prepoznavanja in poimenovanja 
lastnih in tujih občutkov in čustev« (Bisquerra Alzina, 2009, str. 10). Pri tem je seveda nujno 
poznavanje besedišča, povezanega s čustvi. Ključ do razumevanja čustev drugih je v 
pozornem opazovanju okoliščin ter verbalnih in neverbalnih sporočilih, upoštevajoč splošno 
sprejete pomene, ki jih pripisujemo določenim okoliščinam (prav tam). 

→ Obvladovanje čustev 

obvladovanje sprememb. 

Navezovanje stikov: gojenje koristnih 
odnosov. 
Pridruženost in sodelovanje: usklajenost v 
dejavnosti z drugimi in usmerjenost k 
skupnim ciljem. 
Timske sposobnosti: ustvarjanje 
usklajenega dopolnjevanja med člani 
skupine ali sinergije pri izpolnjevanju 
skupnih ciljev. 

                 

Čustvene 
sposobnosti 

Veščine za 
čustveno 
blaginjo 

Čustveno- 
socialne veščine 

Zavedanje 
čustev 

Čustvena 
samostojnost 

Obvladovanje 
čustev 
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»Obvladovanje čustev je sposobnost, da zna človek na primeren način upravljati z lastnimi 
čustvi« (Bisquerra Alzina, 2009, str. 58). Ta sposobnost nam koristi pri soočanju s kritičnimi 
in napetimi okoliščinami, pomaga nam, da na primeren način obrzdamo čustva ter da znamo 
pri sebi izzvati pozitivna čustva. Veliko vlogo igra tudi pri vztrajnosti za doseganje ciljev ter 
pri odnosih z drugimi, na primer sošolci v razredu. Pri delu z otroki je bistvenega pomena, 
»da znamo poslušati, da se ne prenaglimo v svojih odzivih, da sprašujemo, sprejemamo tišino, 
vpeljujemo strategije za izboljšanje čustvenega ozračja itn.« (prav tam, str. 59). 

→ Čustvena samostojnost 

»Čustvena samostojnost je celovita osebnostna lastnost, je sposobnost samospoštovanja, 
samozaupanja, samomotivacije, čustvene samoučinkovitosti, sposobnost imeti pozitiven 
odnos do življenja, odgovornost, je tudi sposobnost kritičnega pogleda na družbene norme, 
sposobnost kritičnega vrednotenja sporočil, ki jih prejemamo, sposobnost soočanja z 
neprijetnimi okoliščinami in sposobnost iskanja pomoči zase in za druge« (Bisquerra Alzina, 
2009, str. 88). 

»Človek s to lastnostjo ima pozitivno podobo o sebi, ceni svoje lastne sposobnosti in 
omejitve, se ima rad takega, kot je, pozna svojo lastno osebno in družbeno identiteto, 
vrednote, ki jih je osvojil, je zmožen braniti in razširjati. Sposoben je izražati, kar čuti do sebe 
in drugih, sposoben se je soočiti z neprijetnimi okoliščinami in zaupa v svoje lastne možnosti, 
poišče pomoč in oporo, kadar jo potrebuje itn.« (Bisquerra Alzina, 2009, str. 88). Čustvena 
samostojnost je sposobnost, ki je potrebna za razvoj empatije in pozitivnih socialnih veščin 
(prav tam). 

→ Čustveno-socialne veščine 

Čustveno- socialne veščine so sposobnosti razvijanja dobrih odnosov z drugimi ljudmi  
(Bisquerra Alzina, 2009). Elementi čustveno-socialnih veščin so naslednji: asertivnost, 
empatija, sposobnost poslušanja, opredelitev težave, vrednotenje rešitev in pogajanje (prav 
tam). Teh veščin se lahko naučimo. Prednost obvladanja le teh pa je, da nam olajšajo odnose z 
drugimi, omogočajo, »da zahtevamo naše lastne pravice, ne da bi pri tem zanikali pravice 
drugih in nenazadnje olajšajo preprečevanje, prepoznavanje in reševanje težav« (prav tam, str. 
119). 

→ Veščine za čustveno blaginjo 

Veščine za čustveno blaginjo »nam olajšajo premagovanje vsakodnevnih izzivov in 
omogočajo, da smo pripravljeni za soočenje z nepredvidenimi situacijami, ki se občasno 
pojavijo v našem vsakdanu« (Bisquerra Alzina, 2009, str. 154). Pomagajo nam organizirati 
življenje na zdrav in uravnotežen način (prav tam). 

 

Vplivi krepitve čustveno-socialne kompetence v razredu 

Način, na katerega otrok doživlja, izraža in regulira svoje emocije, vpliva na njegov proces 
socializacije (Pečjak in Košir, 2002). Vpliva na to, kako ga bodo v šoli sprejeli vrstniki, kako 
se bo emocionalno odzival nanje, kako se bo odzival na reakcije odraslih (npr. učitelja) in 
podobno (prav tam).  
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Rezultati raziskave so tudi pokazali, da se učenci (od šestega do osmega leta starosti), ki znajo 
bolje regulirati emocije, obnašajo socialno bolj sprejemljivo, so manj agresivni, bolj 
priljubljeni med vrstniki in kažejo večjo stopnjo socialne gotovosti (Pečjak in Košir, 2002).  

Muršič idr. (2010, str. 8) menijo, da bi naj čustveno opismenjevanje v šoli spodbujalo 
predvsem razvoj naslednjih čustveno-socialnih zmožnosti: 

kritično presojanje zakoreninjenih civilizacijskih »mitov« (zablod) o čustvih; 

• prepoznavanje čustev pri sebi in drugih; 
• poznavanje različnih čustev (celotnega spektra); 
• razumevanje nastajanja čustev in njihove vloge; 
• sprejemanje odgovornosti za lastna čustva in njihovo izražanje; 
• avtonomno, sočutno, solidarno, nenasilno izražanje čustev; 
• doživljanje in izražanje konstruktivnih čustev do samega sebe; 
• ustrezno upravljanje s čustvi (pri komuniciranju, soočanju s konflikti, sprejemanju 

odločitev ipd.); 
• zmožnost osredotočanja na prednostne stvari (na katere nas opozarjajo naša čustva); 
• zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja ter po potrebi ustrezne prekinitve čustvene 

povezanosti s posameznimi ljudmi; 
• zmožnost zavzemanja zase, za svoje pravice in iskanja pomoči; 
• zmožnost, da si opomoreš po težkih emocionalnih izkušnjah. 

 

Prednosti razvite čustveno-socialne kompetence  

Čustvena kompetentnost bi naj bila po besedah Matthewsa in drugih (2004) glavnega pomena 
za šolski uspeh ter pozitivno povezana z učnimi dosežki in produktivnimi izkušnjami v svetu. 
Prav to pa naj bi bil eden izmed razlogov za povečan interes za socialno in čustveno učenje. 

Učenec, ki je čustveno-socialno kompetenten, naj bi v šoli kazal višjo motivacijo za učenje in 
doseganje rezultatov; bil bolj uspešen pri reševanju problemov; imel močan občutek za 
skupnost; hitro sklepal in tudi ohranjal prijateljstva; dobro razumel posledice in bil sposoben 
konstruktivnega reševanja konfliktov ter imel pozitiven odnos do šole in učenja (Panju, 2010). 

Goleman (2006) pa dodaja, da so osebe z visoko razvitimi čustvenimi spretnostmi navadno 
bolj zadovoljne z življenjem in tudi učinkovitejše, saj obvladujejo svoje miselne navade, s 
katerimi spodbujajo plodnost razmišljanja; ljudje, ki ne znajo nadzorovati svojega čustvenega 
življenja, pa se v sebi neprestano bojujejo in rušijo svojo zbranost pri delu ter jasnost misli. 

 

2.4 Pomembnost krepitve  čustveno-socialne kompetence v razredu 

M. Panju (2010) meni, da je prvi razlog za spodbujanje in razvijanje čustvene pismenosti 
domače okolje otroka, saj je ravno odnos starš−otrok tisti, ki posameznika zaznamuje skozi 
celotno življenje in vpliva na njegovo čustveno življenje. Pri tem doda, da je pomembno, da 
imajo tudi starši določeno stopnjo čustvene inteligentnosti in tako spoštujejo otrokove občutke 
ter jih učijo empatije, obvladovanja čustev in pozitivnega reševanja konfliktov. Trditev 
podkrepi z dejstvom, da je »vzpostavitev čustvenih spretnosti veliko lažja v času 
»izoblikovanja« − od rojstva pa do pozne adolescence« (prav tam, str. 30). C. Webster-
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Stratton (1999) dodaja, da so intervencije na področju motečega vedenja, ki se kasneje lahko 
razvijejo v motnje, bolj učinkovite, če so izvedene zgodaj, tj. ko je otrok še v vrtcu ali v nižjih 
razredih osnovne šole in da je takrat tudi večja možnost za preprečitev, da bi se določeno 
vedenje razvilo v motnjo. 

M. Panju (2010) dodaja, da je šola drugi kraj, kjer otroci preživijo največ časa. Meni, da 
razvoj čustvene inteligentnosti lahko izboljša kakovost poučevanja na šoli, ter da je vsak 
učitelj moralno odgovoren, da le to pri učencu spodbuja, saj ravno ravnovesje med učnimi in 
»mehkimi« spretnostmi spodbuja razvoj različnih spretnosti, ki so pomembne za nadaljnje 
življenje posameznika. Med pozitivne vplive apliciranja koncepta v razrede šteje boljši učni 
uspeh (o tem pišejo tudi Matthews idr., 2004) učencev (tudi več časa za poučevanje), 
izboljšanje odnosa učenca do učenja ter izboljšanje vedenja, zdravja in odnosov. O 
vplivu ČI na akademsko uspešnost pišeta tudi Fernandez-Berrocal in D. Ruiz (2008), ki v 
dokaz povzemata številne raziskave in avtorje, ki to potrjujejo. Povesta tudi, da je ČI lahko 
moderator učinkov kognitivnih sposobnosti na akademsko uspešnost. O vplivu čustev na 
kognitivne procese piše tudi H. Smrtnik Vitulić (2004), ki pravi, da se le ta kaže v 
(pre)usmerjanju posameznikove pozornosti (po Oatley in Jenkins, 2002) in motiviranju, 
organiziranju ter vodenju zaznave posameznika (po Izard, 1991). M. Panju (2010, str. 12) še 
dodaja lastno opažanje iz prakse, da »nezmožnost obvladovanja čustev in nezmožnost 
učinkovite komunikacije velikokrat pripeljeta do nerazrešenih in ponavljajočih se konfliktov 
med učenci, nizke motivacije in zmanjšane storilnosti«. B. Kroflič (1999) povzema Golemana 
in piše, da je pomanjkanje čustvenih sposobnosti univerzalni davek, ki ga današnji otroci 
plačujejo sodobnemu življenju in se kaže kot težava v komunikaciji, anksioznost, 
depresivnost, težave s pozornostjo, delikventnost ter agresivnost. 

3. RAZVOJNI VIDIK ČUSTVENO-SOCIALNE KOMPETENCE OTROKA 
 

Populacija otrok, zajeta v tem magistrskem delu, spada v obdobje srednjega in poznega 
otroštva, ki je starostno določeno v razponu od šest do enajst let (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2009a). Čustveno-osebnostni razvoj »predstavlja spremembe v doživljanju, 
izražanju, uravnavanju čustev, enkratnih načinov, po katerih se posameznik odziva na okolje 
(temperament, osebnostne značilnosti)« (prav tam, str. 9). Socialni razvoj se »nanaša na 
razvoj komunikacije, medosebnih odnosov, socialnih spretnosti, socialnega razumevanja, 
moralnih vidikov vedenja« (prav tam, str. 9). 

 

3.1 Čustveni razvoj  
 

Po Z. Šadl (1999, str. 9) so čustva »temeljni in neločljivi del koncepta človeka in človeške 
družbenosti. Biti človek je biti čustven; po kvaliteti in kvantiteti svojih afektivnih izkušenj je 
človek najbolj čustven med vsemi živimi bitji. Čustva skupaj z razumom predstavljajo tisto, 
kar definira samo bistvo, človečnost človeka, so bistvena dimenzija njegove subjektivitete in 
konstitutivna sestavina družbenih odnosov.« 

V obdobju srednjega in poznega otroštva je skupaj z razvojem socialnih in spoznavnih 
sposobnosti na področju čustvenega razvoja otroku omogočeno »vse boljše zavedanje, 
razumevanje in razlaganje lastnih čustev in čustev drugih ter vse učinkovitejše nadzorovanje 
doživljanja in izražanja čustev« (Fekonja in Kavčič, 2009, str. 428). 
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»V obdobju srednjega in poznega otroštva otroci doživljajo in izražajo vsa čustva kot v 
predhodnih razvojnih obdobjih, torej veselje, jezo, naklonjenost, anksioznost, strah, 
radovednost, ljubosumje in druga« (Fekonja in Kavčič, 2009, str. 428). Razlike (iz obdobja 
zgodnjega otroštva) se pojavljajo pri doživljanju strahu, saj le ta postane bolj internaliziran, 
bolj realističen, začnejo pa se pojavljati tudi strahovi v zvezi s šolo in z drugimi ljudmi 
(socialni strah) (prav tam). 

Dejavniki, ki vplivajo na čustveni razvoj 

S. Pečjak in K. Košir (2002) ugotavljata, da je prisotnost določenih kognitivnih struktur 
nujen, a ne zadosten pogoj za emocionalni razvoj. Tudi Goleman (2006, str. 422−423) meni, 
da se čustveno odraščanje otroka prepleta s spoznavnim razvojem in biološko zrelostjo otroka, 
»kar pomeni, da je razvoj določenega čustva pri otroku tudi razvojno oz. biološko in 
spoznavno pogojen. 

D. Papalia, S. W. Olds, in R. D. Feldman (2003) menijo, da na otrokov čustveni razvoj 
vplivajo tudi odzivi staršev na otrokovo izražanje čustev, kjer naj bi jih spodbujali h 
konstruktivnemu izražanju občutkov ter ne zmanjševali resnosti situacije in s tem 
razvrednotili otrokove občutke. Prav tako naj bi priznavali in odobravali negativna1 čustva 
otroka, saj se tako otrok razvije v posameznika, ki bolj učinkovito obvladuje svoja čustva, ima 
bolj razvite socialne spretnosti, empatijo in prosocialno vedenje (prav tam). O vlogi staršev 
pri razumevanju individualnih razlik v čustvovanju otroka pišeta tudi Oatley in J. Jenkins 
(1996), pri čemer še posebej izpostavljata stil navezanosti. Poleg stila navezanosti dodajata 
še toplino in naklonjenost kot pomembna dejavnika pri otrokovem razvoju. Slednja bi naj 
vplivala na otroška prijateljstva in kasnejšo čustveno blaginjo (prav tam).  

Goleman (2006, str. 302) dodaja, da se čustveno učenje »začne v najzgodnejših razvojnih 
trenutkih in se nadaljuje skozi vse otroštvo. Vsako najbolj drobno izmenjevanje čustev med 
starši in otroki prinaša tudi neizpovedano čustveno sporočilo in ob dolgoletnem ponavljanju 
teh sporočil otrok oblikuje jedro svoje čustvene podobe in sposobnosti.« Otroci namreč 
razvijajo sheme oz. mentalne modele o čustvih znotraj odnosov (Oatley in Jenkins, 1996). Te 
sheme vsebujejo informacije o čustvih, ki jih otrok pridobi s predhodnimi izkušnjami v 
odnosih. Vsebujejo tudi predstavo o sebi, o drugem in o interakciji med njima. Prav tako se v 
shemah shranjujejo informacije o tem, v kateri situaciji so določena čustva primerna in v 
kateri ne, kaj določeno čustvo pomeni, kako čustva delujejo in kaj lahko pričakujemo (prav 
tam). 

U. Fekonja in T. Kavčič (2009) izpostavljata pomen medosebnih odnosov za čustveni razvoj 
otroka, ki dosežejo svoj razcvet prav v obdobju srednjega otroštva, ko se pojavijo vrstniške 
skupine, le te pa predstavljajo pomemben kontekst za izražanje prosocialnega in agresivnega 
vedenja. 

Razvoj nekaterih temeljnih in kompleksnih čustev v srednjem in poznem otroštvu 

VESELJE 
Čustvo veselja se vse pogosteje pojavlja zaradi sprejetosti med vrstniki, 
šolske uspešnosti in drugih dosežkov. 

STRAH Upadejo strahovi pred izmišljenimi junaki in naraščajo strahovi pred 

                                                           
1 Muršič idr. (2010, str. 27) predlagajo uporabo izrazov prijetna in neprijetna čustva, kot zamenjavo za izraza pozitivna in 
negativna čustva, saj s slednjima sporočamo, da so negativna čustva slaba, pozitivna pa dobra, prav tako pa spodbujata 
»hedonizem« − logika, da se je treba izogibati neprijetnim čustvom in iskati samo prijetna. 
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dejanskimi nevarnostmi, ki so realne in samoocenjevalne. Začne jih skrbeti 
za njihov lastni položaj v skupini, da bi se osmešili pred drugimi, bojijo se 
drugačnosti, zafrkavanja, zavračanja s strani vrstnikov in socialne 
neustreznosti. Nastopi tudi strah pred fizično nevarnostjo, poškodbo sebe 
in drugih ter smrtjo. 

JEZA 

Pri otrocih pogostejše čustvo kot strah. Jeza se pojavi zaradi omejevanja 
otrokovih želja in načrtov, če pri njem vedno najdemo napake, pridigamo, 
dražimo, primerjamo z drugimi, ob zasmehovanju, neuspehih, 
nepravičnosti in zanemarjanju. V tem obdobju otroci jeze ne izražajo več 
toliko z fizično agresijo, saj že ponotranjijo pravila o sprejemljivem 
vedenju.  

ŽALOST 
Žalost doživljajo predvsem zaradi izgube ljubljene osebe ali objekta. Pri 
večini otrok intenzivna žalost ni pogosta, pojavi se v primeru, da otrok 
izgubi ljubljeno osebo, od katere je bil odvisen. 

PONOS IN SRAM 

Otroci v sedmem in osmem letu razumejo, da posameznik lahko doživlja 
ponos le, če je bil dosežen rezultat odvisen od njegovih sposobnosti, sram 
pa, če je osebno odgovoren za vedenje, ki odstopa od sprejetih norm. 
Otroci med šestim in sedmim letom verjamejo, da se ponos in sram 
občutita le ob prisotnosti drugih ljudi, npr. staršev, starejši od osem let pa 
verjamejo, da se ponos in sram občutita zaradi internaliziranih meril. 
Papalia idr. (2003) dodaja, da ti čustvi vplivata na njihovo mnenje o sebi. 

KRIVDA Otroci stari od šest do devet let občutenje krivde povezujejo tudi s 
situacijami, na katere objektivno ne morejo vplivati. Pet in šest let stari 
otroci ustrezno presodijo stopnjo posameznikovega vpliva na potek 
dogajanja, vendar se pri razlagi posameznikove krivde osredotočijo na 
izhod iz situacije in ne upoštevajo vzrokov za dogajanje. 

Tabela 4: Razvoj nekaterih temeljnih in kompleksnih čustev v srednjem in poznem otroštvu (po Smrtnik Vitulić, 2004, str. 
61−66) 

 

Značilnosti čustvenega razvoja v srednjem in poznem otroštvu 
 

• Čustva samozavedanja 

Šolski otroci v obdobju srednjega in poznega otroštva ustrezno opišejo situacije, kjer 
posameznik doživlja čustva ponosa, krivde, sramu, ljubosumja, hvaležnosti in vznemirjenja. 
Značilno je tudi, da otroci posamezniku pripišejo negativna čustva, kot posledico dejanj 
nekoga drugega, ki je imel možnost nadzora svojega vedenja, medtem ko posledicam dejanj 
zaradi zunanjih dejavnikov ne pripišejo negativnih čustev (Fekonja in Kavčič, 2009). Pri 
čustvih krivde le ta najpogosteje povežejo z dejanjem, ki so ga nadzorovali sami (prav tam). 

V tem obdobju imajo otroci že ponotranjena družbena pravila, prav tako pa do sedmega oz. 
osmega leta starosti ponotranjijo čustva sramu in ponosa. Razumejo tudi, da je 
posameznikovo čustveno doživljanje ob določenem dejanju odvisno tudi od čustvenega 
doživljanja drugih (npr. odobravanje in neodobravanje), posameznikovo doživljanje pa vse 
bolj povezujejo z upoštevanjem ali neupoštevanjem moralnih pravil in norm (Fekonja in 
Kavčič, 2009). 

• Razumevanje čustev 

H. Smrtnik Vitulić (2003, v Fekonja in Kavčič, 2009) glede na opravljeno raziskavo 
ugotavlja, da razvoj razumevanja čustev poteka tako, da otroci manj zapletenim razlagam 
čustev postopoma dodajajo nove, zapletenejše. Največje spremembe v razumevanju čustev pa 
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se po H. Smrtnik Vitulić (2004) kažejo na prehodu iz otroštva v mladostništvo.  Razvoj 
razumevanja lastnih čustev in čustev drugih ljudi poteka vzporedno (prav tam). V tem 
obdobju je značilno, da otroci poleg temeljnih čustev razumejo tudi številna čustvena stanja, 
ki so sestavljena (Fekonja in Kavčič, 2009). Bolje razumejo situacije, ki so privedle do 
posameznikovega doživljanja določenih čustev, in razumejo, da lahko enaka situacija sproži 
pri ljudeh različna čustva (prav tam). 

• Razumevanje vzrokov za čustva 

Otroci v obdobju srednjega in poznega otroštva že razumejo temeljne razloge za čustva 
veselja, žalosti, jeze in strahu, a vzroke za le te največkrat pripisujejo zunanjim situacijam in 
ne z lastnostmi ali pa mišljenjem posameznika. Otroci v srednjem otroštvu tudi že razumejo, 
da ljudje sami vplivajo na izražanje in doživljanje čustev in mišljenje ob njih (Smrtnik Vitulić, 
2004). 

• Razumevanje sočasnih čustev 

Otroci med sedmim in osmim letom so že sposobni opisati situacije, ki v njih sprožijo sočasna 
čustva, vendar le na isti valenci (pozitivna ali negativna). Otroci pred šestim letom starosti še 
ne razumejo, da lahko posameznik hkrati doživlja različna čustva (Smrtnik Vitulić, 2004). 

• Nadzor nad doživljanjem in izražanjem čustev 

Šolski otroci se vse bolj »zavedajo svojega čustvenega doživljanja, prav tako pa tudi 
čustvenega doživljanja drugih ljudi, kar jim omogoča vedno bolj učinkovit nadzor nad 
izražanjem lastnih čustev v različnih socialnih situacijah ter ustrezno odzivanje na čustva 
drugih ljudi« (Papalia idr., 2001 v Fekonja in Kavčič, 2009, str. 434). Zavedajo se tudi, da 
čustva, ki jih doživljajo, vplivajo na njihove miselne procese in dejavnosti. Pri šestih letih tudi 
že razlikujejo situacije, v katerih je dovoljeno pokazati določen čustven izraz, kar pomeni, da 
že poznajo pravila za izražanje čustev (Smrtnik Vitulić, 2004). Tudi Oatley in J. Jenkins 
(1996) dodajata, da se zavestno nadzorovanje čustev pri otroku ne pojavi prej kot pri šestih 
letih starosti, ko tudi že starši pričakujejo, da se bo otrok obnašal družbenim standardom 
primerno. Otrok je v tem obdobju tudi sposoben predvideti, kako se bodo na njegova 
(negativna) čustva odzvali drugi in zato v socialnih situacijah temu primerno prilagodi 
izražanje le teh ( Papalia idr., 2003). 

Otroci v tem obdobju vedo, da čustva še vedno obstajajo in jih doživljamo, tudi ko se jih 
odločimo prikriti in jih torej ne izražamo. Šest let stari otroci tudi že razlikujejo doživljanje in 
izražanje čustev, kar pomeni, da se zavedajo, da čustva lahko prikrijemo, zavedajo pa se tudi 
namena prikrivanja določenih čustev (Smrtnik Vitulić, 2004).  

• Nadzor/uravnavanje čustev  

Smrtnik Vitulić (2004) glede na druge raziskave navaja, da se šest let stari otroci najpogosteje 
poslužujejo strategij spremembe izraza na obrazu, zapuščanja situacije in ustvarjanja nove 
situacije za nadzor čustev. »Otroci se ne zavedajo nadzora čustev do zaključenega šestega leta 
starosti« (prav tam, str. 50). 
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3.2 Socialni razvoj 
 

Oblikovanje vrstniških skupin in prijateljstev 

»Med vrstniškimi odnosi v otroštvu lahko na splošno razlikujemo prijateljstva in odnose v 
skupini« (Rubin idr.,2006 v Zupančič, 2016, str. 140).  

V obdobju srednjega in poznega otroštva je vloga vrstnikov pomembnejša kot v zgodnejših 
razvojnih obdobjih, zato je prisotno načrtno oblikovanje vrstniških skupin, ki se imenujejo 
»klike« (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009b; Zupančič, 2016). Socialna skupina pomeni 
pomemben kontekst za razvoj socialnih spretnosti, nedvomno pa k temu prispeva tudi razvoj 
govornih sposobnosti (prav tam). To obdobje zaznamuje sodelovanje in močna želja po 
socialni udeležbi ter prevzemanje nadzora nad svojim življenjem v socialnih skupinah. V 
srednjem otroštvu postaja vse bolj pomembna tudi priljubljenost, mnenje vrstnikov pa močno 
vpliva na otrokovo samospoštovanje (Papalia idr., 2003). Skupine so po navadi tudi ločene po 
spolu, saj imajo otroci istega spola skupne interese, istospolne skupine pa jim tudi pomagajo 
naučiti se vedenja, ki je »primeren« za njihov spol (prav tam). Z odnosi z vrstniki se otrok uči 
vodenja, spretnosti sporazumevanja, sodelovanja, uči se vlog in pravil, dobi občutek 
identitete, pripadnosti, čustveno varnost ter krepi samozavest (prav tam; Shapiro, 1999). 

 »Otroška prijateljstva so odnosi med (navadno) dvema otrokoma, ki so obojestransko 
čustveno pozitivni, tesni, oporni in (v večini kulturnih okolij) prostovoljni« (Rubin idr., 2006 
v Zupančič, 2016, str. 140). »V srednjem otroštvu je osrednja funkcija prijateljstev učenje 
vedenjskih norm, socialnih spretnosti, medosebne strpnosti, zaupnosti in lojalnosti« (prav 
tam, str. 140). Otroci v starosti od šest do dvanajst let so na obojestranski stopnji prijateljstva 
po Selmanu (1980, v Papalia idr., 2003), kar pomeni upoštevanje načela dajanja in 
prejemanja, a še vedno je v ospredju lasten interes otroka in temelji na sebičnosti. 

Značilnosti in pomen igre 

V obdobju srednjega in poznega otroštva so tipične igre z ali brez formalnih pravil in močno 
strukturirane dejavnosti, kjer se pojavi zahteva po visoko usklajenih pozitivnih in negativnih 
oblikah socialnega vedenja (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009b). 

M. Zupančič (2016) izpostavlja pomen otroške igre za socialno-čustveni, spoznavni in 
osebnostni razvoj. »V socialnih interakcijah pri igri se otroci med drugim učijo norm 
primernega socialnega vedenja, spretnosti za medosebno sporazumevanje, uravnavanja 
čustev, razreševanja medosebnih sporov, spoprijemanja z različnimi obremenilnimi 
situacijami oz. na splošno vedenja, ki ima pomembno vlogo v njihovem kasnejšem socialnem 
prilagajanju« (prav tam, str. 152).  

Empatija in prosocialno vedenje 

 »V srednjem otroštvu otroci postanejo bolj empatični in nagnjeni k prosocialnemu vedenju, 
ki je znak pozitivne prilagoditve« (Eisenberg, Fabes in Murphy, 1996 v Papalia idr., 2003, str. 
330). Za prosocialno vedenje je značilno primerno vedenje v družbenih situacijah, 
konstruktivno spopadanje s težavami ter relativno malo negativnih čustev (prav tam). 
Povezano je tudi z razvojem sposobnosti zavzemanja perspektive drugega, ki omogoča 
empatični odziv ter »spodbuja razvoj čustev socialne odgovornosti, ki temeljijo na 
ponotranjenih vrednotah ali socialnih normah« (Fekonja in Kavčič, 2009, str. 436). 
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Shapiro (1999) pravi, da ima empatija dve sestavini: čustveni odziv na druge, ki se ponavadi 
razvije v prvih šestih letih življenja, in spoznavni odziv, ki se začne razvijati s šestim letom in 
ki določa stopnjo, do katere so otroci sposobni uvideti in dojeti stališče ali pogled drugega 
človeka in se temu ustrezno vesti. 

Agresivnost 

V srednjem in poznem otroštvu »otroci vse redkeje izražajo jezo z agresivnim vedenjem, kar 
je skladno z razvojem njihove sposobnosti sodelovanja, komuniciranja in empatije ter z 
upadom egocentrizma« (Fekonja in Kavčič, 2009, str. 437). Otrok je vse bolj sposoben 
nadzorovati svoje čustvene izraze in v vse manjši meri izraža socialno nesprejemljive 
čustvene odzive. Vse redkeje se pojavlja telesna agresija, ki jo zamenja posredna oblika 
agresivnosti in umik iz situacije. Agresivnost se tudi vse bolj pojavlja v povezavi z otrokovimi 
medosebnimi odnosi in je torej vezana na druge ljudi (v zgodnejših obdobjih pa je 
instrumentalna) (prav tam). 

 

3.3 Kulturni vidik pri čustvenem in socialnem razvoju 
 

Z. Šadl (1999 v Smrtnik Vitulić, 2004) piše, da so naša čustva neločljivo povezana s kulturo, 
v kateri odraščamo, le ta pa nam daje temelje za prepoznavanje, osmišljanje in organizacijo 
čustvenih izkušenj. Čustva so vedno vezana na nekoga drugega in ne pripadajo nekakšnemu 
izoliranemu individualnemu jazu, ampak predstavljajo lastnost družbenih odnosov in 
družbenih situacij (Šadl, 1999). Razlike v čustvih ljudi, ki živijo v različnih kulturah, naj bi 
izhajale iz razlik v razvoju nekaterih vidikov pojmovanja sebe, glede na kulturo določene 
civilizacije, ki je lahko individualistično ali kolektivistično usmerjena (Smrtnik Vitulić, 2004). 
M. Panju (2010) pa trdi, da pogosto zamenjujemo besedi čustva in občutki. Za čustva pravi, 
da so medkulturna − enaka po vsem svetu, medtem ko so občutki odzivni del čustva ter 
naučena reakcija na čustvo in so zato odvisni od kulture, v kateri odraščamo. 

»'Kultura' tvori kontekst, v katerem poteka razvoj posameznikov, njihovih socialnih interakcij 
in odnosov ter pripisuje pomen posameznim dejanjem in vedenjskim vzorcem, s tem pa 
zagotavlja tudi referenčni okvir za presojanje in ocenjevanje socialnega vedenja otrok, tj. za 
socialno sprejemanje in zavračanje posameznih oblik otrokovega vedenja ter uravnavanje 
njegovega vedenja v medosebnih situacijah, odnosih in v skupinah« (Zupančič, 2016, str. 
108). 

Doživljanje čustev, načini razumevanja in govorjenja o čustvih so v določeni družbi pogojeni  
z znanjem o čustvih, družbenimi normami in jezikom (Šadl, 1999). Kolikor bogatejši je jezik 
za označevanje (prepoznavanje, izražanje) nekega čustva v dani kulturi, toliko več znanja o 
njem imajo na voljo tisti, ki govore jezik te kulture (prav tam). Milivojević (2008) pravi, da v 
nekaterih jezikih obstaja več različnih besed za različne intenzitete istega čustva, v drugih 
jezikih pa se uporablja le ena beseda. Doda podatek, da imajo nekateri jeziki zelo bogato 
zalogo besed za čustva, spet drugi revnejšo, kar utemeljuje s tem, da bolj kot določena kultura 
vrednoti čustvovanje, tem bogatejši leksični fond ima za čustvene besede (Milivojević, 2008; 
Zupančič, 2016, str. 63−64). »Kultura torej prek jezika določa raven ozaveščenosti o čustvih« 
(Milivojević, 2008, str. 243). Podobno ugotavljajo Muršič idr. (2010, str. 19−20), ki menijo, 
da »število besed o čustvih v nekem jeziku kaže na to, koliko je področje čustev v tisti kulturi 
pomembno in upoštevano. Za krepitev 'čustveno pismene kulture' je pomembno, da je jezik, 
ki označuje čustvene pojave, čim bolj razčlenjen in jasen. Kot takšen je lahko ustrezna 
spodbuda za razvoj polnovredne čustvenosti, neobremenjene z nejasnimi ali izkrivljenimi 
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predstavami o čustvih«. M. Zupančič (2016) še dodaja, da ima kultura neposreden vpliv na 
otroka prav preko jezika in govora. 

M. Zupančič (2016, str. 109) meni, da otrokovo socialno vedenje in prilagajanje sooblikujejo 
kulturni vzorci, ki določajo, »kakšno socialno vedenje je zaželeno in kakšno ne, otrokom 
pomembne osebe (vključno z vrstniki) pa poskušajo v skladu s tem pojmovanjem spodbujati 
razvoj otrokovega vedenja, ki ga pojmujejo kot prilagojeno ter zavirati neprilagojeno 
vedenje.« Učenje sprejemljivega vedenja lahko poteka preko kulturno pogojenih 
socializacijskih praks, ki jih uporabljajo otrokovi starši oz. skrbniki, in preko otrokovega 
posnemanja staršev/skrbnikov, drugih odraslih ter nekoliko starejših otrok (dandanes tudi 
preko medijev). Medkulturne razlike v socialnem vedenju so torej vsaj delno odvisne od 
pogojev in omejitev v otrokovem fizičnem okolju ter se povezujejo s kulturno-specifičnimi 
vrednotami in pričakovanji o tem, katero vedenje je zaželeno, sprejemljivo, nezaželeno in 
nesprejemljivo. Kljub nekaterim razlikam v socializacijskih praksah in vedenju staršev v istih 
kulturnih okoljih pa se le ti vedejo in socializirajo otroke podobno (prav tam). 

Kulturno okolje vpliva tudi na socialno prilagajanje otrok na način, da npr. zavira ali 
dovoljuje izražanje sovražnih čustev, nanj vplivajo tudi značilnosti fizičnega in 
družbenopolitičnega okolja ter družbenoekonomski in družbenopolitični pogoji življenja, ki se 
seveda spreminjajo, zato je opaziti tudi razlike v generacijah otrok (Zupančič, 2016). 

Ne obstajajo pa samo razlike, temveč tudi podobnost pomena in razumevanja čustev med 
različnimi kulturami, predvsem pri temeljnih čustvih, saj nam to omogoča, da se do določene 
ravni vseeno sporazumemo (Smrtnik Vitulić, 2004). Oatley in J. Jenkins (1996) pravita, da če 
so čustva do določene mere univerzalna, to pomeni, da lahko združujejo ljudi različnih kultur. 

4. KREATIVNI MEDIJI IN NJIHOVA UPORABNOST 
 

K. Kustec (2017, po Šugman Bohinc, 2000) pravi, da nam izrazno-ustvarjalni mediji2 
»omogočajo bolje spoznavati sogovornikov osebni jezik, tako verbalni kot neverbalni, 
oziroma njegovo doživljanje pomenov. S pomočjo izrazno-ustvarjalnih medijev raziskujemo 
ne le uporabnikove vire moči, ki si jih prizadevamo okrepiti in aktivirati, ampak tudi 
raziskujemo njegove dosedanje neučinkovite vzorce reševanja problema, da bi lažje 
soustvarili uspešne strategije za kakovostnejše življenje« (prav tam, str. 81).  

 

4.1 Vrste kreativnih medijev 

Avtorica med izrazno-ustvarjalne medije uvršča likovnost, gib/ples, gledališče/dramo, 
kreativno pisanje in branje, zvok/glasbo, fotografijo in video (Kustec, 2017). 

 

 

 
                                                           
2
 Avtorica uporablja pojem izrazno-ustvarjalni medij, za katerega pravi, da ima sicer različna poimenovanja zaradi različnih 

vsebinskih kontekstov in zaradi posebnosti znotraj posameznih profesionalnih področij. Kot enega izmed poimenovanj omeni 
tudi izraz kreativni mediji. 
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• Likovnost 

Likovnost je ustvarjalno delo z različnimi likovnimi materiali, s katerimi se lahko ploskovno 
in plastično izražamo, npr. svinčnik, papir, glina, oglje, barve, kolaž papir ipd. (Kustec, 2017 
str. 85). 

Likovnosti je v magistrski nalogi namenjeno celotno naslednje poglavje, zato le ta na tem 
mestu ni podrobneje opisana. 

• Gib/ples 

Ples in gib sta naravna načina neverbalne komunikacije in sta kanal za sproščanje neizraženih 
idej in čustev (Kustec, 2017, str. 84). Nekateri cilji uporabe plesa in giba so: spodbujanje 
fizične koordinacije, izkušnja lastnih delov telesa, pokazati pozitivne odlike posameznikovega 
telesa, dobiti občutek reda in organiziranosti s pomočjo ritma, simulirati različne vzorce in 
kvalitete giba, omogočanje drugačnega načina komunikacije ter izražanja čustev z gibanjem 
(prav tam, str. 85). 

• Gledališče/drama 

»Gledališče spodbuja prevzemanje različnih vlog in razvnema domišljijo posameznikov. 
Posamezniki si začnejo predstavljati, kako je biti nekdo drug« (Kustec, 2017, str. 85). 
Različne gledališke tehnike, npr. pantomima, pripovedovanje zgodb, lutke, maske, 
improvizacija, igranje vlog,  »posamezniku omogočijo, da se oddalji od problemov, v katere 
je preveč vpet, da bi jih jasno razločil. Ko posameznik prepozna vzorce vedenja in 
čustvovanja ter načela, po katerih oblikuje medsebojne odnose, jih lahko začne tudi zavestno 
uporabljati in preoblikovati« (prav tam, str. 85). V. Oaklander (2007) pravi, da igra vlog 
otroku omogoča priti bližje samemu sebi, s tem ko mu damo dovoljenje, da se prelevi v 
nekoga drugega. 

• Zvok/glasba 

K. Kustec (2017, po Bunt, 1994) pravi, da s pomočjo glasbe poskušamo najti vez z drugim 
človekom. Pri delu z glasbo lahko osebi ponudimo različne glasbene izkušnje, kot so: 
improvizacija, poustvarjanje, skladanje, poslušanje glasbe in jih povežemo tudi z drugimi 
izrazno-ustvarjalnimi mediji (prav tam). 

V. Oaklander (2007) pravi, da zvok in čustva spadajo skupaj. Govorimo lahko o žalostnih 
zvokih, veselih zvokih, strašljivih zvokih in zvokih, ki vzbudijo druga čustva, otrok pa 
prepozna čustva tudi v tonu govora. Glasbo lahko uporabimo tudi na način, da narišemo 
občutke, ki jih je v nas vzbudila glasba, ki smo jo poslušali predhodno (prav tam). Lahko jo 
uporabimo v ozadju aktivnosti, ki jo izvajamo, ali kot glavno aktivnost. Klasična glasba še 
posebej spodbuja to, da pridemo v stik s svojimi čustvi, ter vzbuja različna razpoloženja in 
predstave (prav tam). 

• Fotografija 

Fotografija je medij, ki nam omogoča videti stvarnost drugače, saj je v njih ujeto doživetje, 
vir vedenja o preteklosti in dokazno gradivo nekega časa in prostora (Kustec, 2017). V 
fotografijah je vidno, kako fotograf dojema in ocenjuje življenje okoli sebe, vsaka fotografija 
pa je tudi nekakšen avtoportret (prav tam). »Vizualna vsebina metaforično prikazuje, kaj je 
bilo za fotografa dovolj pomembno, da je to ovekovečil« (prav tam, str. 85). 
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• Knjige, kreativno pisanje in branje 

Poslužujemo se lahko pripovedovanja in branja zgodb, ustvarjanja lastnih zgodb, pisanja in 
narekovanja zgodb, pri čemer lahko uporabimo tudi raznovrstne pripomočke, npr. slike za 
pomoč pri ustvarjanju zgodbe,  lutke, risbe, snemalnik zvoka, igračo mikrofon ipd. 
(Oaklander, 2007). 

Otroci imajo radi zgodbe, le te pa predstavljajo edino obliko umetnosti, ki jim je v celoti 
razumljiva (Oaklander, 2007). Določena zgodba ima lahko različen pomen za ljudi in tudi 
različen pomen za istega posameznika v različnih obdobjih življenja. Tudi otrok lahko izlušči 
drugačen pomen enake zgodbe, glede na njegove trenutne potrebe in interese (prav tam). 
Zgodbe v splošnem vzbujajo naslednja čustva: ljubezen, sovraštvo, strah, bes, osamljenost, 
občutek izoliranosti, ničvrednosti in pomanjkanja; vrednote, zastopane v zgodbi, pa so zelo 
jasno opredeljene. Pri pripovedovanju zgodb lahko otrokom ponudimo, da naredijo svoj lasten 
konec zgodbe (prav tam). 

V. Oaklander (2007, str. 94) pravi, da je pisanje eno izmed najbolj zadovoljujočih, 
dragocenih in učinkovitih orodij za samo-izražanje in samo-odkrivanje, a da otroci v 
splošnem nimajo dobrih izkušenj s tem oz. imajo odpor do pisanja, predvsem zaradi uporabe 
pisanja v šoli in drugih, z njim povezanih, učnih aktivnosti. Odličen način za spodbujanje 
otrok, da pridejo v stik s svojimi željami, hotenji, potrebami, z mislimi in idejami so 
nedokončani stavki, ki jih dopolnijo in s tem tvorijo deklarativne/izjavne stavke o sebi (prav 
tam). 

Posameznik lahko v obliki pesmi izrazi stvari, ki jih je težje izreči v navadnem pogovoru ali s 
pisanjem. Pri ustvarjanju poezije se lahko posameznik sprosti in doživi občutek svobode 
(Oaklander, 2007). Pisanje pesmi lahko kombiniramo z drugimi kreativnimi mediji, npr. z 
likovnimi dejavnostmi (prav tam). 

• Lutke 

Za otroke je pogosto lažje govoriti preko lutke, kot direktno govoriti o stvareh, ki jih s težavo 
izrazijo (Oaklander, 2007). Lutka zagotavlja distanco, ki omogoča, da se otrok počuti bolj 
varnega v razkrivanju svojih najglobljih misli. Že sama izbira lutke lahko veliko pove o 
otroku. Strokovnjak se lahko pri delu z mlajšimi otroki poslužuje tudi pogovora preko lutke, 
saj se otroci hitreje odzovejo na lutko kot na strokovnjaka (prav tam). 

 

4.2 Lastnosti uporabe kreativnih medijev v procesu pomoči 
 
C. Malchoidi (2007) pravi, da imajo izrazne terapije3 (v prevodu expressive therapies) 
določene lastnosti, ki jih v striktno 'pogovornih' terapijah ni vedno moč najti. Nekatere izmed 
teh so: (1) samoizražanje, (2) aktivna participacija, (3) imaginacija in (4) povezava um − telo 
(prav tam, str. 9). 
 

• Samoizražanje − izrazne terapije ne spodbujajo samo samo-raziskovanja, temveč 
preko različnih kreativnih medijev spodbujajo tudi samoizražanje (prav tam). Uporaba 
kreativnih medijev lahko tako še pospeši proces samoraziskovanja in posamezniku 
omogoča, da se doživlja drugače. Izrazne terapije so uporabljene z namenom, da 

                                                           
3 Izrazna terapija je izraz, ki je poleg izrazno-ustvarjalnih medijev in kreativnih medijev še eden izmed sorodnih izrazov, ki 
sicer označuje eno dejavnost − ustvarjalno dejavnost (Kustec, 2015).  
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izzovemo čute, ki se povezujejo z določenimi zgodbami in spomini ter pomagajo 
posamezniku pri sporočanju spominov in zgodb, ki niso dostopna v verbalni obliki. 
Omogočajo mu torej, da pove svojo zgodbo preko uporabe kreativnih medijev. 
Samoizražanje vključuje tudi verbalno refleksijo (pripovedovanje zgodbe) z namenom 
osmisliti pretekle izkušnje, poglede in občutke (prav tam). 
 

• Aktivna participacija − aktivnosti z uporabo kreativnih medijev so participativne in 
od posameznika zahtevajo, da vanje vloži svojo energijo. Izkušnja dela, izdelave in 
ustvarjanja lahko poživi posameznika, preusmeri njegovo pozornost in fokus ter lajša 
čustven stres, kar posamezniku omogoči, da se v celoti osredotoči na vprašanja, 
težave, cilje in vedenja (prav tam). Ker so te vrste aktivnosti senzorne, preusmerijo 
zavedanje na vizualne, tipne in slušne kanale (prav tam). 
 

• Imaginacija − domišljijsko razmišljanje, ki je potrebno za ustvarjanje risbe, giba ali 
podob v pesku, ponuja možnost za preizkušanje izvirnih/originalnih rešitev in 
preoblikovanje le teh. Domišljijsko razmišljanje je v večini primerov uporabljeno za 
spodbujanje samoizražanja, eksperimentiranja in kasnejšo verbalno refleksijo (prav 
tam). 
 

• Povezava um–telo − veliko izraznih terapij je označenih kot um−telo intervencij, saj 
vključujejo tako psihoterapijo kot terapijo, ki vključuje uporabo čutov z namenom 
izzvati spremembe. Dejavnosti z uporabo kreativnih medijev lahko izzovejo sproščen 
telesni odziv in pomirjujoče stanje duha (prav tam). 

K. Kustec (2016) pravi, da mora pedagog, ki izvaja delo, z ustvarjalnimi mediji za uspešno 
delo razumeti in upoštevati tri temeljne dejavnike: »prvič, poznati mora sebe, drugič, poznati 
mora metode, oblike novega pristopa, tehnike in materiale in tretjič, poznati mora udeležence 
v skupini (kot posameznike in kot pripadnike skupine ter skupnosti)« (prav tam, str. 64). 

 

4.3 Vplivi dela s kreativnimi mediji 
 

K. Kustec (2015) glede na druge avtorje navaja nekatere značilnosti in vplive dela z izrazno- 
ustvarjalnimi mediji: »sprostitev, ugodje, igra, veselje; zmanjševanje stresa; priložnosti za 
socializacijo in razvoj; razvijanje ustvarjalnega mišljenja; socialna integriranost posameznika, 
pripadnost skupini; večanje občutka osebne kompetentnosti, samopotrjevanje; lažje delo z 
domišljijo, z nezavednim; lažje razumevanje težko razumljivih snovi; morda edini 
razpoložljivi ali najprimernejši jezik za začetek komunikacije« (prav tam, str. 89). 
 
M. Vogelnik (1996, str. 16−20) našteje razloge za zdravilno učinkovanje ustvarjalne 
umetnostne dejavnosti: 

• umetnostno ustvarjanje pomaga človeku do osebnostne integracije; 
• umetnost je pomembna pot nebesednega izražanja stvari, ki jih težko osvestimo in 

besedno izrazimo; 
• umetnost je visoko ustvarjalna dejavnost; 
• umetnost lajša delo z domišljijo in podzavestjo; 
• umetnostna dejavnost spodbuja in vsebuje sprostitev, igro in veselje; 
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• umetnost povečuje osebno kompetentnost in samopotrjevanje posameznika preko 
lepih izdelkov; 

• umetniške stvaritve so obstojne in jih lahko raziskujemo kasneje − »ob tem se sproža 
tudi besedna komunikacija, potrjevanje samega sebe in razumevanje ter sprejemanje 
drugih« (prav tam, str. 19); 

• skupna dejavnost sprošča delovno energijo, spodbuja komuniciranje in izmenjevanje 
ter daje občutek pripadnosti skupini. 

5. LIKOVNE DEJAVNOSTI KOT ORODJE ZA KREPITEV ČUSTVENO- 
SOCIALNE KOMPETENCE 

 

Čeprav uporabe likovnih dejavnosti za krepitev čustveno-socialne kompetence in likovne 
terapije ne moremo enačiti, pa lahko zaradi načina uporabe likovnih dejavnosti znotraj 
likovne terapije in njenih učinkov na uporabnika uporabimo nekatere njene pristope in ji zato 
v tem poglavju dajemo posebno pozornost. 

Umetniško izražanje je učinkovito tako v obliki terapije kot metoda za neverbalno 
komuniciranje (Malchoidi, 2003). Kot slednja omogoča vizualno sporočanje misli in čustev, 
uporaba v psihoterapiji in svetovanju pa omogoča ljudem vseh starosti raziskati čustva in 
prepričanja, zmanjšati stres, reševanje problemov in konfliktov in krepiti občutek lastne 
blaginje (prav tam). M. Vogelnik (1996) še doda, da lahko umetniško izražanje pomaga 
ljudem z uporabo umetnostnih sredstev najti družbeno sprejemljive načine za izražanje jeze, 
ljubezni, razočaranja in drugih čustev, ki jih je zaradi družbenih navad težko ali nemogoče 
izraziti.  

 

5.1 Razvojne faze likovnega izražanja v obdobju srednjega in poznega 
otroštva 

Likovno izražanje sledi določenim razvojnim zakonitostim, razvoj katerega pa sovpada s 
procesom razvoja kognitivnih sposobnosti (Kariž, 2010). Vrlič (2001) meni, da na likovno 
izražanje vpliva tudi večja motorična razvitost in razširjen krog interesov otroka. Sodobne 
opredelitve opisujejo šest razvojnih faz, med katerimi bom navedla dve, ki spadata v obdobje 
srednjega in poznega otroštva, ki je predmet preučevanja te magistrske naloge (Kariž, 2010, 
str. 13−14): 

• prehod k realistični fazi (od 6. do 9. leta); 

zanjo je značilna okorna kompozicija − naključno dodajanje predmetov; dinamizem − 
prikazovanje gibanja in dogajanja; začetki prostorske perspektive − bolj oddaljeni predmeti so 
višje na risalnem papirju (Malchoidi, 2003, str. 97); prikazovanje dogajanja v času − strip; 
dodajanje besedila, komentarja, dialoga ter pojav medosebnih razlik; 

• realistična faza − faza oblik in pojavov, faza vidne podobe predmeta (od 10. do 12. 
leta); 

zanjo je značilna sprememba egocentrične naravnanosti − namesto otroka je v središču 
pozornosti risbe dogajanje okrog njega; težnja k realnemu prikazu upodobljenega objekta (C. 
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Malchoidi temu pravi 'fotografski učinek'); vsak del risbe je dovršen in nosi svoj pomen; 
(delno) upoštevanje perspektive in tretje dimenzije prostora (npr. otrok nariše nebo in tla na 
način, da se dotikata, s čimer ustvari globino risbe − Malchoidi, 2003, str. 97); boljše likovne 
spretnosti − natančnost prikaza; smiselno povezovanje delov risbe in iskanje odnosov; 
kritično vrednotenje lastnih in drugih likovnih izdelkov; zanimanje za likovno izražanje 
odraslih; likovno izražanje se poglablja in dopolnjuje v odvisnosti od angažiranosti (vaja in 
nadarjenost). 

Vrlič (2001, str. 170) značilnosti likovnega izražanja otrok v starosti po sedmem letu opiše 
takole: »Pri otrocih v osnovni šoli se nadaljuje razvoj k vedno večji objektivnosti likovnega 
izražanja. Seveda na tej stopnji še vedno prevladuje likovno upodabljanje na podlagi vedenja 
o predmetih in pojavih. Vizualni vtisi se v likovnem delu šolskih otrok pojavljajo 
fragmentarno, vendar jih je vedno več, zato lahko vizualne značilnosti pogosteje vpletamo v 
likovno- vzgojno delo.« 

Pojavi se tudi upodabljanje figure v gibanju, pregibi v pasu, komolcu, kolenih, zapestjih ter 
profil pri človeku. Prav tako postajajo proporci določnejši in ne temeljijo zgolj na čustveni 
nesorazmernosti, pojavi se tudi večja določenost v motivih (otrok upodobi vrsto drevesa in ne 
zgolj drevo na splošno). Barve se uporabljajo kot znak, s katerimi otrok označi predmet ali 
pojav, pojavi se tudi mešanje barvnih odtenkov, ki je zelo bogato. Otroci imajo daljšo 
koncentracijo ter se še vedno sproščeno igrajo z likovnimi materiali (Vrlič, 2001). 

Pristopi k preučevanju likovnega izražanja 

Vrlič (2001) pravi, da poznamo dva različna pristopa k preučevanju otroškega likovnega 
izražanja − ikonografskega in oblikovno-analitičnega. Prvi se ukvarja s tem, kaj je na 
otroškem likovnem delu upodobljeno. »Motiv, ki ga je otrok upodobil, se primerja in, z logiko 
odraslih, tolmači v odnosu do njegove realne predloge. Tak primer je recimo slika družine kot 
način, s katerim psihologi prodirajo v otrokovo psiho. Ta način ima vrednost kot diagnostično 
in terapevtsko sredstvo v domeni klinične psihologije« (prav tam, str. 15).  

Drugi pristop se, nasprotno od prvega, predvsem zanima za to, kako in zakaj se otrok likovno 
izraža in ne kaj je upodobil. Pojasniti želi, zakaj otrok določeno vsebino v določenem času 
oblikuje tako, v drugem pa drugače. Pri tem ga zanimajo metode, načini in pobude, ki vodijo 
otroka pri njegovem likovnem izražanju. Razumeti poskuša tudi naravo akcije − naravo 
procesa prenosa videnega v risbo. Vrlič (2001) pravi, da ta pristop spada v domeno razvojne 
psihologije (psihologije zaznavanja, 'gestalt' psihologije) in likovnosti. »Če se prvi način 
ukvarja s tem, kako spoznati otroka, se drugi trudi ugotoviti,  kako otrok spoznava in si 
razlaga svet, ki ga obdaja« (prav tam, str. 16). 

 
5.2 Nekatere značilnosti likovnih dejavnosti 
 
Likovna dejavnost kot oblika igre 
 
Za otroško igro je predpostavljeno, da pripomore k otrokovemu kognitivnemu, motoričnemu 
in socialnemu razvoju, vpliva pa tudi na razvoj percepcije, pozornosti, spomina, veščine 
reševanja problemov, govora, komunikacije, ustvarjalnosti, logičnih operacij, regulacije 
čustev, samoregulacije, socialnih veščin, spolnih vlog, socialnih odnosov, reševanja 
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konfliktov, spoprijemanja s stresom itd. (Power, 2000 v Scarlett, S. Naudeau, D. Salonius − 
Pasternak in I. Ponte, 2005). 
 
Psihoanalitični pogled na fenomen igre izpostavlja tudi učinek igre na otroke, ki izkušajo 
težave v ravnanju s čustvi. Preučevali so, kako koristna je igra za otroke, ki imajo težave pri 
izražanju in obvladovanju čustev, saj čustva (še posebej intenzivna) v posamezniku sprožajo 
intrapsihične konflikte. Preučevali so tudi, kako lahko otroci uporabijo igro za nadzor nad 
čustvi in občutkom nemoči (Scarlett idr., 2005). 

Igro lahko uporabljamo tudi kot orodje za ravnanje s stresom pri otrocih, hkrati pa lahko 
odsotnost igre pri otroku razlagamo kot izpostavljenost preveč stresnemu okolju. Odsotnost 
igre je torej lahko znak, da otrok ne zmore izražati svojih misli in čustev, ki se nanašajo na 
določeno situacijo, lahko pa seveda gre le za pomanjkanje priložnosti za igro (v specifičnem 
okolju, kot je npr. bolnišnica) (Scarlett idr., 2005). 

Likovne dejavnosti in igra se vsaj v otroštvu prekrivajo, biti ustvarjalen pa ima lahko tudi 
zdravilno moč, saj tako otrok (še posebej težaven) dobi priložnost sebe izkusiti v pozitivni 
luči − tj. da je ustvarjalen (Scarlett idr., 2005). 

Likovno izražanje kot nebesedna aktivnost 

B. Kariž (2010) pravi, da je likovno izražanje v svojem bistvu nebesedna aktivnost. »V pomoč 
je otrokom, ki ne morejo, nočejo ali se bojijo besedno komunicirati. Je varna oblika 
komunikacije in prostor za odkrito izražanje čustev, katera je lažje izraziti posredno v 
likovnem izdelku kot neposredno v določeni življenjski situaciji« (prav tam, str. 22). Otrok 
čustva izrazi v očitnih oblikah in barvah, ki jih lahko ostali člani skupine skupaj s terapevtom 
opazijo, sam pa se jih ne zaveda ali še ni pripravljen, da bi se z njimi soočil. V kolikor ima 
otrok priložnost, da čustva večkrat izrazi, jih nato tudi postopno ozavešča, sprejema in se uči 
ravnati z njimi (prav tam). 

B. Kariž (2010) pravi, da se likovna terapija uporablja tudi pri nekaterih specifičnih 
populacijah otrok, kot so npr. otroci s čustvenimi težavami in motnjami. Piše, da »otroci 
čustva navadno težko ubesedijo, še posebno, če so ta neprijetna ali še vedno močno prisotna. 
Likovna terapija učinkovito vpliva na manjšanje čustvenih težav in motenj, saj je ena njenih 
najpomembnejših nalog, da spodbuja izražanje in ozaveščanje čustev ter s poudarjanjem 
otrokovih potencialov omogoča, da razvije pozitivno samopodobo« (prav tam, str. 97). 

 

5.3  Likovni materiali 

»Pri likovni terapiji uporabljamo raznovrsten material, namenjen risanju, slikanju, kiparjenju 
in prostorskemu oblikovanju« (Kariž, 2010, str. 37). Ponudba materialov naj bi bila obsežna 
in pestra, material pa čvrst, kakovosten in primeren za otroka, kateremu je namenjen. Slednje 
pomeni, da mora ustrezati njegovi starosti, razvojni stopnji in sposobnosti koordinacije (prav 
tam). Uporabljamo lahko najrazličnejše materiale, kot so: akvarelne in akrilne barve, barvice, 
markerji, flomastri, svinčniki, kolaž, glina ipd. (Materials Used in Art Therapy, b.d.).  S. Snir 
in D. Regev (2013, str. 94−95) pa predstavljata pet temeljnih likovnih materialov in opišeta 
njihove značilnosti: 

• markerji/flomastri − delo z markerji označujejo jasne črte/linije, z močnimi, jasno 
razvidnimi barvami. Popravke ali brisanje že narejenega je težko izvedljivo, prav tako 
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je oteženo mešanje različnih barv. Markerji so enostavni za uporabo, z njimi lahko 
ustvarimo privlačne, barvne in estetske izdelke, brez posebnega truda in čustvene 
vpletenosti ter miselne obremenitve; 
 

• oljni pasteli − so mehkejše voščenke, ki postanejo mehke in tople ob stiku z 
uporabnikovo roko. So enostavne za uporabo in kontrolo ter omogočajo širok razpon 
dela med urejenim/načrtovanim do neurejenega packanja, mešanja barv in podobno. 
Barve lahko mešamo in tako dobimo nove odtenke, lahko pa jim tudi dodamo 
debelejšo teksturo z večkratnim nanašanjem. Oljni pasteli so primerni za intenzivno 
izražanje jeze in drugih čustev. Ta material spodbuja čustveno vpletenost in hkrati 
omogoča občutek kontrole. 
 

• tempera barve − kremaste barve, ki jih lahko redčimo z vodo in tako uporabimo na 
najrazličnejše načine. Delo s tempera barvami lahko vzbudi širok spekter čustev in 
občutkov, kot npr. tesnobo, izgubo nadzora, strah, neugodje ob tem, da bi se umazali, 
na drugi strani pa tudi radovednost, občutek moči, veselje nad novim odkritjem in 
podobno. Lahko jih uporabimo tako na manjših kot na večjih površinah in skupaj z 
drugimi materiali, njihova mokrota in mehkoba pa ustvarita tekočnost, kar posledično 
omeji nadzor nad materialom; 
 

• prstne barve − barva za slikanje s prsti omogoča, da izdelamo odtise dlani na površini 
in slikamo s prsti. So tudi v pomoč pri izražanju agresije navzven, namesto navznoter, 
ter pri spoprijemanju s težavo z nadzorom. Slikanje s prsti je pomirjajoče, posameznik 
pa lahko eksperimentira s sliko in izbriše napake, kar pomeni, da ne izkuša neuspeha, 
prav tako pa ne potrebuje posebnih spretnosti (Oaklander, 2007); 

 
• glina − je prožen, naravni material, ki ga lahko oblikujemo in dodajamo v različnih 

oblikah in teksturi. Delo z njo je neurejeno in čutno, na otip je mehka, kašasta in 
pritegne otroke vseh starosti (Oaklander, 2007). Proces dela z glino lahko stimulira 
vse čute, hkrati pa vsebuje primarne oblike izražanja in komuniciranja. Vzbuja lahko 
nasprotujoča in zelo različna čustva skupaj s procesi grajenja in tvorjenja ter 
preoblikovanja trenutnega izdelka. Izdelki z glino so tridimenzionalni, kar uporabniku 
omogoča ogled njegovega dela z večih zornih kotov. Delo z glino lahko uporabniku 
omogoči vstop v regresivno stanje, iz katerega lahko nato raste, gradi in se prilagodi/ 
integrira. Ta material pa je hkrati nekoliko težji za delo, kar lahko pri uporabniku 
sproži frustracijo. 
 

B. Kariž (2010) pravi, da moramo, ko se odločamo za material, upoštevati naslednje 
značilnosti: nadzor, možnost korekcije, intenzivnost, risanje ali slikanje, težnost ter aktiviranje 
telesa. »Izbira materiala in način njegove uporabe nudita pomembne informacije o otroku. 
Pozorni moramo biti na prekomerno potrošnjo in uničevanje ali preveliko previdnost. Kadar 
otrok material uporablja previdno, nam lahko sporoča o strahu pred neredom ali izgubo 
nadzora. Prevelika potrošnja ponavadi govori o pomanjkanju nadzora in neupoštevanju meja« 
(Kariž, 2010, str. 39). 

Avtorici S. Snir in D. Regev (2013) še dodajata, da vsak izmed navedenih materialov nosi 
svoj potencial pri delu z njim ter skupaj s kvalitetami, ki jih ima, uporabniku omogoča spekter 
različnih odzivov. 
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5.3  Uporaba prvin likovne terapije za krepitev čustveno-socialne 
kompetence otrok 
 

»Likovna terapija je osnovana na prepričanju, da je ustvarjalni proces likovnega izražanja 
zdravilen in zvišuje kakovost življenja. S pomočjo likovnega izražanja, pogovora o likovnem 
izdelku in procesu, v katerem je nastal, lahko otrok v prisotnosti terapevta izraža čustva, 
razvija kognitivne sposobnosti, se sooča s problemi, izboljša samozavedanje in se nenehno 
potrjuje« (Kariž, 2010, str. 18). Prav tako mu lahko pomaga pri premagovanju čustvene 
stiske, pri reševanju konfliktov, doseganju vpogledov, zmanjševanju težavnega vedenja in 
povečanju dobrega počutja (Malchoidi, 2007). 
 
Likovno izražanje je oblika vizualnega jezika, preko katerega posameznik izraža svoje misli 
in čustva, ki jih ne more verbalno izraziti (Malchoidi, 2007). Lahko je tudi pot, po kateri 
lahko sporočamo svoje izkušnje, ki jih s težavo verbaliziramo, kot so npr. fizična ali spolna 
zloraba, travma, žalovanje in druge kompleksnejše čustvene izkušnje (prav tam). Je drugačna 
oblika jezika (prav tam). 
 
E.Mees-Christeller (1992) ponuja nekoliko drugačen pogled na posameznika znotraj 
umetnostne terapije. Izhodišče dela je človekova tridelnost, in sicer: mišljenje (glava), čutenje 
(srce) in volja (udi).  »Risanje z uporabo črte in svetlo-temnega nasprotja učinkuje predvsem 
na zgornji del človeka, na človeka − glavo. Slikanje deluje z barvami predvsem na osrednji 
del človeka, na človeka − prsa. Modeliranje, predvsem z glino, učinkuje večinoma na spodnji 
del, na presnovnega človeka in človeka − udi« (prav tam, str. 9). »Vsaka izmed teh trojnosti 
tvori zaključeno celoto, ki je medsebojno povezana z ostalima dvema«( prav tam, str. 10). 

B. Kariž  (2010, str. 21) pravi, da je namen likovne terapije »podpora otroku, da izrazi in 
ozavesti svoje občutke, čustva in razmišljanja, da bi bolje razumel sebe in svojo okolico. S 
pomočjo likovnega izražanja se uči samostojnosti in odgovornosti ter tako prevzema nadzor 
nad lastnim življenjem.« Namen tega procesa je tudi, da otrok zaznava svoja čustva bolj 
diferencirano, v večjem obsegu in hkrati razvija občutljivost za čustva drugih. V izdelku, ki 
nastane tekom procesa, lahko simbolno izrazi bolečino, strah, žalost in druga močna čustva, 
kar mu lahko prinese olajšanje in obenem priložnost za nadaljnje raziskovanje in ozaveščanje 
(prav tam). 

Kot glavni cilj terapevtskega likovnega izražanja B. Kariž (2010, str. 21) navaja »blažitev 
otrokovih primanjkljajev in krepitev njegovih močnih področij.« Kot nekatere pomembne 
cilje pa navede tudi »prepoznavanje, izražanje in ozaveščanje čustev, krepitev pozitivne 
samopodobe, razvijanje mehanizmov obvladovanja in osebnostno rast« (prav tam, str. 21). 

Čeprav je likovna terapija dandanes poklic, ki zahteva ustrezno izobrazbo in kvalificiranost, 
pa so njeni pristopi uporabljeni tudi širše, s strani strokovnjakov iz različnih strok (v poklicih 
pomoči), kot oblika intervencije (Malchoidi, 2007). Terapevti pri delu z mlajšimi otroki 
opažajo, da se je potrebno posluževati izkustvenih aktivnosti, če želimo otroke vključiti in jim 
ponuditi razvoju primerno obliko izražanja. Svetovalni delavci pri svojem delu s posamezniki 
pogosto uporabljajo risanje in izdelovanje kolažev in druge podobne aktivnosti, ki jih 
prilagodijo njihovim potrebam in ciljem dela (prav tam). Likovna terapija namreč omogoča 
izražanje misli in čustev na manj ogrožujoč način, kot je lahko terapija, ki temelji zgolj na 
verbalnem izražanju, to pa posledično prinese določen nivo udobja in občutka varnosti znotraj 
terapije (Malchoidi, 2003). 
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M. Liebmann (2004, v Kariž 2010) med prednostmi in terapevtskimi učinki likovnega 
izražanja omeni tudi samoizražanje in samoraziskovanje, izražanje čustev ter osebnostno 
integracijo. Pri prvem gre za to,  da »likovni izdelek natančno opiše čustva in razmišljanja, za 
katera otrok ne najde besed« (prav tam, str. 19). Pri izražanju čustev gre za to, da »proces 
likovnega izražanja otroku pomaga pri izražanju in ozaveščanju močnih čustev« (prav tam, 
str. 19). Pri osebnostni integraciji pa gre za to, da likovnost izvira iz otrokove notranjosti ter 
predstavlja povezavo med notranjim in zunanjim svetom in vodi do osebnostne integracije 
(prav tam). Izpostavljene prednosti in terapevtski učinki nakazujejo, da je likovno izražanje 
pomembno orodje za povečevanje čustveno-socialne kompetence. 

Tudi D. Papalia idr. (2003) pišejo o terapiji z uporabo umetnosti, kot eno izmed terapevtskih 
tehnik za zdravljenje čustvenih motenj pri otrocih. Koristna je predvsem takrat, »ko imajo 
otroci omejene besede in pojmovne spretnosti ali pa so utrpeli čustveni pretres« (prav tam, str. 
348), saj jim pomaga, da izrazijo in opišejo občutke brez uporabe besed. »Otrok globoka 
čustva morda izrazi z izbiro barv in tem, ki jih upodobi« (prav tam, str. 348). Večina 
terapevtov, ki delajo z otroki, še posebej mlajšimi, uporabljajo dejavnosti na podlagi 
kreativnih medijev, saj se je otrokom večkrat bolj udobno izraziti skozi aktivnost kot pa skozi 
besede. Dejavnosti preko kreativnih medijev postanejo reprezentacija otrokovega notranjega 
sveta neizgovorjenih misli, čustev in izkušenj (Malchoidi, 2007). 

Likovna terapija lahko pomaga pri premagovanju odporov, saj prinaša drugačen način 
komunikacije − dodana je namreč vizualna razsežnost, kar olajša proces učenja in 
sprejemanja. Interpretacija izdelka nato spodbuja besedno komunikacijo, proces likovnega 
izražanja pa strokovnjakom odkriva pomembne informacije in nudi nove priložnosti za 
spoznavanje otroka. Tudi sam likovni izdelek omogoča konkretno beleženje čustev, doživljanj 
in izkušenj. Likovna terapija išče otrokova močna področja in omogoča samopotrjevanje 
(Kariž, 2010). 

»Ena izmed prednosti uporabe likovnih izdelkov v terapiji je, da so konkretni in na voljo za 
interpretacijo, veliko bolj očitno kot besedne izjave« (Kariž, 2010, str. 63). Izdelke si lahko 
ogledamo in govorimo o njih med samim terapevtskim srečanjem ali pa tudi na kasnejšem 
srečanju/terapiji (Malchoidi, 2007). Za določene posameznike je gledanje izdelka in 
osredotočenost nanj lažja kot pa vzpostavljanje in vzdrževanje očesnega kontakta s 
terapevtom. Prav tako je velikokrat lažji pogovor o izdelku in njegovem pomenu kot pa 
direkten pogovor o težavah, ki so občutljivejše in kompleksnejše (prav tam). »Slabost 
likovnega izdelka je v tem, da je zelo občutljiv na napačno tolmačenje in objektivno 
razumevanje vsebine. Terapevt se mora izogniti naglim interpretacijam, ki lahko preprečijo, 
da bi otrok sam odkril določene stvari o sebi« (Kariž, 2010, str. 63). 

Tudi Oatley in J. Jenkins (1996) menita, da je umetnost izraz čustev in da je ta ideja 
pomembna za psihologe in druge posameznike, ki si želijo razumeti čustva zato, ker so čustva 
na ta način v obliki še neobdelanega materiala. 
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II  EMPIRIČNI DEL 

6. OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI 
 

Opredelitev problema 

Ob pregledu obstoječega stanja na področju krepitve čustveno-socialne kompetence v 
slovenskih šolah ugotavljam, da je spodbujanje čustvenega in socialnega razvoja 
osnovnošolskih otrok sicer zapisano kot cilj izobraževanja v več uradnih dokumentih (Zakon 
o osnovni šoli, učni načrti posameznih šol, Programske smernice svetovalne službe v osnovni 
šoli), manj pa je v virih literature zaslediti, kako se ta cilj udejanja v pedagoški praksi.  

Pripisovanje pomena in izbira načinov krepitve čustveno-socialne kompetence je odločitev, ki 
jo sprejme vsaka šola oz. učitelj posamezno, zato je namen magistrskega dela raziskati, kako 
pedagoški delavci v izbranih šolah udejanjajo spodbujanje čustveno-socialne kompetence 
otrok v nižjih razredih osnovne šole (v učnem oz. svetovalnem kontekstu).  

V nižjih razredih osnovne šole se otrokove govorne sposobnosti in besedišče še vedno razvija, 
zato je metoda z likovnimi dejavnostmi še posebej primerna za krepitev čustveno-socialne 
kompetence (prim. Kariž, 2010). Služi lahko kot pripomoček, preko katerega se otrok lažje 
izraža in komunicira o svojem notranjem doživljanju. Omenjena uporabnost likovnih 
dejavnosti je pri nas prepoznana predvsem v okviru terapije oz. izven šolskega okolja v 
zavodih, kot so npr. Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana, Otok peska, 
Ahil svetovanje ipd. 

 

Cilji raziskave 

V skladu z zastavljenim namenom raziskave me zanima, kako pedagoški delavci v izbranih 
šolah udejanjajo spodbujanje čustveno-socialne kompetence otrok v nižjih razredih osnovne 
šole (v učnem in svetovalnem kontekstu), kako pedagoški delavci zaznavajo lastno čustveno- 
socialno kompetenco in kako to povezujejo s spodbujanjem čustveno-socialne kompetence 
otrok. Glede načinov spodbujanja čustveno-socialne kompetence otrok me tudi zanima, 
kakšen pomen pedagoški delavci pri tem pripisujejo kreativnim medijem, predvsem uporabi 
likovnega medija. Prav tako želim preizkusiti uporabo likovnih dejavnosti pri delu z otrokom, 
ki je obravnavan v okviru šolske svetovalne službe. 

 

7. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

Za namene raziskovanja sem si zastavila naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1:  Kako učitelji in svetovalni delavci zaznavajo čustveno-socialno kompetenco otrok v 
šolskem kontekstu in s katerimi dejavniki jo povezujejo? Kakšen pomen pri tem pripisujejo 
lastni čustveno-socialni kompetenci? 
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RV2: Kako učitelji in svetovalni delavci pri svojem delu krepijo čustveno-socialno 
kompetenco otrok? Katere  pristope in metode pri tem uporabljajo?  

RV3:  Kako  po mnenju učiteljev in svetovalnih delavcev lahko uporaba kreativnih medijev 
krepi čustveno-socialni razvoj otrok? Kakšen pomen pri krepitvi čustveno-socialne 
kompetence otrok pripisujejo uporabi likovnih dejavnosti? 

RV4: Kako izkušnja uporabe likovnih dejavnosti prispeva k izražanju otrokovega 
življenjskega položaja?  

 

8. METODOLOGIJA 
 

8.1  Raziskovalna metoda in pristop  
 

V empiričnem delu magistrske naloge sem uporabila deskriptivno metodo in kvalitativni 
raziskovalni pristop. 
 
 
8.2  Raziskovalni instrument  

Pri raziskovanju sem uporabila instrument polstrukturiranega intervjuja, kjer »si raziskovalec 
poleg splošne sestave intervjuja, v kateri postavi cilje, ki naj bi jih z intervjujem dosegel, 
vnaprej pripravi tudi nekaj bistvenih vprašanj, navadno odprtega tipa, ki jih postavi vsakemu 
vpraševancu, preostala vprašanja pa oblikuje sproti med potekom intervjuja« (Vogrinc, 2008, 
str. 109). 

Vnaprej sem si postavila osnutek vprašanj, ki so v prilogi magistrskega dela. Vprašanj 
največkrat nisem postavljala v zapisanem vrstnem redu, temveč glede na potek pogovora  in 
navezujoč se na teme, ki jih je izpostavila intervjuvanka4. Prav tako pri posameznem 
intervjuju nisem uporabila vseh vprašanj, temveč tista, ki so se izkazala za bolj pomembna in 
so se navezovala na trenutno temo pogovora. Glavne teme pogovora so bile: zaznavanje 
čustveno- socialne kompetence otrok v šolskem kontekstu, pomen lastne čustveno-socialne 
kompetence pri delu, načini krepitve čustveno-socialne kompetence in uporaba kreativnih 
medijev pri delu z otroki (v učnem ali svetovalnem kontekstu). 

 
8.3  Vzorec 

Vzorec je namenski (neslučajnostni), za katerega je značilno, da je enota izbrana z natančno 
določenim namenom, v ospredju pa je tudi informiranost posameznika o raziskovani temi 
(Vogrinc, 2008). V vzorec sem zajela osem zaposlenih iz štirih osnovnih šol − iz vsake šole 
eno učiteljico in eno svetovalno delavko. Šole so bile izbrane namensko − k sodelovanju sem 
povabila šole, s katerimi sem v preteklosti že sodelovala, ter tiste, ki so glede na lokacijo 
(bližina domačemu kraju) predstavljale manj težav za sodelovanje. Razlog za namenski izbor 

                                                           
4 V empiričnem delu je uporabljena ženska oblika spola, saj so vse intervjuvanke v raziskavi ženskega spola in 
zato uporaba moškega spola ni smiselna. 
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je predvsem ta, da sem se s šolami posledično hitreje dogovorila za sodelovanje oz. so se 
hitreje odzvale mojemu povabilu za sodelovanje. Dve izmed izbranih šol sta na območju 
Osrednjeslovenske regije in dve na območju Savinjske regije. 

Vse udeleženke izpolnjujejo pogoj za sodelovanje, ki je najmanj pet let delovnih izkušenj in 
opravljajo delo učiteljice v prvem vzgojno-izobraževalnem obdobju oz. delo šolske 
svetovalne službe.  

Na eni izmed izbranih šol sem se dogovorila za izvajanje svetovalnega dela z učencem z 
uporabo  likovnih dejavnosti v okviru že obstoječega dela šolske svetovalne službe. Otroka je 
priporočila in povabila k sodelovanju svetovalna delavka na šoli. Predlagala ga je zato, ker se 
trenutno aktivno ukvarja z njegovim primerom in ker opaža naraščajoče težave v vedenju  in 
meni, da deček potrebuje tudi druge pristope/ukrepe. Prav tako meni, da je deček odprt za 
različne pristope in da bi mu lahko bile likovne dejavnosti zelo všeč. Deček je star devet let in 
drugič obiskuje drugi razred osnovne šole (prvo vzgojno-izobraževalno obdobje). Ima 
predvsem težave s pozornostjo in z motivacijo, učne težave, nezmožnost obvladovanja jeze in 
reševanja konfliktov na primeren način ter izrazite težave s fizično agresijo, ki se v zadnjem 
času še stopnjujejo. Deček je v preteklosti že bil obravnavan s strani zunanjih institucij, v šoli 
pa je deležen tudi dela s specialno pedagoginjo in zunanjo sodelavko, ki mu pomaga 
predvsem pri šolskem delu.  

 

8.4  Postopek zbiranja podatkov 

Kontaktne informacije šol, ki sem jih povabila k sodelovanju, sem našla na njihovih spletnih 
straneh in jim poslala povabilo preko elektronske pošte. Ker se po tej poti nihče ni odzval, 
sem po več dnevih poskusila še s telefonskimi klici, kjer sem bila uspešna, in se tako 
dogovorila za datume izvedb intervjujev.  

Intervjuji so potekali od 23. aprila 2018 do 11. maja 2018. Pri intervjujih učiteljic sem najprej 
izvedla hospitacijo v razredu, ki ga poučujejo, z namenom opazovanja razredne dinamike, 
čustvenih in socialnih situacij v razredu ter odzivanja učitelja na le te. Opažanja so mi služila 
za boljšo predstavo dogajanja v razredu in kot izhodišča za intervju. Intervjuji so potekali v 
prostorih šol − z učiteljicami po končanem pouku, s svetovalnimi delavkami pa po predhodno 
dogovorjenem terminu. Trajali so od 30 do 60 minut. Intervjuje sem (z izjemo enega) zvočno 
posnela, kar mi je omogočilo lažje vodenje pogovora in kasnejšo obdelavo podatkov. Intervju, 
ki ni bil zvočno posnet, sem sproti zapisovala in ga še isti dan prepisala na računalnik, z 
namenom, da bi dodala čim več informacij, dokler so le te še »sveže«. Intervjuje sem 
pretipkane in urejene poslala v avtorizacijo vsem udeleženkam, ki so intervjuje prebrale in 
potrdile njihovo uporabo za namene magistrske naloge. Hkrati sem jim še enkrat zagotovila 
anonimnost in uporabo pridobljenih podatkov zgolj za namene naloge. 

Svetovalno delo z učencem z uporabo  likovnih dejavnosti  je obsegalo pet srečanj. Pred 
začetkom delavnic sem se sestala s svetovalno delavko na šoli, ki mi je podrobneje predstavila 
primer dečka, s katerim bom izvajala delavnice. Nato sva skupaj določili tudi teme delavnic, 
glede na njegove trenutne potrebe. Za individualno delo z učencem je svetovalna delavka 
predhodno pridobila soglasje dečka in njegovih staršev. Delavnice so potekale enkrat 
tedensko, večinoma ob enakem dnevu in uri (med poukom), od 10. maja do 7. junija 2018, in 
so trajale eno šolsko uro. Pred vsako delavnico sem zapisala pripravo in načrt aktivnosti ter 
izdelala potrebne pripomočke. Po vsaki izmed delavnic sem pridobila povratno informacijo 
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učenca o izvedeni delavnici. Povratno informacijo o izvedeni delavnici sem po vsakem 
srečanju delila z učenčevo razredničarko in svetovalno delavko, ki sem ji oddala tudi pripravo 
za delavnico.  Kasneje sem tudi sama zapisala potek in refleksijo srečanja, kar mi je služilo za 
nadaljnje načrtovanje in izvedbo delavnic. 

 

8.5  Postopek obdelave podatkov 

Vogrinc (2008) zapiše, da lahko postopek kvalitativne analize razdelimo na šest korakov: » 1) 
urejanje gradiva, 2) določitev enot kodiranja, 3) kodiranje, 4) izbor in definiranje relevantnih 
pojmov in oblikovanje kategorij, 5) definiranje kategorij in 6) oblikovanje končne teoretične 
formulacije« (prav tam, str. 61). 

Intervjuje sem tako najprej na podlagi zvočnih posnetkov pretipkala v obliko, kjer sem v 
večini ohranila narečje in sleng. Besedilo sem uredila na način smiselnega dodajanja ločil in 
mestoma zamenjala izraz oz. stavek, ki se mi je zdel nerazumljiv. Sicer pa sem ohranila 
izrečene izjave.  Nato sem določila enote kodiranja5, in sicer sem s sivo barvo označila dele 
besedila, ki sem jih imela namen analizirati. V nadaljevanju sem kodirnim enotam pripisala 
kode prvega reda, na način, da sem kodo pripisala vsakemu smiselno zaključenemu stavku oz. 
krajšemu delu besedila, ki je tvoril smiselno celoto. Kode drugega reda sem oblikovala na 
način krajših stavkov/besednih zvez, ki so v primerjavi s kodami prvega reda abstraktnejše in 
na kratko povzemajo bistvo posamezne kode prvega reda. Kategorije sem v procesu analize 
oblikovala glede na kode drugega reda in zastavljena raziskovalna vprašanja in so naslednje: 

1) zaznavanje čustveno-socialne kompetence učencev in težav na tem področju – 
kategorija vsebuje razumevanje in definiranje pojma čustveno-socialna kompetenca 
intervjuvank in njeno vključevanje v šolski prostor. Sogovornice izpostavijo čustva in 
občutke, za katere menijo, da se pri učencih pogosteje pojavljajo, ter tista, za katere 
menijo, da so manj izražena/prisotna. Hkrati ponudijo tudi primere, kako učenci 
omenjena čustva izražajo. Prav tako se opredelijo glede pomembnosti področja 
čustveno-socialne kompetence pri učencih na razredni stopnji in dodajajo, katere 
težave na tem področju pri njih najpogosteje opažajo ter kako se te kažejo; 

 
2) pomen lastne čustveno-socialne kompetence za delo z učenci – kategorija vsebuje 

zaznan pomen, ki ga sogovornice pripisujejo lastni čustveno-socialni kompetenci za 
delo z učenci. Izpostavijo tudi čustva, ki jih najpogosteje doživljajo pri svojem delu in 
kako ravnajo z njimi (še posebej neprijetnimi). Prav tako navedejo nekatere težave, ki 
jih imajo na čustvenem in socialnem področju dela z učenci. Dodajo še vire 
pridobivanja znanja za delo na tem področju ter oceno lastne kompetentnosti za delo 
na čustvenem in socialnem področju razvoja učencev; 

 
3) aktivnosti za krepitev čustveno-socialne kompetence pri delu z učenci – kategorija 

vsebuje mnenje, v kolikšni meri se svetovalne delavke in učiteljice pri svojem delu 
ukvarjajo s čustveno-socialno kompetenco učencev in na kakšen način to počnejo. 
Sogovornice tudi izpostavijo nekatere aktivnosti, ki  so po njihovem mnenju za 
krepitev čustvenega in socialnega področja pri učencih najbolj učinkovite in ki jih tudi 
same najpogosteje uporabljajo. Dodajo še zaznane učinke dela z učenci na čustvenem 
in socialnem področju ter mnenje o mestu, ki ga ima čustveni in socialni razvoj otrok 

                                                           
5
 Primer kodiranja je predstavljen v prilogi magistrske naloge. 
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v šolskem sistemu ter predloge za spremembe v smeri večjega poudarka omenjenemu 
področju; 
 

4) pomen sodelovanja s starši – kategorija zajema zaznavanje staršev učencev s strani 
svetovalnih delavk in učiteljic ter doživljanje njihove vloge v povezavi s šolo in 
razvojem otroka. Opišejo tudi nekatere izkušnje v odnosu s starši ter poudarijo pomen 
medsebojnega sodelovanja;  
 

5) pomen kreativnih medijev za čustveni in socialni razvoj učencev – kategorija 
zajema načine vključevanja različnih kreativnih medijev v delo svetovalnih delavk in 
učiteljic oziroma razloge za njihovo neuporabo. Sogovornice v primeru njihove 
uporabe omenijo, katere kreativne medije in aktivnosti uporabljajo pogosteje ter s 
katerim namenom. Sogovornice podajo tudi mnenje o uporabni vrednosti likovnih 
dejavnosti pri delu z učenci; 
 

6) vpliv šolskega sistema pri krepitvi čustveno-socialne kompetence učencev – 
kategorija zajema pogled svetovalnih delavk in učiteljic na slovenski šolski sistem, 
predvsem pa izpostavljajo nekatere pomanjkljivosti tega sistema, ki posledično 
pomembno vplivajo na njihovo delo. 
 

Analiza in interpretacija dobljenih podatkov obravnava raziskovalna vprašanja v povezavi s 
predhodnimi teoretičnimi spoznanji  in lastnim razmišljanjem. 

Primer svetovalnega dela z otrokom z uporabo likovnih delavnic sem prikazala znotraj 
obravnave četrtega raziskovalnega vprašanja. Proces dela z otrokom je prikazan  opisno, 
konkretno, z jasnim prikazom aktivnosti, opisom interakcije med mano in otrokom in 
reflektiranjem strokovnega dela.  

 

9. INTERPRETACIJA REZULTATOV IN DISKUSIJA 
 

Interpretacija rezultatov in z njo povezana diskusija sta zapisani glede na zastavljena 
raziskovalna vprašanja in oblikovane kategorije v postopku analize vsebine. V odgovorih na 
raziskovalna vprašanja se posamezne kategorije smiselno prepletajo in dopolnjujejo. Poševen 
tisk v besedilu označuje bodisi citate ali povzetke izjav sogovornic.  

 

9.1 Dejavniki čustveno-socialne kompetence otrok v šolskem kontekstu 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako učitelji in svetovalni delavci 
zaznavajo čustveno-socialno kompetenco otrok v šolskem kontekstu in s katerimi dejavniki jo 
povezujejo. Obravnava tega raziskovalnega vprašanja vsebuje preplet kategorij zaznavanje 
čustveno-socialne kompetence učencev in težav na tem področju ter kategorije aktivnosti za 
krepitev čustveno-socialne kompetence pri delu z učenci. 

Svetovalne delavke definirajo čustveno-socialno kompetenco zelo različno. Svetovalna 
delavka A ponudi zelo široko definicijo, ki pravi, da le ta vključuje vse, kar se dogaja v 
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šolskem prostoru, z vsemi tistimi nalogami, vzgojnimi pristopi, vključujoč tudi tisto socialno 
okolje, iz katerega otrok prihaja ter da se čustveno-socialna kompetenca kaže v dodatni 
angažiranosti in delu učitelja pri krepitvi področja, na katerem ima učenec manko, kar kaže 
predvsem na osredotočenost na težave, ki jih lahko učenec na tem področju razvije in krepitev 
čustveno-socialne kompetence le v primeru izraženih težav. Svetovalna delavka C ponudi 
ožjo definicijo čustvenih in socialnih veščin, ki tvorijo čustveno-socialno kompetenco: 
Čustvene veščine zajemajo,kako se otrok znotraj sebe in skupine počuti, kako se odziva, kako 
in na kakšen način rešuje konflikte, kako ob tem reagira in s kom jih rešuje. Socialne veščine 
pri otroku pomenijo razmejevanje med tem, kdo sem jaz, kje je skupina, kam v tej skupini 
sodim, kako se vanjo vključujem in kako iz nje izstopim. Svetovalni delavki B pa socialne 
veščine pomenijo predvsem sprejemljivo izražanje situacij, stisk in ustrezno ravnanje. Omeni 
še, da je področje čustvenega in socialnega razvoja zelo široko in da so razlike v razvoju otrok 
na tem področju velike. Svetovalne delavke dodajo še veščine, ki bi jih naj otrok v času 
prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja oz. v času razredne stopnje dosegel. Svetovalna 
delavka B pravi, da bi se naj v prvem triletju otroci naučili obvladovanja čustev, ustreznega 
odzivanja in izražanja čustev na sprejemljiv način. Svetovalna delavka D izpostavi vedenje 
otrok v nekaterih socialnih situacijah, in sicer, da bi naj otrok v tem obdobju dvigoval roko, 
stal v vrsti brez pritoževanja, izražal svoje potrebe in se postavil zase. Svetovalna delavka C 
se osredotoča predvsem na otroka v skupini in pravi, da se v času razredne stopnje vidi 
predvsem razvoj skozi sodelovanje v skupini, odmikanja od te skupine in na kakšen način to 
poteka. Svetovalna delavka A pa pove, da bi naj bil otrok, ki ima razvite čustvene in socialne 
veščine predvsem čustven, empatičen, pripravljen pomagati drugim, soustvarjalen in ne 
egoističen. Svetovalna delavka C še dodaja, da se čustveno in socialno zorenje  intenzivno 
dogaja od prvega do petega razreda, svetovalna delavka B pa meni, da bi naj bil otrok do 
konca osnovne šole čustveno in socialno kompetenten. 

Učiteljice ponujajo nekoliko ožjo definicijo čustveno-socialne kompetence. Učiteljica A 
pravi, da le ta zajema ukvarjanje s sabo znotraj skupine − prehajanje iz osredotočenosti nase, 
na zaznavanje sebe v skupini, učiteljica D pa, da čustveno-socialna kompetenca v splošnem 
zajema funkcioniranje v razredu in izkazovanje čustev na pozitiven ali negativen način. 
Čustvene veščine po mnenju učiteljice C zajemajo obvladovanje čustev, primerno vedenje in 
reakcijo ob določeni situaciji ter primerno ravnanje z jezo. Učiteljica D pri čustvenih 
veščinah poudari predvsem način izražanja čustev, učiteljica C pa izpostavi pomen izražanja 
potreb otroka in sposobnost iskanja pomoči pri zadovoljevanju le teh. Socialne veščine  po 
mnenju učiteljice D vključujejo to, na kakšen način otrok funkcionira v skupini, v odnosu do 
učitelja, posameznih sošolcev, kako navezuje stike, ali kaže potrebo po navezovanju stikov in 
igranju. Učiteljica B pa poudari predvsem, da otroci razvijajo čustva pri celotnem učnem 
procesu. 

Na vprašanje, katera čustva in občutki se pri otrocih na razredni stopnji na vsakodnevni ravni 
manj in pogosteje pojavljajo, so svetovalne delavke odgovarjale različno. Svetovalna delavka 
A pravi, da se pri otrocih pojavljajo mešana čustva, a se v nadaljevanju osredotoči predvsem 
na neprijetna, pri čemer našteje strah, frustracijo, egoizem, negativnost, tekmovalnost v 
negativnem smislu ter fizično nasilje. Pravi, da se v splošnem najbolj pogosto pojavljata jeza 
in strah. Strah se kaže kot preplašenost, zaprtost vase in drugačno odzivanje/govor. Jezo 
znajo nekateri otroci obvladovati, drugi pa jo izrazijo fizično, npr. z udarcem. Poudari, da je 
potrebno delati predvsem z otroki, ki izkazujejo neprijetna čustva. Svetovalna delavka C 
izpostavi predvsem primarna čustva − veselje, jezo in žalost, ki so po njenem mnenju zelo 
hitro izražena, jasna in intenzivna. Doda, da je pri mlajših otrocih prisotna skladnost v tem, 
kaj čutijo in kaj neposredno izražajo, kasneje pa so čustva lahko prikrita in se razvijejo tudi v 
napačno smer. Svetovalna delavka D čustva otrok povezuje predvsem z družino. Meni, da so 
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otroci direktni, iskreni, iščejo telesni stik, zaupanje, bližino in  niso več toliko jokavi, kot so 
bili otroci v preteklosti. Najmlajši otroci po njenem mnenju pokažejo navdušenost, se zelo 
radi pogovarjajo in se ji zdijo srečni. Svetovalna delavka B pa na to vprašanje ni znala 
odgovoriti in meni, da to vedo predvsem učiteljice. 

Učiteljice so na vprašanje o čustvih in občutkih, ki se manj in pogosteje pojavljajo pri otrocih 
na razredni stopnji, odgovarjale bolj skladno, in sicer menijo, da so čustva, ki se pogosteje 
pojavljajo, predvsem jeza, strah, žalost, veselje, vznemirjenje in pričakovanje. Strinjajo se, da 
otroci jezo izražajo predvsem s fizično agresijo, z besednim odzivom in zavračanjem igre z 
vrstnikom. U. Fekonja in T. Kavčič (2009) pišeta ravno nasprotno, in sicer menita, da otroci 
po šestem ali sedmem letu jezo vse redkeje izražajo z agresivnim vedenjem, kar je skladno z 
razvojem sposobnosti sodelovanja, komuniciranja, empatije ter upadom egocentrizma. 
Učiteljica A pravi, da lahko otroci z jezo izražajo različna čustva (npr. žalost in prestrašenost) 
in da so sicer njihova čustva zelo globoka in intenzivna. Učiteljica B pravi, da so otroci 
sproščeni, niso jokavi, v šolo radi pridejo in niso več tako zelo navezani na starše. Učiteljici 
B in C dodajata še apatičnost pri nekaterih učencih in pomanjkanje izražanja različnih čustev. 
Kot manj izražena čustva in občutke učiteljice izpostavljajo predvsem srečo in osebno 
zadovoljstvo ter 'kuhanje' zamer. 

Na vprašanje o tem, koliko je po njihovih opažanjih svetovalnim delavcem in učiteljem 
pomembno področje čustveno-socialne kompetence pri učencih na razredni stopnji, so si bile 
tako svetovalne delavke kot učiteljice enotne v tem, da je to področje zelo pomembno. 
Svetovalna delavka A pravi, da je to področje v zadnjem času še bolj pomembno, saj je vedno 
več primerov otrok, ki jim je treba pomagati, kjer je zopet vidna osredotočenost na težave v 
čustvenem in socialnem razvoju in ne splošna krepitev čustveno-socialne kompetence. 
Svetovalna delavka C pa dodaja, da  se svetovalni delavci čustvenega in socialnega področja 
zelo dobro zavedajo. Pravi, da bi zelo radi delali na tem področju, a so zasuti s kurativo in z 
mnogimi postopki znotraj delovnih nalog. Prav tako jim količina dela in trenutna kadrovska 
zasedenost onemogočata opravljanje preventivnega dela. 

Učiteljica A pravi, da je od vsakega posameznega učitelja odvisno, kakšen poudarek da 
razvoju teh veščin (odvisno, kakšen človek je in koliko so mu te stvari pomembne) ter da s tako 
majhnimi otroki pravzaprav ne moreš delati, brez da se vsaj malo dotakneš teh dveh področij. 
Učiteljica C pravi, da so odnosi na prvem mestu, saj se izkušnje o odnosih (kako živeti drug z 
drugim, kako sprejemati drugačne, sodelovati z nekom, nekomu pomagati, posoditi) in 
socialne veščine lahko pridobijo samo v skupini, akademsko znanje pa se lahko zaradi 
vsesplošno dostopnih informacij samostojno pridobi tudi kasneje v življenju. Meni, da so  
nekaterim učiteljem  pomembnejše ocene in učni uspeh in da s tem mogoče gradijo tudi na 
svoji samopodobi. Učiteljica D pa pravi, da je sama bolj osredotočena na otroke, ki imajo 
težave, in več razmišlja o otrocih, ki imajo težave v razvoju, kot o tistih, ki razvoju primerno 
funkcionirajo. 

Na vprašanje o tem, kje na čustvenem in socialnem področju razvoja opažajo največ težav pri 
otrocih, je svetovalna delavka A izpostavila težave pri vzpostavljanju odnosov, komuniciranju 
med seboj ter pogostih konfliktih in neznanju razreševanja le teh. Svetovalna delavka B doda 
še težave pri izražanju čustev in potreb, svetovalna delavka C pa impulzivnost in težave pri 
odlaganju potreb. Svetovalna delavka D kot težavo omeni še potrebo po biti v središču 
pozornosti, čustvene in vedenjske izbruhe, trmo, vztrajanje pri svojem, egoističnost ter 
tožarjenje. Svetovalne delavke menijo, da je teh težav vedno več. Svetovalna delavka B meni, 
da so te težave razvojno pogojene in da se jih mora otrok naučiti jih premostiti. Svetovalna 
delavka C in svetovalna delavka D pa opažene težave povezujeta z vplivom družbe, ki bi naj 
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bila neučakana, ritem življenja pa hiter. Svetovalna delavka C izpostavi vpliv tehnologije in 
vpetost otrok v računalniške igrice ter preživljanje časa pred raznimi mediji, kar ima vpliv na 
čustveni in socialni razvoj otrok. Doda, da so otroci ogledalo odraslega sveta − najprej 
družine, nato celotne družbe. Omeni tudi vpliv omejenega, skromnega stila življenja družin. 
Otroci po njenem mnenju dandanes živijo z malo ljudmi, v ozkem krogu, kjer je malo 
spontanih možnosti za učenje socialnih veščin. Pove še, da se pri celotni generaciji povečuje 
nemir, impulzivnost, slabša gibalna sposobnost in nizka frustracijska toleranca. B. Kroflič 
(1999) pravi, da je pomanjkanje čustvenih sposobnosti univerzalni davek, ki ga današnji 
otroci plačujejo sodobnemu življenju. »Kaže se v značilnih pojavih, kot so težave v 
komunikaciji, anksioznost in depresivnost, težave s pozornostjo, delinkventnost in 
agresivnost« (prav tam, str. 113). 

Učiteljice podobno kot svetovalne delavke kot težave na čustvenem in socialnem področju 
razvoja pri otrocih opažajo težave s potrpežljivostjo, potreba po biti prvi ter s tem povezano 
vrivanje in prerivanje, tožarjenje, egocentričnost, težave s poslušanjem (upoštevanjem 
navodil) ter deljenjem stvari. Učiteljica A pravi, da vedno več otrok ne prepoznava svojih 
čustev, ne vedo povedati, kako se počutijo in potem tudi neustrezno odreagirajo. Nekateri 
otroci tudi ne znajo pristopiti k skupini. Pove, da se otroci v prvi triadi šele učijo, kako se neko 
čustvo imenuje in povedati, kako se počutijo, saj imajo omejene izraze za čustva. Doda še, da 
je na tem področju največ težav in da tu teče razvoj najhitreje. Učiteljica C pa meni, da so 
čustvene, vedenjske in učne težave ter težave pri razvoju govora, ki jih ima vedno več otrok, 
posledica  težav s samoregulacijo. 

O težavah in čustvih, ki jih svetovalne delavke in učiteljice opažajo pri otrocih, pišeta tudi M. 
Zupančič in T. Kavčič (2009). Opredelita jih kot težave pozunanjenja, znotraj le teh pa 
uvrstita agresivnost, nasprotovanje, jezo in egoizem. Težave pozunanjenja pomenijo 
pomanjkljiv nadzor, prav raven samonadzora pa vpliva na otrokovo socialno kompetentnost. 
Težave pozunanjenja torej vplivajo na otrokovo socialno kompetentnost (prav tam). 

Težave, ki jih omenijo svetovalne delavke, se kažejo na različne načine. Svetovalna delavka 
A opaža, da se te težave v šoli kažejo v vedno več individualnih obravnavah, ki naj bi jih bilo 
mnogo več kot v preteklosti ter da je vse več otrok z različnimi potrebami. Izpostavi pomen 
zgodnjega reševanja težav, saj učnim težavam sledijo vedenjske, v kolikor jih ne rešujemo. 
Svetovalna delavka B pa meni ravno nasprotno, in sicer da je diagnosticiranje specifičnih 
učnih težav v prvem razredu prezgodaj in prehitro in da množičen pojav učnih težav v razredu 
pravzaprav nakazuje na razvojno naravo omenjenih težav. Svetovalna delavka D pa omeni 
somatske simptome kot pokazatelj dogajanja na področju otrokove psihe. Doda še, da 
otrokovim nezadovoljenim potrebam (npr. potreba po biti v središču pozornosti) sledi jeza, ki 
se izrazi na način neubogljivosti, nesodelovanja in zavračanja dela. 

Pri obravnavanju tega raziskovalnega vprašanja je razvidno, da svetovalne delavke pojem 
čustveno-socialna kompetenca opredeljujejo različno. Avtorici S. Pečjak in K. Košir (2002, 
str. 125) čustveno kompetentnost definirata kot »demonstracijo samoučinkovitosti v socialnih 
interakcijah, ki jih spremljajo čustva. Gre za to, kako se učenec čustveno odziva v socialnih 
interakcijah, kako sočasno in strateško uporablja svoje znanje o emocijah in svojo 
emocionalno izraznost v odnosih z drugimi.« Socialno kompetentnost pa definirata kot 
»posedovanje in uporabo sposobnosti za povezovanje mišljenja, občutenja in vedenja za 
izvrševanje socialnih nalog oz. doseganje dosežkov, cenjenih v neki kulturi« (prav tam, po 
Topping, Holmes, 1998). V ospredju definicij avtoric je torej predvsem posameznik in 
njegovo odzivanje in ravnanje v socialnih situacijah, ki jih spremljajo čustva, na način, da 
hkrati uporablja znanje o čustvih in sposobnost povezovanja mišljenja, občutenja in vedenja 
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za samoučinkovitost v socialni interakciji. Svetovalne delavke sodelujoče v tej raziskavi pa 
definicijo čustveno-socialne kompetence zastavijo širše, pri čemer vključijo še dejavnike 
okolja in šole. Učiteljice ponudijo ožjo definicijo čustveno-socialne kompetence, kjer je v 
ospredju predvsem posameznik v odnosu do skupine/razreda oziroma njegovo izkazovanje in 
obvladovanje čustev, izražanje potreb ter delovanje v skupini, torej dejavniki posameznika. 
Različnost v opredeljevanju čustveno-socialne kompetence morda lahko pojasnimo s tem, da 
svetovalna služba zaradi mesta, ki ga ima znotraj šolskega prostora, ne more mimo 
povezovanja z dejavniki okolja, ki vplivajo na otrokov razvoj in jim zato tudi pripiše 
pomembnost pri opredeljevanju omenjenega pojma. Učiteljice pa izhajajo predvsem iz 
vsakdanjega stika z otroki v razredu, kjer imajo tudi največ priložnosti za opazovanje njihovih 
odzivov in ravnanja v socialnih situacijah. Tudi o čustvih in občutkih, ki se pri otrocih na 
razredni stopnji pojavljajo pogosteje in manj pogosto, so svetovalne delavke odgovarjale zelo 
različno, nekoliko v ospredju pa so bila neprijetna čustva, kar lahko razložimo z dejstvom, da 
se z otroki ukvarjajo predvsem takrat, ko imajo le ti težave, ki jih navadno spremljajo tudi 
neprijetna čustva. Učiteljice na dnevni ravni izkušajo širšo paleto čustev otrok in imajo več 
priložnosti za opazovanje njihovih odzivov, zato morda ponujajo podrobnejše opise 
doživljanja in izražanja čustev otrok. O pomembnosti čustvenega in socialnega razvoja so si 
svetovalne delavke in učiteljice enotne, pri čemer prve poudarjajo, da je to področje sicer 
pomembno, a za aktivno delo na tem področju zmanjka časa, medtem ko učiteljice v večini to 
področje razvoja krepijo in menijo, da pri svojem delu ne morejo mimo tega; ena izmed 
učiteljic pa omenja, da za načrtno krepitev čustveno-socialne kompetence zmanjka časa ter da 
se tega poslužujejo takrat, ko pri določenem otroku zaznajo težave. Pomanjkanje časa in 
zasutost z različnimi delovnimi nalogami se je izkazala kot pomembna tema v pogovoru s 
sogovornicami (glej drugo raziskovalno vprašanje − odstavek o vlogi šolskega sistema pri 
krepitvi čustveno-socialne kompetence otrok). Menim, da bi bilo predvsem pri svetovalnih 
delavkah v izogib obstoječemu stanju pomembno natančneje definirati delovne naloge 
svetovalne službe, saj je po pogovoru s sogovornicami sodeč le ta zadolžena za zelo različne 
delovne naloge, ki se prav tako razlikujejo od vsake šole posebej. Tako bi se morda naredil 
prostor tudi načrtni krepitvi čustveno-socialne kompetence otrok oziroma svetovalnim 
delavkam omogočil raziskovanje različnih pristopov dela z otroki, tudi preko kreativnih 
medijev. V skladu z razlogom, ki sem ga navedla zgoraj, so o težavah, ki jih imajo otroci na 
čustvenem in socialnem področju, nekoliko več povedale svetovalne delavke, saj imajo 
navadno stik z otroki ravno v primeru težav, prav tako pa imajo stik z otroki različnih starosti, 
kar jim omogoča opredelitev zaznanih težav glede na starost. Njihovo širše opredeljevanje 
težav in poglobljeno podajanje razlogov, ki privedejo do tovrstnih težav, pojasnjujem z 
dejstvom, da se kot podsistem povezujejo z različnimi podsistemi znotraj in zunaj šolskega 
prostora, prav tako pa jim je zaradi zmerne samostojnosti znotraj šolskega sistema omogočeno 
videnje 'širše slike'. Učiteljice so pri opisovanju težav predvsem zelo konkretne in opisujejo 
situacije, ki se nanašajo konkretno na čustva in odnose v skupini. Sklepamo lahko, da na 
razlike zaznavanja čustveno-socialne kompetence otrok v šoli med drugim vpliva vloga in 
položaj, ki ga znotraj šolskega prostora zaseda posameznik ter narava dela z otroki. Učiteljice 
so zaradi vsakodnevnega in pogostejšega stika z večjim številom otrok bile v podajanju 
odgovorov bolj konkretne in so se nanašale neposredno na otroka, svetovalne delavke pa so 
izhajale predvsem iz stikov, ki jih imajo, to pa je največkrat v okviru individualnega 
svetovanja v primeru težav. 

Pomen lastne čustveno-socialne kompetence in sodelovanja s starši za delo z otroki  

Pri tem delu raziskovalnega vprašanja me je zanimalo, kakšen pomen pri delu z otroki učitelji 
in svetovalni delavci pripisujejo lastni čustveno-socialni kompetenci. Obravnava tega dela 
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raziskovalnega vprašanja vsebuje preplet kategorij pomen lastne čustveno-socialne 
kompetence za delo z učenci ter kategorije pomen sodelovanja s starši. 

Na vprašanje, kakšen pomen pripisujejo lastni čustveno-socialni kompetenci pri delu z otroki, 
so se vse svetovalne delavke strinjale, da je čustveno-socialna kompetenca ključnega pomena 
za delo z otroki, svetovalna delavka D pa dodaja, da je pomembna tudi za odnos s sodelavci. 
Svetovalna delavka B dodaja, da v nasprotnem primeru težko delaš z otroki ter da morajo 
svetovalni delavci obvladati čustveno in socialno zrelost in s tem zaključiti učenje na tem 
področju. Svetovalna delavka C pa ravno nasprotno, poudarja pomen kontinuiranega 
izobraževanja  in razvijanja tega dela svoje osebnosti. Meni, da so čustvena stabilnost, zrelost, 
poznavanje sebe, sprejemanje svojih prednosti  in dobro poznavanje svojih pomanjkljivosti ter 
socialne veščine pomembna osnova za dobro opravljanje poklica. Svetovalna delavka A poda 
še pojmovanje lastne čustveno-socialne kompetence: Lastna čustveno-socialna kompetenca 
pomeni, kako jaz odreagiram, kako vidim stvari, kako pristopim k stvari, kako jo rešujem in 
kake zaključke in sklepe dosežem. 

Tudi učiteljice so si na vprašanje o pomenu lastne čustveno-socialne kompetence za delo z 
otroki enotne in menijo, da je razvita čustveno-socialna kompetenca učitelja zelo pomembna 
za delo z otroki. Učiteljica A pravi, da je zelo pomembno, da je učitelj pošten do sebe in svojih 
čustev in da je iskren v tem, kar čuti tudi z učenci. S tem se strinja tudi M. Panju (2010), ki 
pravi, da z razumevanjem lastnih čustev in pogovorom o njih pomagamo otrokom razvijati 
spretnosti čustvene inteligentnosti. Učiteljica D meni, da je čustveno-socialna kompetenca 
skupaj z empatijo še posebej pomembna za učitelje v prvi triadi. Meni, da ima učitelj 
čustveno-socialno kompetenco v sebi (se z njo rodi), lahko pa si jo izboljša tudi s treningi. 

Na vprašanje, katera čustva svetovalne delavke pogosto doživljajo pri svojem delu, so še 
posebej izpostavile doživljanje preobremenjenosti, utrujenosti, nemoči in nezadovoljstva v 
povezavi s preveliko količino dela in samo naravo dela, ki je stresna. Svetovalne delavke se 
sprašujejo o učinku lastnega dela, svetovalna delavka C pa dodaja, da  je najtežji občutek, ko 
ne moreš opraviti dela tako, kot bi želel in kot zmoreš. Svetovalna delavka A izpostavi žalost 
in razočaranost v povezavi z otroki in zaskrbljenost za njihovo in lastno prihodnost v družbi. 
Svetovalna delavka C še poudari, da se njena čustva predvsem povezujejo z občutkom 
opravljanja smiselnega dela ter občutkom, da je njena vloga pomembna in smiselna − most 
med starši in otroci. Omenja tudi doživljanje temeljnega strahu za varnost vseh, ob agresivnih 
izbruhih otrok. Svetovalne delavke pa omenjajo tudi doživljanje radosti v povezavi z otroki, 
srečo in zadovoljstvo ter optimistično naravnanost. 

Učiteljice so na vprašanje o tem, katera čustva pogosto doživljajo pri svojem delu, ponujale 
podobne odgovore. Strinjale so se, da na dnevni ravni doživljajo zelo različna čustva, vse pa 
so omenile doživljanje razočaranosti v povezavi z učenci. Izpostavile so tudi doživljanje 
zadovoljstva, veselja, jeze in slabe volje. Omenjajo tudi občutek utrujenosti, stresa in 
frustracije v povezavi z delom in količino dela. Učiteljica B izpostavi občutek nemoči, ki se 
pojavi, ker ne more pomagati vsem učencem. Doda še, da ji je zelo pomemben občutek 
zadovoljstva in da rada hodi v službo, učiteljica C pa pove, da kljub težavnosti in napornemu 
delu ne obupa. 

Na vprašanje, kako ravnajo s čustvi, ki jih doživljajo, še posebej neprijetnimi, so vse 
svetovalne delavke izpostavile pomen pogovora s sodelavci/ kolegi, ki jim pogosto nudijo 
potrebno oporo, z njimi podelijo svoje mnenje o situaciji ter morebitne podobne dileme. 
Svetovalna delavka D omeni srečanje strokovnega aktiva svetovalnih delavk, kjer je v obliki 
neformalnega pogovora prostor za  podelitev stisk, občutij in razreševanje situacij. K. Košir 
(2013, str. 127) temu pravi intervizija, ki jo definira kot vrsto supervizije in metodo učenja, 
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»kjer majhna skupina kolegov s podobno stopnjo profesionalne usposobljenosti in delovnih 
izkušenj vodi supervizijo s pomočjo vprašanj, ki se porajajo v njihovem delovnem okolju.« 
Svetovalna delavka B izpostavi tudi pomen dobrega odnosa s sodelavci za vzajemno pomoč in 
podporo, svetovalna delavka D pa doda še pomen timskega dela in komunikacije. Svetovalna 
delavka C s čustvi ravna tudi na način, da jih izreče, ubesedi, zapiše in ovrednoti dogodek s 
čim številnejših zornih kotov. Svetovalna delavka A poudari, da pri delu in pogovoru z 
učencem čustev navadno ne kaže, z njimi pa ravna tudi tako, da jih velikokrat nese domov in 
razmišlja, kako še pomagati otroku. Svetovalna delavka D se poslužuje tudi razbremenitve 
odgovornosti, vnaprejšnje priprave na določeno napovedano situacijo, iskrenega pogovora in 
komunikacije ter zavedanja svojih pristojnosti in meja pri delu. V primeru, ko se počuti 
nemočna, se poslužuje razbremenjevanja občutka krivde, občutka neznanja, pa se znebi tako, 
da se o določeni stvari pozanima, prebere, gre na seminar, pokliče in podobno. 

Učiteljice so na vprašanje o ravnanju z neprijetnimi čustvi v večini izpostavile, da z otroki 
iskreno govorijo o svojih čustvih, saj se jim zdi pomembno, da otroci vedo, da so tudi same le 
ljudje in da imajo različna čustva. C. Webster-Stratton (1999) pravi, da mora učitelj v 
pogovoru z učenci tudi sam ubesediti svoja čustva, saj na ta način pomaga otrokom, da se 
naučijo izražanja in reguliranja lastnih čustvenih odzivov. Učiteljica A pove, da poskuša 
rešitve za svoja čustva (ki se nanašajo na šolsko situacijo) poiskati skupaj z otroki. Omeni še, 
da s čustvi ravna tudi tako, da gre po koncu ure na stranišče, prediha, si umije roke, da gredo 
čustva na ta način simbolno stran (tako uči tudi otroke). Včasih gre po koncu ure v zbornico 
in globoko vdihne in izdihne, z namenom da se pomiri. Učiteljica B pove, da neprijetna čustva 
včasih nese domov in se tako izrazijo pri komunikaciji z domačimi. V šoli neprijetnih čustev 
ne izraža, še posebej v odnosu do otrok. Učiteljica C pravi, da neprijetna čustva težko umakne 
na stran, da ne bi vplivala na njeno delo. Pravi, da jo velikokrat slabi občutki iz prvotne 
situacije spremljajo še v naslednjo dejavnost in tako izgubi voljo za delo. Kot rešitev za to 
omeni krajše dihalne vaje, meditativno izrekanje pozitivnih stavkov, zavrteti si mirno glasbo 
za kratek čas in podobno. Učiteljica D še doda, da se z leti navadiš ločevati med delom in 
osebnim življenjem in da torej situacije v osebnem življenju ne vplivajo na tvoje delo in 
obratno. 

K. Košir (2013) piše, da je delo učitelja v veliki meri čustveno delo. Čustveno delo je izraz, ki 
se nanaša na uravnavanje izražanja lastnih čustev v skladu s pravili (organizacije). Avtorica 
pravi, da morajo učitelji »v komunikaciji z učenci, starši in sodelavci pogosto skrivati svoja 
čustva ali izražati čustva, ki jih dejansko ne občutijo: učne vsebine predstavljajo zavzeto in z 
zanosom, izražajo navdušenje nad predlogi učencev, prikrijejo svoja občutja nemoči ob 
disciplinsko problematičnem razredu, ostanejo mirni v komunikaciji s starši, ki so kritični do 
njihovega dela. Ključno je, da gre za čustva, ki se ne pojavljajo spontano, sama od sebe« 
(prav tam, str. 130). 

Na vprašanje, kako in na kak način intervjuvanke razvijajo področje dela čustvenega in 
socialnega razvoja, sta odgovorili le svetovalna delavka A in svetovalna delavka C in obe 
izpostavili pomen udeleževanja izobraževanj za osebno rast. Svetovalna delavka C omeni, da 
se je z večanjem delovnih izkušenj pomembno zavedati tudi lastnih omejitev in pri teh prositi 
za pomoč, v izogib stresnim situacijam. Poudari tudi pomen skrbi zase, saj so zaradi narave 
poklica izpostavljeni izgorelosti. 

Na vprašanje, kje imajo intervjuvanke na čustvenem in socialnem področju dela z otroki 
največ težav, so svetovalne delavke odgovarjale različno. Svetovalna delavka A pravi, da ima 
največ težav predvsem pri sledenju novostim v ravnanju z otroki z določenimi težavami. Pravi, 
da če teh novosti ne spremljaš in ne hodiš na seminarje, ni dobro za tvojo osebnostno rast, 
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niti za delo z otrokom, ki mu ne moreš dati toliko kot bi mu lahko. Svetovalna delavka B pravi, 
da to področje dela sama dobro obvlada, svetovalna delavka D pa kot težavo izpostavi 
predvsem pomanjkanje časa in pomanjkanje stika z razredom. Svetovalna delavka C na to 
vprašanje ni odgovorila. 

Odgovor na vprašanje o težavah na čustvenem in socialnem področju dela z otroki sta 
ponudili zgolj dve učiteljici. Učiteljica A pravi, da ima težave predvsem s tem, da včasih 
spregleda učence, ki so zelo umirjeni in vedenjsko neproblematični. Manj se torej ukvarja s 
čustvi otrok, ki so navidezno mirni in čustev ne izražajo toliko navzven. Učiteljica D pa pravi, 
da  je zanjo največja težava ugotavljanje resnice v primeru konflikta med učenci. 

Na vprašanje, ali imajo intervjuvanke na tem področju dela dovolj znanj in veščin, kje so jih 
pridobile in kje bi jih še lahko pridobile, so svetovalne delavke precej enotno izpostavile 
pomen dodatnih izobraževanj za pridobivanje znanja za delo. Svetovalna delavka A poudari, 
da bi izobraževanj lahko bilo še več, le ta pa naj bodo kvalitetna ter kratka in jedrnata. 
Vogrinc in Krek (2012) v svoji raziskavi o delovanju svetovalne službe ugotavljata, da 
svetovalni delavci na osnovnih šolah ocenjujejo, da je sistem nadaljnjega izobraževanja in 
usposabljanja dobro urejen ter da v ponudbi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 
največkrat najdejo teme, ki si jih želijo. Izpostavijo tudi nujnost dodatnih izobraževanj za 
uspešno opravljanje dela. Svetovalne delavke, ki sem jih intervjuvala, se strinjajo, da je vedno 
prostor za nova znanja in da se učenje nikoli v celoti ne zaključi. Svetovalna delavka B 
izpostavi tudi pomen izkušenj, preko katerih se počasi gradi znanje. Doda še, da ji je študij 
dal najmanjši delež pridobljenega znanja, svetovalna delavka A pa izpostavi ravno študij kot 
vir pridobivanja potrebnega znanja. Vogrinc in Krek (2012) glede na opravljeno raziskavo 
ugotavljata, da večina svetovalnih delavcev, zaposlenih na osnovnih šolah, meni, da so »v 
času dodiplomskega izobraževanja pridobili ustrezno teoretično znanje, za kakovostno 
opravljanje svojega poklica pa so rabili veliko praktičnih izkušenj« (prav tam, str. 29). 
Svetovalna delavka A še doda, da glede na trenutne potrebe otrok tudi veliko prebere ter išče 
odgovore na socialnopedagoška vprašanja, ki se ji trenutno zdijo bistvena. Vir znanja so ji 
tudi zunanje institucije, kamor se obrne v primeru dileme, svetovalna delavka B pa kot vir 
znanja o posameznem otroku izpostavi učiteljice. Resman (1999d, str. 79) pravi, da se »šolska 
svetovalna služba pri svojem delu in pomoči nujno naslanja na zunanje specializirane 
ustanove. Ko se namreč pojavijo posebej zapletena vprašanja in problemi, potem se 
svetovalna služba posvetuje s specialisti najrazličnejših vrst od klinikov do psihiatrov.«  
Resman (1999c) se tudi strinja, da so učiteljice nepogrešljiv vir informacij za svetovalno delo. 
Učitelj je namreč tisti, ki je z otrokom vsak dan v stiku, ga spoznava, opazuje, ugotavlja 
njegove posebnosti in sposobnosti na način, kot ga ne more noben svetovalni delavec niti 
starši.  

Tudi učiteljice so kot odgovor na vprašanje o pridobivanju znanj in veščin za čustveno in 
socialno področje dela izpostavile pomen izobraževanj, učiteljica A in učiteljica D še posebej 
omenita usposabljanje za mediacijo. Učiteljice se v večini strinjajo, da je potrebno tudi 
dodatno iskati informacije in gradivo ter pri delu preizkušati nove stvari, pri čemer učiteljica 
A dodaja, da išče nove informacije predvsem takrat, ko pride otrok z določenimi posebnostmi. 
Učiteljica A in učiteljica B omenita prakso kot vir pridobivanja znanja, učiteljica A in 
učiteljica D pa sodelovanje in pogovor z drugimi učiteljicami ter svetovalno delavko. Resman 
(1999f) pravi, da se svetovalna služba kot razvojna služba ne sme oddaljevati od učiteljev, 
temveč si mora pridobiti njihovo zaupanje, kar je pogoj za sprejetost in posledično 
pripravljenost k sodelovanju. Učiteljica A še doda, da jo je študij opremil z najmanjšim 
deležem znanja, ki ga ima, kot vir dodatnega znanja pa izpostavi tudi aktivno članstvo v 
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društvu za osebe z motnjami razvoja. Učiteljica D še omeni, da imaš določene stvari, npr. 
empatijo, tudi v sebi, ki jih lahko imaš ali pa tudi ne. 

Kot pomembna tema pogovora se je izpostavila tudi tema pomena sodelovanja s starši, pri 
čemer so svetovalne delavke izpostavile predvsem pomen dobrega in vzajemnega sodelovanja 
ter vloge, ki jo imajo starši pri razvoju otroka. Pomen vzajemnega sodelovanja med šolo in 
starši izrazi svetovalna delavka D, ki pravi, da v šoli otroke učimo, vzgajamo pa jih vsi, tako 
družina kot šola. Svetovalna delavka B pravi, da včasih skupaj z otroki vzgajajo tudi starše, 
saj njihove neprimerne reakcije nasprotujejo učenju, ki ga izvaja šola in tako ne dosežejo 
napredka pri otroku. Svetovalna delavka A pa pravi, da sami ne morejo delati čudežev, v 
kolikor ni podpore staršev, saj njihovo delo potem nima učinka. Nadaljuje, da je pomembno, 
kaj se dogaja doma, saj tudi družina vpliva na otroka ter da je v primeru dobrega sodelovanja 
s starši viden napredek tudi pri otroku. V nasprotnem primeru pa ni tistega rezultata, ki ga 
želijo. S tem se strinja tudi G. Čačinovič-Vogrinčič (1999, str. 175), ki pravi, da šola potrebuje 
sodelovanje staršev tudi takrat, ko otrok potrebuje pomoč. »Mislim na vse situacije v stiski, 
ko otrok ne more uspešno delati, ko učitelj ne more zagotoviti otroku spodbudnega okolja, ko 
starši sami ne znajo več ali ne morejo pomagati. Mnoge težke situacije so rešljive šele, ko se 
začnejo reševati skupaj z vsemi udeleženimi v problemu.« Svetovalna delavka A še doda, da 
bo morala šola zapolniti prostor, ki bi ga morali starši, in prevzeti odgovornost za bolj 
kvalitetno življenje otroka nase. Svetovalna delavka C izpostavi predvsem lastno videnje 
staršev in njihove vloge. Pravi, da se večina današnjih mladih staršev premalo zaveda, da je 
vzgoja proces, ponavljanje, vztrajanje in da otrok ne zna vsega sam od sebe. Doda še, da bi 
starši radi imeli stvari/rezultate na hitro, brez vztrajnega in dnevnega ponavljanja osnovnih 
dnevnih rutin. Svetovalna delavka D pravi, da starši v veliki meri vplivajo na otroka s svojo 
čustveno in socialno (ne)zrelostjo, kar opazi že ob prvem stiku ob vpisu otroka. Opaža, da 
nekateri starši ne znajo kontrolirati otrok, jih ustaviti in jim postaviti mej glede vedenja. Doda 
še, da otrok potrebuje bližino starša in da je le ta prisoten. 

Učiteljice sodelovanje in stik s starši opisujejo nekoliko bolj konkretno. Učiteljica C meni, da 
ni dovolj, če delajo zgolj na eni strani in se samo šola trudi privzgojiti delovne navade otroku. 
Učiteljici B in D izpostavita vpliv družine na otroke, pri čemer učiteljica D pravi, da se 
zakoreninjeni vzorci vedenja iz družine prenesejo v šolsko okolje, učiteljica B pa doda, da kjer 
je urejena družina, ki spremlja otrokovo delo in izpolnjuje obveznosti, tam je tudi otrok 
odgovoren. Slednja oriše izkušnjo sodelovanja s starši, ki ni pozitivna, saj pravi, da se starši 
včasih ne držijo dogovorov z učiteljem, kljub zavedanju svojih dolžnosti pa jih včasih 
izpolnijo šele po večkratnih opozorilih. Pravi, da starši včasih ne vzamejo zares dela z 
otrokom in spremljanja njegovega napredka in bi morali biti bolj zainteresirani za otrokovo 
delo. Doda, da v razredu delajo vse, kar je potrebno, a nimajo podpore s strani doma, kar jo 
žalosti. Sama otroke in starše zelo spodbuja k opravljanju dolžnosti. Glede komunikacije s 
starši pove, da morajo starši čutiti, da je učitelj z njimi na istem 'polu'. Če staršem ne 
prisluhnemo, smo takoj na nasprotnem bregu in v takem odnosu ni lepo delati. Prav tako v 
primeru nesporazuma s staršem otrok tega ne sme čutiti. Potrebna je pazljiva in premišljena 
komunikacija, še posebej takrat, ko sporočamo nekaj, kar ni v redu. Doda še, da če smo s 
starši v dobrih odnosih in je komunikacija dobra, lahko učitelj pove čisto vse, kar je njej 
osebno zelo pomembno. 

C. Webster-Stratton (1999) piše, da lahko ovire, kot npr. pomanjkanje samozavesti v 
interakciji z učiteljem, revščina, ločitev, bolezen ali stres v povezavi z delom pomembno 
prispevajo k pomanjkanju vpletenosti v sodelovanju z učiteljem, kar posledično povzroči, da 
se učiteljevo negativno prepričanje, da starši niso zainteresirani za sodelovanje z njim, še 
okrepi. 
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Pri obravnavanju tega dela raziskovalnega vprašanja lahko zaključimo, da tako svetovalne 
delavke kot učiteljice lastni čustveno-socialni kompetenci za delo z otroki dajejo značilen 
pomen. Svetovalne delavke izpostavijo predvsem pomen lastne čustvene zrelosti ter 
poznavanje svojih prednosti in pomanjkljivosti za delo nasploh, kar si morda lahko razlagamo 
na način, da se zavedajo narave dela, ki ga opravljajo. Le to je velikokrat stresno in lahko vodi 
celo v izgorelost, čustvena zrelost in skrb zase pa lahko služita kot varovalni dejavnik. 
Učiteljice se pri razmišljanju o pomenu lastne čustveno-socialne kompetence za delo 
osredotočijo predvsem na pomen poznavanja lastnih čustev, iskrenost v izražanju le teh ter 
empatije. Slednje si morda lahko razlagamo predvsem na način, da se učiteljice zavedajo, da 
učencem (še posebej mlajšim) služijo kot zgled, kjer otrokom preko tega, kako same ravnajo s 
čustvi, kako reagirajo ob določeni situaciji in kako vzpostavljajo stik z otroki, dajejo 
pomembna sporočila. Tako svetovalne delavke kot učiteljice so opisovale različna čustva, ki 
jih doživljajo pri delu, pri čemer so svetovalne delavke izpostavile neprijetna čustva predvsem 
v zvezi s preveliko količino dela in naravo dela, ki jim nemalokrat povzroča stres. Učiteljice 
so opisana čustva povezovale predvsem v zvezi z učenci, prav tako kot svetovalne delavke pa 
so izpostavile preveliko količino dela in preobremenjenost. Iz zapisanega je vidno, da so za 
pojav neprijetnih čustev pri sogovornicah največkrat navedeni zunanji dejavniki, na katere 
nimajo neposrednega vpliva. Pri ravnanju z omenjenimi čustvi (predvsem neprijetnimi) se 
svetovalne delavke poslužujejo predvsem pogovora s kolegi/sodelavci, učiteljice pa pogovora 
z učenci. Slednje se sklada z že omenjeno trditvijo, da je pri učiteljicah prisotno zavedanje, da 
so zgled učencem in se torej z otroki poslužujejo pogovora o lastnih čustvih in jim tako 
ponudijo priložnost za učenje. Svetovalne delavke, ki so sodelovale v raziskavi, imajo s 
sodelavci in kolegi dobre odnose in z njimi dobro sodelujejo, zato ni nič neobičajnega, da se 
prav nanje obrnejo za pogovor in podporo. Razvidno je tudi, da vse sogovornice stremijo k 
temu, da čustva izrazijo in jih na ta način predelajo, nekatere pa s tem v zvezi izkušajo težave, 
saj neprijetna čustva dlje časa vplivajo na njihovo delo, ali pa jih celo prenesejo v zasebno 
življenje, vsekakor pa se tega tudi same zavedajo. Sogovornice izpostavijo tudi nekatere 
težave, ki jih imajo pri delu z otroki, a se te v večini ne nanašajo na težave pri krepitvi 
čustvenega in socialnega razvoja otrok, kar si lahko razlagamo na način, da bodisi ne izkušajo 
težav na tem področju dela, bodisi se svojih morebitnih pomanjkljivosti/omejitev ne zavedajo. 
Zavedanje lastnih omejitev je pomemben del poznavanja sebe, poznavanje samega sebe pa je 
povezano tudi s čustveno-socialno kompetenco. Pri obravnavanju tega dela raziskovalnega 
vprašanja lahko ugotovimo tudi, da kot glavni vir znanja in veščin na čustvenem in socialnem 
področju dela tako svetovalne delavke kot učiteljice izpostavljajo predvsem dodatna 
izobraževanja. Velik pomen dajejo tudi lastnemu iskanju informacij ter pogovoru in 
sodelovanju s sodelavci in z drugimi strokovnjaki, omenijo pa tudi pomen praktičnega dela in 
izkušenj. Zapisano nakazuje na pripravljenost sogovornic h kontinuiranemu strokovnemu 
izpopolnjevanju, ki nedvomno zajema tudi krepitev področja čustveno-socialne kompetence. 
Ugotovimo lahko tudi, da tako svetovalne delavke kot učiteljice dajejo velik pomen dobremu 
sodelovanju s starši in se zavedajo prednosti vzajemnega sodelovanja in vloge, ki jo imajo 
starši in družina pri otrokovem razvoju. Mnenja, ki jih izpostavijo, sicer niso najbolj v prid 
staršem, a je potrebno na tem mestu poudariti, da nobeno izmed vprašanj ni bilo posebej 
namenjeno temi sodelovanja s starši, kar pomeni, da so bila mnenja izrečena znotraj drugih 
tem, ob podrobnejšem raziskovanju teme sodelovanja s starši pa bi bili zagotovo prisotni tudi 
bolj pozitivni vidiki. Hkrati dodajam, da mnenja niso bila vzeta izven konteksta.  
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9.2 Načini in pristopi krepitve čustveno-socialne kompetence učencev 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako učitelji in svetovalni delavci pri 
svojem delu krepijo socialno-čustveno kompetenco otrok ter katere pristope in metode pri tem 
uporabljajo. Obravnava tega raziskovalnega vprašanja vsebuje preplet kategorije aktivnosti za 
krepitev čustveno-socialne kompetence pri delu z učenci ter kategorije vpliv šolskega sistema 
pri krepitvi čustveno-socialne kompetence učencev. 

Na vprašanje, ali intervjuvanke menijo, da se svetovalni delavci dovolj ukvarjajo s čustveno-
socialno kompetenco otrok, so vse svetovalne delavke odgovorile, da se s tem področjem ne 
ukvarjajo (dovolj). Svetovalna delavka D pravi, da je razlog za to pomanjkanje časa, 
svetovalna delavka B pa doda, da se lahko ukvarjajo le z otroki, s katerimi delajo, do otrok v 
razredu pa ne pridejo, ker je preveč drugega dela. Nadaljuje, da se svetovalni delavci  
ukvarjajo z otroki, ki na teh področjih razvijejo težave. Svetovalna delavka C odgovarja 
podobno in pravi, da se svetovalni delavci ukvarjajo s kurativo − z najbolj ekstremnimi, 
kompleksnimi in zahtevnimi primeri, ki bi morali biti obravnavani nekje drugje, oni  pa bi se 
morali ukvarjati s celotno populacijo, preventivo, projekti preprečevanja, spremljanja ter 
evalviranja. Vogrinc in Krek (2012) glede na opravljeno raziskavo ugotavljata, da svetovalni 
delavci v osnovni šoli najpogosteje delajo z učenci, ki imajo učne težave, in z učenci, ki imajo 
vzgojne in disciplinske težave. Z učenci se najpogosteje srečujejo zaradi disciplinske 
problematike, nadaljnjega šolanja in poklica, učenja in učnega uspeha ter zaradi nesoglasja s 
sošolci (prav tam). Svetovalna delavka A pravi, da se s področjem čustveno-socialne 
kompetence ne ukvarjajo, ker je premalo izobraženih v tej smeri in premalo strokovnjakov. 
Slednje nakazuje na predstavo, da je razvijanje čustveno-socialne kompetence otrok v šoli 
domena posebej za to izobraženih strokovnjakov in ne obstoječih strokovnih delavcev na šoli. 

Tri učiteljice, ki so odgovorile na vprašanje o tem, ali menijo, da se dovolj ukvarjajo s 
čustveno-socialno kompetenco otrok, so ponudile mešane odgovore. Učiteljica B meni, da v 
prvi triadi zadovoljivo posvečajo pozornost tem področjem; sploh v prvem razredu, ko se 
skupina še formira. Učiteljica C pravi, da sama daje odnose na prvo mesto, da pa bi v 
splošnem moralo več učiteljev dajati odnose na prvo mesto, pred učno snovjo. Nadaljuje, da 
otroci vse opazijo in če so učitelju odnosi pomembni, mu dajemo sporočilo, da mimo tega ne 
gre. Učiteljica D pa pove, da se čustveno-socialni kompetenci daje poudarek takrat, ko opazi 
težave v razredu. V splošnem pa se pri učencih zaradi količine drugega dela težko osredotoča 
še na to področje in doda, da na razvoj teh področij kar malo pozabi. 

Na vprašanje, katera metoda oz. aktivnost, ki prispeva k pridobivanju veščin na čustvenem in 
socialnem področju, je otrokom najbolj blizu oz. najbolj všeč, so tako svetovalne delavke kot 
učiteljice (tiste, ki so odgovorile na vprašanje) enotno odgovorile, da je to pogovor. Otroci se 
najraje pogovarjajo znotraj skupine ali razreda, še posebej všeč jim je pogovor v krogu. Med 
pogovorom lahko delijo svoje izkušnje, mnenja in čustva. Učiteljica A doda, da je s 
posluževanjem pogovora s celotnim razredom tudi njej lažje, saj se pogovor hitro spelje, ker 
otroci vedo, kako vse skupaj poteka in so navajeni tega načina. Kot aktivnosti, ki so blizu 
otrokom, sta izpostavljeni tudi mediacija in igra vlog, kjer se otroci vživijo v vloge in odigrajo 
situacije. 

Na vprašanje, ali lahko navedejo konkretne aktivnosti, s katerimi pri delu z učenci krepijo 
čustveno-socialno kompetenco, so tako svetovalne delavke kot učiteljice naštele različne 
aktivnosti, zato jih zaradi preglednosti navajam v obliki tabele, na način po pogostosti 
padajoče (prva aktivnost v tabeli je s strani svetovalnih delavk navedena najpogosteje). 
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Aktivnosti, ki jih pri učencih uporabljajo svetovalne delavke: 

 
Pogovor (4) 

 

• pogovor je naše edino orožje; 
• pogovor uporabljamo, ker je to najhitreje 
• programi, uporabljeni v pogovoru z učenci: 

Čačinovič Vogrinčič − Tukaj in zdaj, 
Kemplerjeva izkustvena metoda o 
neprilagodljivosti, eksplozivnosti, kaznovanju, 
kaj storiti, da ne pride do prepirov, »to sem jaz« 
in podobno 

• uporaba prvin mediacije v pogovoru 
• pogovor znotraj individualnega pouka ali 

svetovanja 
• frontalni pogovor z elementi mediacije 
• pogovor v primeru konflikta − ob prepirih 

pogledamo situacijo z vseh zornih kotov in se 
dogovorimo za način sodelovanja 

• pogovor v primeru stiske, problema 

Delavnice (2) 

• delavnice z razredom na temo razvijanja 
pozitivnega samovrednotenja 

• delavnice z zunanjimi izvajalci − projekt Lepo je 
živet 

• delavnice z razredom na obravnavano temo 

Skupinske/socialne igre (2) 

• socialne igre kot sprostitev 
• igre v času jutranjega varstva in podaljšanega 

bivanja 
• skupinske igre na prostem 
• igra, ki uči kako pohvaliti samega sebe 
• igra, kjer učenci drug drugemu pišejo pozitivne 

lastnosti 

Namizne igre (1) 

• v okviru individualnega pouka z otrokom − 
zadnjih pet minut 

• za namene sproščanja 
• spomin, štiri v vrsto, karte − kratke in intenzivne 

igre 

Igra vlog (1) 
• je bolj načrtna in pripravljena oblika 

sodelovanja z otroki in zahteva pripravo ter 
evalvacijo 

Drugo (3) 

• stol za namen pomiritve (učenec, ki je v afektu) 
• doživljajski tabor 
• reševanje vprašalnika 
• risanje risbe po navodilih in prosto risanje 
• nadaljevanje stavkov, miselni vzorci 

Tabela 5: Aktivnosti, ki jih svetovalne delavke najpogosteje uporabljajo pri delu z otroki 

Svetovalna delavka A pove, da zgoraj omenjenih aktivnosti ne načrtuje vnaprej, temveč jih 
uporabi instinktivno, glede na trenutno situacijo in potrebe otroka. Svetovalna delavka C 
pravi, da uporablja zgoraj omenjene aktivnosti za namene reševanja medosebnih težav, za 
učenje sodelovalnega sobivanja ter za skupno reševanje zahtevne razredne dinamike. 
Svetovalne delavke imajo možnost uporabe aktivnosti v sklopu individualnega pouka 
(dodatna strokovna pomoč), svetovanja, dežuranja v jutranjem varstvu ali v podaljšanem 
bivanju ter ob morebitnem nadomeščanju pouka, kjer je po besedah svetovalne delavke C 
prostor za vsebine, ki se nanašajo na čustva in odnose. 
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Potrebno je še omeniti, da prvotni namen izbora zgoraj omenjenih aktivnosti najpogosteje ni 
krepitev čustveno-socialne kompetence, se pa pojavlja kot posredni cilj izvajanja posamezne 
aktivnosti. 

Aktivnosti, ki jih za namene krepitve čustveno-socialne kompetence pri učencih uporabljajo 
učiteljice (po pogostosti padajoče): 

Pogovor (4) 

• pogovarjamo se večinoma o težavah, 
včasih tudi o čem veselem, žalostnem 

• potrebno je ubesediti, kakšno vedenje 
se pričakuje 

• preko pogovora jih učimo sodelovanja, 
komunikacije in empatije 

• preko pogovora otrokom pomagamo 
uravnavat in izraziti čustva 

• reševanje težav preko pogovora 
• pogovor v krogu 

Reševanje konfliktov (4) 

• situacije rešujemo takoj, ko se zgodijo 
(po potrebi prekinemo pouk) 

• na videz nepomembne situacije, ki so 
otrokom zelo pomembne, npr. kdo bo 
prvi v koloni 

• reševanje težav preko zgodbice − 
otroci se nato navežejo na situacijo iz 
zgodbice in povejo svoje občutke 

• reševanje konfliktov po metodi 
mediacije 

• zapisovanje dogovorov v poseben 
zvezek 

• pogovor s celotnim razredom 

Vsebine v sklopu predmeta Spoznavanje okolja 
(3) 

• tematski sklopi »Mi med seboj«, »Jaz v 
razredu« 

• en teden je namenjen pogovoru o 
drugačnosti 

• teme so še: čustvena stanja, počutja v 
določenih situacijah 

• teme obravnavamo preko pogovora, tri 
do štiri šolske ure 

Igra vlog (2) 

• umetne situacije prenesemo v realne 
situacije − jih učimo, kako ravnati v 
situaciji, ko se zgodi 

• igre vlog na temo prijateljstva 

(Socialne) igre (2) 

• vpletanje iger v vse učne predmete, za 
popestritev pouka 

• igre za preverjanje počutja − pogovor o 
neprijetnih čustvih 

• spodbujanje socialnih veščin s 
socialnimi igrami, opisovanjem situacij 
in pogovorom, kako bi jih rešili 

• preventivno izvajanje iger: skrivni 
prijatelj, pohvali sošolca, podari 
risbico; igre za spodbujanje empatije 

Drugo (2) • senzomotorične vaje 
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• delo preko lutke 
• tabor − za socialne veščine in 

povezanost skupine 
• zgodbe, npr. zgodba o prijateljstvu, 

reševanju težav ipd. 
Tabela 6: Aktivnosti, ki jih učiteljice najpogosteje uporabljajo pri delu z učenci 

Učiteljica A pravi, da otrokom preko zgoraj omenjenih aktivnosti predvsem pomagajo 
ubesediti čustva, jih voditi pri izražanju in ravnanju s čustvi ter jim pomagati k primernim 
vedenjskim odzivom. Učijo jih, na kakšen način prositi za nekaj (npr. igračo), kako reči ne, 
deljenja stvari z drugimi ter funkcioniranja kot skupina. C. Webster-Stratton (1999) pravi, da 
so šibke komunikacijske veščine  povezane s šibko socialno kompetenco in vrstniškim 
zavračanjem. Učiteljica A še doda, da se učijo iz konkretnih situacij, saj je prav tam priložnost 
za učenje čustvenih in socialnih veščin. S tem se strinja tudi M. Panju (2010), ki pravi, da je 
potrebno čustveno inteligenco vključiti v poučevanje tako, da izkoristimo vsakodnevne težave 
in prepire, ki se pojavijo v razredu. S slednjim se strinja tudi učiteljica C, ki pravi, da je treba 
otrokom zelo konkretno povedati, kaj naj naredijo, saj se s tem učijo, kako ravnati naslednjič, 
ko bodo v situaciji sami. Pove, da jih učijo, kako poiskati pomoč, reševati težave in iskati 
rešitve. Učijo jih tudi empatije, da pomislijo tudi na sošolce in da ni nič hudega, če se nečemu 
odpoveš/daš prednost drugemu. Učiteljica B pravi, da otroke učijo potrpežljivosti, 
odgovornosti z nošenjem torbe in potrebščin domov,  učijo jih, kako pohvaliti druge ter da 
ima vsak svoje močno področje in da je vsak v nečem dober. C. Webster-Stratton (1999) 
pravi, da je zmožnost pohvaliti drugega veščina, ki otroku pomaga navezati pozitivne odnose 
z drugimi otroki. Pomembno je tudi, da otrok zna pohvaliti sebe. Učiteljica B še doda, da 
otroke učimo in vzgajamo pravzaprav skozi vse aktivnosti, ki jih počnemo v okviru 
vsakdanjega šolskega dela. S tem se strinja tudi M. Panju (2010), ki pravi, da ni pomembno, 
ali je ura posvečena čustveni inteligentnosti, bolj pomembno je, kako se ura izvaja. Učiteljica 
B izpostavi še pomen vzpostavljanja rutine in napovedovanja dneva (aktivnosti, ki so 
načrtovane), saj otroci posledično dobijo občutek, da je razred varno okolje. Pomen slednjega 
izpostavi tudi C. Webster-Stratton (1999), ki pravi, da je to ena izmed proaktivnih strategij, ki 
jih učitelj lahko uporabi za vzpostavljanje varnega in predvidljivega okolja, kjer je posledično 
manj možnosti za pojav problematičnega vedenja. Učiteljica D pa pove, da izvajajo le 
aktivnosti, ki so načrtovane po učnem načrtu, ločeno pa ne izvajajo nobene izmed zgoraj 
omenjenih aktivnosti (razen pogovora in reševanja konfliktov). 

Tudi M. Panju (2010) med dejavnostmi, ki jih učitelj lahko uporabi za razvijanje čustvene 
inteligentnosti, omeni 'čas za krog', igro vlog, branje zgodbic ter pogovor o njih ter 
usposabljanje učencev za obvladovanje konflikta. Za mediacijo, ki je navedena kot metoda za 
reševanje konfliktov, K. Košir (2013) še posebej izpostavi vrstniško mediacijo in pove, da se 
je le ta izkazala kot učinkovita preventiva pri pojavu medvrstniškega nasilja. C. Webster-
Stratton (1999) pri mlajših otrocih predlaga uporabo lutke za pomoč pri reševanju 
problemskih situacij preko igre vlog. Otroci z lutkami lažje kot z odraslimi govorijo o bolečih 
oz. občutljivih vprašanjih. 

Na vprašanje, kakšne učinke ukvarjanja z otroki na čustvenem in socialnem področju 
intervjuvanke prepoznavajo pri njih samih, je med svetovalnimi delavkami odgovor podala 
zgolj svetovalna delavka D, ki pravi, da mestoma opazi napredek, in sicer v tem, da so otroci 
drugačni (v pozitivnem smislu). Včasih napredek pri otrocih opazijo tudi starši ali učitelji. 
Učiteljice so glede učinkov, ki jih opažajo pri otrocih, povedale nekoliko več. Učiteljica A 
pravi, da pri otrocih opaža ogromne učinke, še posebej pri enem izmed učencev, ki ima 
čustvene in vedenjske težave. Še posebej izpostavi, da pogovor z učenci o določeni situaciji, ki 
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se je zgodila, prinaša napredek v vedenju. Učenci so pri pogovoru strpnejši, saj vedo, da bodo 
tudi oni lahko izrazili svoje mnenje. Učiteljica B predvsem izpostavi težave z vrstniškim 
nasiljem, ki je bilo še posebej usmerjeno na določenega učenca, in pravi, da se je delo z 
razredom obrestovalo na način, da je sedaj otrok že sprejet s strani razreda, zbadanja ni več 
slišati na glas, prisotno pa je toleriranje. Učiteljica C pravi, da so učinki ukvarjanja s čustvi 
in odnosi  v tem, da že več kot pol leta ni fizičnega in verbalnega nasilja. Doda, da je razred 
napredoval v socialnih odnosih. Prav tako so se kot dobre izkazale senzomotorične vaje, saj 
so otroci po vajah veliko bolj zbrani in motivirani, kar jim omogoča, da obravnavajo več učne 
snovi. Napredek opaža tudi pri preteklih učencih na področju odnosov, kar se ji zdi dober 
pečat za prihodnost.  

Na vprašanje, ali je v šolskem sistemu na splošno dovolj poudarka na čustvenih in socialnih 
kompetencah in veščinah otrok, so svetovalne delavke odgovarjale mešano. Svetovalna 
delavka A meni, da se čustveni in socialni razvoj otrok poudarja, saj je od tega odvisno, v 
katero smer se bo otrok razvijal. Svetovalna delavka B pravi, da se poudarja le socialni 
razvoj, zaradi vsakodnevnega poteka socializacije, čustveni razvoj pa se premalo poudarja 
oziroma se sploh ne. Dodaja, da je čustveni razvoj med samim poukom v ozadju oziroma 
zmanjka prostora zanj in se torej krepi predvsem posredno. V ospredje pride, ko se otroci 
združujejo v manjše skupine na krožkih in taborih, saj delo tam poteka na drugi ravni.  
Svetovalna delavka C meni, da je na ravni slovenskega šolskega sistema poudarek predvsem 
na izobraževalnem delu in razvijanju kognitivnih sposobnosti. Meni, da je slovenska šola še 
vedno odvisna od podpore doma in domačih razmer pri otroku. Doda, da čustveni in socialni 
razvoj poteka z načrtom ali brez ter da bi bilo znotraj šolskega sistema nujno temu posvetiti 
več načrtnega dela. Resman (1999g) pravi, da »mora biti šolsko življenje in delo usmerjeno v 
učenčev celostni razvoj, da ob intelektualni (kognitivni, izobraževalni) plati ne bodo 
zanemarjene druge modalitete razvoja otrokove osebnosti.« Svetovalna delavka D pravi, da na 
šoli, kjer je zaposlena, dovolj poudarjajo čustveni in socialni razvoj otrok − če ga ne bi, bi se 
to pokazalo v kasnejših učnih težavah. Vseeno pa izpostavi problem obsežnih učnih načrtov, 
premalo ur in premalo časa za delo z učenci. Doda, da na ravni slovenskega šolskega sistema 
opaža vse večje število učencev s specifičnimi težavami (selektivni mutizem, avtizem), ki 
potrebujejo posebno obravnavo in vključevanje zunanjih služb.  

Večina učiteljic je na vprašanje, ali je v slovenskem šolskem sistemu na splošno dovolj 
poudarka na čustvenih in socialnih kompetencah in veščinah, odgovorilo, da se le te ne 
poudarjajo dovolj. Učiteljica A pravi, da šoli kot instituciji na teh dveh področjih malo 
zmanjka, ker smo preveč obremenjeni z učnimi načrti in količino znanja. Dodaja, da šola kot 
institucija ne daje dovolj poudarka vzgojnemu vidiku. Učiteljica C se strinja in pravi, da  so 
večinoma v ospredju akademske veščine. Pomembna je predvsem vsebina, za čustva in 
socialni razvoj pa ni prostora. Podobno meni učiteljica D, ki pravi, da je že pri standardih 
znanja za posamezen razred vidno, da so akademske veščine v ospredju, saj med njimi ni najti 
čustvenega vidika. Pravi, da je poudarjanje čustvenega in socialnega razvoja odvisno 
predvsem od učitelja ter kakšno pozornost on sam daje tem področjem in kako deluje v 
skupini otrok. Doda še, da je posvečanje tem področjem velikokrat oteženo, saj so dnevi 
preveč natrpani s snovjo, celoten prvi razred pa naj bi imel preveč snovi. Učiteljica B meni 
nekoliko drugače in pravi, da pri najmlajših otrocih (v prvi triadi) ne gre mimo poudarjanja 
čustvenega in socialnega razvoja. Resman (1999c) se strinja in pravi, da čim mlajši so otroci, 
tem bolj je delo učiteljev usmerjeno tudi v socializacijo otrok, kasneje pa se ta funkcija 
umakne v ozadje, čeprav šola nikoli ne preneha vplivati na celostno oblikovanje učenca. 

Na vprašanje, kaj bi bilo v šolah potrebno narediti/spremeniti, da bi bilo več poudarka na 
čustvenem in socialnem področju dela z otroki, so svetovalne delavke podale različne 
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predloge. Svetovalna delavka A pravi, da bi več poudarka na čustveni in socialni razvoj dali s 
tem, da bi se ona in katera izmed učiteljic udeležili dodatnega izobraževanja, hkrati pa bi 
razpisali še kakšen dodaten roditeljski sestanek. Svetovalna delavka B pravi, da na njihovi 
šoli  za te stvari zmanjka časa in izvajalcev. Pove, da  bi moral nekdo na šoli predlagati 
konkretne spremembe v smeri večjega poudarka čustvenemu in socialnemu razvoju, saj se 
podani predlogi potem tudi uresničijo. Sama pa predlaga več izkustvenega učenja in ne učenja 
v klopeh preko zvezkov. Meni, da je za manjše otroke v splošnem premalo fizičnih predmetov 
in preveč akademskih, kjer potrebujejo zgolj svinčnik in papir. Svetovalna delavka D predlaga 
poseben predmet za krepitev čustvenih in socialnih veščin, ki bi ga izvajala svetovalna služba. 
Svetovalna delavka C pa meni, da razredne učiteljice pravzaprav ne morejo opravljati 
svojega dela brez dela na čustvenem in socialnem področju ter da je delo na teh področjih 
sestavni del poučevanja, ki zajema učenje sodelovanja, dogovorov ter vzpostavljanje reda in 
načrta. Kot predlog navede, da bi bilo idealno, da bi ona izobraževala učitelje, le ti pa bi 
potem delali z razredom. 

Tudi učiteljice so na vprašanje, kaj bi bilo v šolah potrebno narediti/spremeniti, da bi bilo več 
poudarka na čustvenem in socialnem področju dela z otroki, podajale različne predloge.  
Učiteljica A pravi, da šola, na kateri je zaposlena, sicer daje poudarek čustvenemu in 
socialnemu razvoju, saj se o tem veliko pogovarjajo, načrtujejo in odločajo, kako pomagati 
določenemu otroku. Doda, da imajo na šoli vsaj enkrat letno izobraževanje s strani 
strokovnjakov. Hkrati pa poudari, da so v splošnem zelo obremenjeni s časom, kar namiguje 
na to, da morebitne spremembe zaradi časovne stiske in preobremenjenosti z delom ne bi bile 
dobro sprejete. Učiteljica C pravi, da bi učitelji morali sodelovati pri oblikovanju učnih 
načrtov z obstoječimi sestavljalci, saj izhajajo iz prakse, seveda pa je pomembna tudi 
teoretična podlaga, ki jo imajo sestavljalci učnih načrtov. Glede učne vsebine, ki jo morajo 
obravnavati učitelji, pove, da imajo le ti možnost izluščiti tisto, kar je bistveno, in tako 
pridobijo nekaj časa še za posvečanje odnosom in čustvom. Kot zadnji predlog še doda, da bi 
lahko sistematično izvajali socialne igre, ali pa delavnice na način, kot izvajajo 
senzomotorične vaje. Učiteljica D predlaga poseben predmet ali pa krožek, ki bi pokrival 
čustveno in socialno področje. Kot drugi predlog navaja določeno število ur, ki bi bile znotraj 
predmeta likovne umetnosti ali glasbe, namenjene čustvenim in socialnim vsebinam. Kot 
zadnji predlog pa navaja še kombiniranje različnih kreativnih medijev − glasba in gibanje, 
igre in podobno. 

Med pogovorom s sogovornicami se je kot pomembna tema pokazala vpliv šolskega sistema 
pri krepitvi čustveno-socialne kompetence učencev. Svetovalne delavke predvsem 
izpostavljajo preveliko količino dela in potrebo po pomoči. Resman (1999a) glede na 
izvedeno raziskavo med svetovalnimi delavci in učitelji ugotavlja podobno. Pravi, da 
svetovalni delavci pogosto tožijo, da svojega svetovalnega poslanstva ne morejo uresničevati, 
ker imajo preveč drugega dela. Svetovalna delavka C pravi, da  je predviden en svetovalni 
delavec na dvajset oddelkov, kar je pri količini nalog neizpeljivo. Doda, da kot svetovalna 
delavka nima povsem zagotovljenega časa za delo z razredom in tako ne more načrtno krepiti 
njihovega razvoja. Nadaljuje, da je organizacijskih in časovnih ovir znotraj obstoječega 
urnika dela veliko ter da je to objektivna ovira pri delu, ki jo čutijo vsi svetovalni delavci. 
Podobno ugotavljata tudi Vogrinc in Krek (2012). V raziskavi, ki sta jo izvedla, svetovalne 
delavke izražajo potrebe v zvezi z delom, ki ga opravljajo, in podajajo predloge za 
spremembe. Med drugim pravijo, da bi bilo potrebno zmanjšati obseg administrativnega dela, 
ki se vse pogosteje uvršča pod njihove delovne naloge, le to pa jim vzame preveč časa za 
opravljanje osnovnega poslanstva. Navajajo še, da se je obseg dela svetovalne službe v 
zadnjih letih izjemno povečal, normativi pa ostajajo nespremenjeni, kar jih posledično naredi 
odločno previsoke (prav tam). 
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Svetovalna delavka A meni, da je v našem sistemu preveč demokracije − predvsem cilja na to, 
da si otroci preveč dovolijo v odnosu do učitelja. Opaža tudi, da nekatere šole prikrivajo in 
pometajo pod preprogo težave, ki jih imajo. Meni, da se vsaka šola sooča s težavami, ki jih 
nima smisla skrivati, saj so tam zato, da jih rešujemo. Svetovalna delavka B pa se dotakne 
predvsem izvajanja devetletke v prvem razredu, ki je bila po njenem mnenju zasnovana 
drugače kot se izvaja. Pravi, da smo drugi razred premaknili v prvi razred in da so otroci že v 
prvem razredu deležni pravega pouka, namesto da bi bil prehod iz vrtca mehkejši. Pri prvih 
razredih bi se bilo potrebno držati prvotne zasnove, ki je tri četrtine pouka na tleh, preko igre, 
preko aktivnosti in ne preko svinčnika in papirja. Otroke prezgodaj silimo v akademski način, 
zato ima posledično pol razreda učne težave. 

Učiteljice izpostavljajo predvsem preobsežne učne načrte in premalo časa za načrtno 
ukvarjanje s čustveno-socialno kompetenco otrok. M. Panju (2010) prav slednje navede kot 
enega izmed najpogostejših izgovorov učiteljev glede poučevanja čustvene inteligentnosti. 
Preobsežni učni načrti pomenijo, da načrtovane dejavnosti težko realizirajo v eni šolski uri, 
učiteljica C pa doda, da je obseg učnih načrtov prezahteven tudi za otroke. Nadaljuje, da 
učitelji težko sledijo zahtevam po učnem načrtu, prihajajo pa še hujše spremembe glede učne 
snovi. Trenutno si delo olajšajo s tem, da imajo znotraj šole možnost, da si učno snov 
prilagodijo in po potrebi tudi kaj izpustijo. Proste roke imajo tudi pri časovni razporeditvi 
dela. Po njenem mnenju je problem predvsem v tem, ker teoretiki sestavljajo učne načrte in 
učitelju ne znajo pomagati, ko le ta potrebuje pomoč. Pravi, da zaradi pomanjkanja časa težje 
izvajajo notranjo diferenciacijo in se posvečajo odnosom. Izpostavi še, da otrokom manjka 
eno leto vrtca, kjer se izrazito dela na senzomotoričnih vajah. 

Kot odgovor na raziskovalno vprašanje, kako učitelji in svetovalni delavci pri svojem delu 
krepijo čustveno-socialno kompetenco otrok, lahko zaključimo, da se tako svetovalne delavke 
kot učiteljice najpogosteje poslužujejo pogovora, ki je všeč tudi otrokom. Svetovalne delavke 
imajo različne delovne naloge in posledično omejen stik z otroki, ki je najpogosteje v okviru 
svetovanja ali v primeru izvajanja dodatne strokovne pomoči. Včasih so svetovalni delavci 
postavljeni v položaj 'rezervne armade' na šoli, ko npr. vskočijo in nadomeščajo učitelja, ki je 
zbolel, prav tako pa opravljajo razna administrativna in druga dela (Resman, 1999a). Pogovor 
je tako zanje najhitrejša in najučinkovitejša metoda dela. Pri tem je potrebno omeniti, da 
uporaba različnih aktivnosti pri svetovalnih delavkah največkrat ni z namenom krepitve 
čustveno-socialne kompetence otrok, se pa pojavlja kot posreden cilj izvajanja aktivnosti. 
Omenjeno se sklada z mnenjem svetovalnih delavk, ki pravijo, da se s čustveno-socialno 
kompetenco otrok ne ukvarjajo dovolj. 

Učiteljice izbrane aktivnosti pogosteje uporabljajo prav z namenom krepitve čustveno-
socialne kompetence, saj so neposredno vpete v dogajanje v razredu in imajo z otroki stik na 
dnevni ravni. Pravzaprav ne morejo delati, ne da bi se vsaj malo dotaknile tega področja, pa 
naj gre zgolj za sprotno reševanje konfliktov. Iz obravnavanja rezultatov je vidno, da 
vsakdanje situacije, ki se zgodijo, pogosto izkoristijo kot vadbeno območje ter otroke 
predvsem na zelo konkreten način učijo čustvenih in socialnih veščin. Omenjeno se sklada z 
mnenjem učiteljic, da se s čustveno-socialno kompetenco otrok ukvarjajo dovolj. Učiteljice 
tudi v večini opažajo učinke ukvarjanja s čustveno-socialno kompetenco otrok, ki so 
pozitivni. 

Tako svetovalne delavke kot učiteljice se v večini strinjajo, da je na ravni slovenskega 
šolskega sistema predvsem poudarek na izobraževalnem delu ter pridobivanju akademskih 
veščin, čustveni in socialni razvoj pa sta v ozadju. Kot oviro pri poudarjanju čustvenega in 
socialnega razvoja otrok tako svetovalne delavke kot učiteljice izpostavijo preobsežne učne 
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načrte, preobsežne delovne naloge in posledično preveliko količino dela, s tem pa se povezuje 
tudi pomanjkanje časa za vsebine, ki niso prioriteta. Ponudijo torej predvsem zunanje 
dejavnike (neodvisne od njih samih), ki jim onemogočajo krepitev čustvenega in socialnega 
razvoja otrok, vseeno pa ponudijo nekatere predloge za spremembe v smeri večjega 
poudarjanja čustvenih in socialnih veščin otrok, ki gredo v smeri načrtnega razvijanja le teh v 
sklopu dodatnega predmeta ali načrtovanih delavnic. Intervjuvanke poudarijo tudi pomen 
angažiranja in podajanja predlogov za spremembe ter sodelovanja s sestavljalci učnih načrtov 
na nacionalni ravni. Prav ponujeni predlogi so torej dokaz, da so spremembe vendarle mogoče 
in izvedljive. 

 

9.3 Pomen kreativnih medijev za krepitev čustveno-socialnega razvoja 
učencev 

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako lahko po mnenju učiteljev in 
svetovalnih delavcev uporaba kreativnih medijev krepi čustveno-socialni razvoj otrok ter 
kakšen pomen pri krepitvi čustveno-socialne kompetence otrok pripisujejo uporabi likovnih 
dejavnosti. Obravnava tega raziskovalnega vprašanja vsebuje preplet kategorije pomen 
kreativnih medijev za čustveni in socialni razvoj učencev ter vpliv šolskega sistema pri 
krepitvi čustveno-socialne kompetence učencev. 

Na vprašanje, kako v svoje delo vključujejo različne kreativne medije, so svetovalne delavke 
v večini odgovorile, da jih v svoje delo ne vključujejo. Svetovalna delavka A doda, da jih 
uporablja premalo, poslužuje se jih intuitivno. Pravi, da je uporaba aktivnosti s  kreativnimi 
mediji odločitev vsake šole posebej, natančneje vodstva šole, učitelja in nje same, pri katerem 
otroku (ki ima določene težave) jih uporabiti. Slednje nakazuje na prepričanje, da je uporaba 
kreativnih medijev ločena dejavnost, ki ni vpletena v obstoječe delo šolske svetovalne službe. 
Kot glavni oviri pri pogostejši uporabi kreativnih medijev pri svojem delu omeni pomanjkanje 
občutka kompetentnosti (npr. pri uporabi likovnih dejavnosti) ter pomanjkanje časa.  
Svetovalna delavka D pa omeni uporabo kreativnih medijev izven dela svetovalne službe, v 
času jutranjega varstva ali podaljšanega bivanja, ki pomenita neformalno okolje. 

Učiteljice na vprašanje, kako v svoje delo vključujejo različne kreativne medije, odgovarjajo 
skladno. Kreativne medije uporabljajo predvsem za namene učne ure oz. učne snovi.  
Učiteljica A pravi, da uporabljajo kreativne medije kot so glasba, likovne dejavnosti, gibanje, 
včasih tudi video (risanka) in zgodbo predvsem za namene učne ure, posredno pa v to 
navežejo tudi pogovor o čustvih. Učiteljica B pravi, da so učne vsebine načrtovane tako, da 
dajejo pozornost tem področjem in doda, da lahko katerokoli učno snov navežejo na pogovor 
o čustvih in odnosih (npr. obravnavanje določene pesmice, zgodbe). 

Glede na zgornje odgovore, kjer so svetovalne delavke odgovorile, da se kreativnih medijev 
pri svojem delu največkrat ne poslužujejo, so bili posledično tudi odgovori na vprašanje, 
katerih kreativnih medijev in aktivnosti se poslužujejo pogosteje, precej skopi. Svetovalna 
delavka A omeni uporabo risbic za upodabljanje počutja in zapolnitev prostega časa v času 
jutranjega varstva. Doda, da lahko preko risbic veliko vidiš. Včasih ti dajo misliti in si potem 
malo bolj pozoren. Spomni se tudi uporabe lutke za preprečevanje konfliktov in pisanja 
zgodb. Z eno izmed učenk je uporabila tudi petje in glasbo kot obliko sprostitve, umirjanja. 
Omenjenih aktivnosti ne uporablja pogosto. Svetovalna delavka D pa omeni predvsem 
uporabo glasbe, natančneje kitare in skupnega petja z otroki, zopet v sklopu jutranjega 
varstva ali podaljšanega bivanja. Pravi, da se z otroki poveže preko aktivnosti, ki je njej sami 
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blizu − za nekoga so to likovne dejavnosti, zanjo pa je to glasba. Doda še, da sodelovanje z 
otroki znotraj tovrstne aktivnosti (npr. petja v pevskem zboru), kjer je aktivnost blizu tako njej 
kot otrokom, privede do večjega zaupanja. Kot pozitivno preteklo izkušnjo omeni še uporabo 
gledališča enega izmed učiteljev, natančneje priprave gledališke predstave s težavnim 
razredom, ki je imela pozitivne učinke na skupino. 

Učiteljice so na vprašanje, katerih kreativnih medijev in aktivnosti se poslužujejo pogosteje, 
odgovarjale podobno. V večini jih uporabljajo za namene učne ure oz. zastavljenih ciljev dela, 
izstopajo le socialne igre, ki jih omenita učiteljica C in učiteljica D, slednja pa doda še, da so 
se tovrstnih iger posluževali predvsem v začetku šolskega leta, za namene spoznavanja. 
Učiteljici A in B omenita uporabo igre vlog in nastopanja, ki ju imajo učenci zelo radi. 
Učiteljica D navede še uporabo pomirjujoče glasbe za sproščanje med samostojnim delom, 
učiteljica A pa branje in pripovedovanje, ki učence prav tako pomiri. 

Na vprašanje, kako lahko pri delu z otrokom oz. razredom svetovalni delavec ali učitelj 
uporabi likovne dejavnosti, so svetovalne delavke izpostavile različne vidike. Svetovalna 
delavka A in svetovalna delavka B menita, da je potrebno pri izboru aktivnosti predvsem 
upoštevati potrebe in interese otroka. Slednja doda, da se otrok lahko v teh zadevah zelo 
sprosti, ali pa ima odpor, ker meni, da ne zna in da v tem ni dober. V splošnem meni, da so 
vzgojni predmeti, kot so likovna umetnost, glasba in telovadba, zelo pomembni in da se otrok 
pri enem od teh predmetov sprosti. Temu mnenju se pridružuje tudi svetovalna delavka C, ki 
pravi, da so ti predmeti za razvoj otroka pomembni, če ne še bolj pomembni, saj gre za 
razvijanje likovnih, glasbenih in gibalnih sposobnosti. Pravi, da ta področja pomembno 
podpirajo razvoj kognitivnega sistema. Nadaljuje, da se ti predmeti sicer ocenjujejo, a otrok 
ne vrednotimo skozi te sposobnosti, ker le ti nimajo pravega mesta. Učenci, ki niso dobri na 
učno-kognitivnem nivoju so npr. lahko zelo dobri na gibalnem, likovnem ali glasbenem 
področju in bi zato morale biti umetniške dejavnosti bolj enakovredno zastopane v povezavi z 
drugimi predmeti. Doda še, da likovne dejavnosti zagotovo pripomorejo k sproščanju otrok, 
kar bi naj bilo še posebej pomembno za dečke. Uporabne pa so tudi za umirjanje in učenje 
sodelovanja in so premalo izkoriščeno polje. B. Kroflič (1999) pravi, da je doživljajska 
pedagogika tista, ki bolj upošteva učenčevo doživljanje in telesno aktivnost. »Le ta naj bi 
vključila v vzgojno-izobraževalni proces še številne neizkoriščene doživljajske in oblikovalne 
možnosti, ki jih imajo umetniška, glasbena, likovna, nasploh kulturna in tudi tehnična 
področja« (prav tam, str. 115). 

Svetovalna delavka B in svetovalna delavka D izpostavita, da za likovne dejavnosti nimata 
občutka in znanja in jih zato ne uporabljata. Slednja nadaljuje, da likovne dejavnosti 
pripomorejo k večji socializaciji in priučitvi posameznih čustev. Povzame besede učiteljice 
likovne umetnosti, ki pravi, da kiparjenje prispeva k temu, da se otroci umirijo, koristno pa je 
tudi, da so lahko učenci s posebnimi potrebami pri tem zelo uspešni, najdejo svoj talent in se 
lahko izrazijo. Svetovalna delavka A še pove, da je uporabnost kreativnih medijev v tem, da 
se tudi preko njih da pomagati otroku prebrodit težavo − na dolgi rok. 

Učiteljice so na vprašanje, kako lahko pri delu z otrokom učitelj uporabi likovne dejavnosti, 
odgovarjale različno. Učiteljica A izpostavi predvsem izražanje otrokovega notranjega sveta 
in občutkov, ki jih le ta goji do določene osebe  skozi likovno dejavnost. Ti občutki se 
velikokrat pokažejo povsem nenamerno. Učiteljica B izpostavi predvsem cilje, povezane z 
izvajanjem likovne naloge. Omeni strpnost, upoštevanje likovne naloge in navodil, poslušanje 
navodil, koncentracijo, potrpežljivost za dokončanje izdelka, pozornost na podrobnosti, 
uporabo barv in razporejanje po ploskvi. V povezavi z likovno nalogo učence spodbuja k 
podajanju povratne informacije ter samokritičnosti pri ocenjevanju izdelkov. Učiteljica C 
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pove, da letošnje skupine, ki jo uči likovne dejavnosti, ne sproščajo in da ima to vlogo šport. 
Med likovno nalogo je prisotno klepetanje, obračanje, nemir in nezbranost. Otroci se v 
povezavi z likovnimi dejavnostmi sprostijo le takrat, ko lahko rišejo na lastno željo, to pa je 
največkrat med odmori. Omeni še, da je po njenih izkušnjah do sedaj večina otrok zelo 
pozitivno sprejela likovne dejavnosti, se ob njih sprostila, uživala in dajala vse od sebe. 
Otroci v preteklosti so izjemno uživali, bili sproščeni, ustvarjalni, pomirjeni, zbrani, natančni 
in so si med seboj pomagali ter delili ideje, kar označi kot zelo pozitiven učinek. Pred leti je 
izvajala tudi ustvarjalne delavnice kot interesno dejavnost in so otroci zelo radi hodili. 
Namenjene so bile spoznavanju likovnih tehnik in sproščanju, večkrat pa jih je povezovala 
tudi s književnostjo. Učiteljica D pa meni, da se z likovnimi dejavnostmi predvsem izražamo 
in sproščamo ter da se jih premalo poslužujejo. Likovne dejavnosti bi sama uporabila za 
izražanje otrokovih čustev, ki se po njenih besedah izražajo že preko barv. Učinke likovnih 
dejavnosti pa opazi predvsem pri otrocih, ki so jim tovrstne aktivnosti že v splošnem blizu in 
jih sprostijo ter umirijo, tudi če so drugače moteči. Doda še, da otroci, ki imajo v sebi talent 
za tovrstne dejavnosti, in jim je risanje blizu, pri tem res uživajo. 

Horowitz in Webb-Dempsey (2002, v Marijanović, Kuščević in Reić- Ercegovac, 2017) 
pišeta, da umetniške dejavnosti razvijajo socialno kompetenco, ki je pomembna za otrokov 
odnos z učitelji, vrstniki in s starši. B. Kariž (2010) pravi, da lahko učitelji v osnovnih šolah 
do določene mere vključijo likovnoterapevtski način razmišljanja v svoje delo in tako 
otrokom nudijo priložnosti za raziskovanje osebnih vsebin, a to zaradi velikega števila 
učencev in zahtev učnega programa ni vedno mogoče. Izvajalce likovne terapije v osnovni 
šoli v večji meri vidi v svetovalnih delavcih in pravi, da so v svetu likovni terapevti že dolgo 
časa del šolske svetovalne službe in s svojimi specifičnimi znanji prispevajo k večji 
uspešnosti otrok.  

Največja prednost implementacije likovne terapije v šolski kontekst je po besedah D. Regev, 
A. Green- Orlovich in S. Snir (2015) pretok informacij in vzajemna obogatitev med 
terapevtom in zaposlenimi v šoli. Šolski kontekst je namreč stična točka treh sistemov: 
izobraževalnega sistema, otrokove osebnosti in družine otroka, likovnemu terapevtu pa je 
posledično omogočeno sodelovanje tako s šolo kot z družino, oz. s pomembnimi osebami 
otroka znotraj teh sistemov. 

Kot odgovor na obravnavano raziskovalno vprašanje lahko zaključimo, da svetovalne delavke 
in učiteljice prepoznavajo nekatere prednosti uporabe kreativnih medijev in znotraj tega tudi 
likovnih dejavnosti, npr. za sprostitev otrok, izražanje čustev in orodje, preko katerega lahko 
otrok dobi potrditev o svojih sposobnostih. Svetovalne delavke se kreativnih medijev v večini 
ne poslužujejo, omenjajo le uporabo le teh v sklopu organiziranega varstva, kot je jutranje 
varstvo in podaljšano bivanje. Med svetovalnimi delavkami, ki so sodelovale v raziskavi, je 
najnižja delovna doba 18 let, kar pomeni, da so bile sogovornice tekom študija deležne 
drugačnih vsebin in pristopov dela, uporaba kreativnih medijev pri delu z otroki pa 
najverjetneje ni imela tolikšne pozornosti, kot jo ima dandanes, zato bi bilo smiselno izvajanje 
izobraževanj ali izkustvenih delavnic, kjer bi bile možnosti uporabe kreativnih medijev 
podrobneje predstavljene. Učiteljice uporabljajo kreativne medije pri svojem delu pogosteje, a 
največkrat za namene učne ure oz. je uporaba le teh načrtovana v skladu z učnim načrtom, 
posredno pa z njimi krepijo tudi čustveno-socialno kompetenco. Primer tega je npr. branje 
zgodbe, ki je predvidena po učnem načrtu, učiteljice pa pogovor o zgodbi navežejo tudi na 
čustva in odnose, ki so bili prisotni v zgodbi. Kreativni mediji so torej za spodbujanje 
čustveno-socialne kompetence uporabljeni posredno. Na tem mestu se je smiselno navezati na 
mnenje ene izmed sogovornic, ki pravi, da bi moral biti pouk v prvem vzgojno-
izobraževalnem obdobju predvsem izkustveno naravnan, vsaj v prvem razredu pa bi moral 
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pouk potekati predvsem preko igre. V kolikor bi se tega načela držali, bi bila uporaba 
kreativnih medijev neizogibna oz. bi jih na ta način uporabili neposredno za krepitev 
čustveno-socialne kompetence. Intervjuvanke se strinjajo, da so likovne dejavnosti premalo 
izkoriščeno področje in bi nanje morali dati večji poudarek. Svetovalne delavke se jih v večini 
ne poslužujejo, saj jim bodisi niso blizu, bodisi se za izvedbo ne počutijo kompetentne, 
učiteljice pa likovne dejavnosti uporabljajo le v sklopu predmeta likovna umetnost, torej po 
učnem načrtu. Ena izmed ugotovitev raziskave o stališčih učiteljev do možnosti uporabe 
likovne terapije pri mlajših otrocih, ki so jo izvedli I. Marijanović, D. Kuščević in I. Reić-
Ercegovac (2017), je, da se večina sodelujočih učiteljev hrvaških osnovnih šol ocenjuje kot 
pripravljene za implementacijo likovne terapije v pouk, kljub pomanjkljivemu znanju o le tej. 
Menim, da bi bilo svetovalnim delavkam in učiteljicam potrebno omogočiti prostor za 
spoznavanje lastnih interesov in zanimanj ter spoznavanje in raziskovanje kreativnih medijev 
in hkrati možnost apliciranja le teh v svoje delo. Uporaba aktivnosti, ki so strokovnemu 
delavcu blizu, po mojem mnenju vzbuja pozitivne občutke, zadovoljstvo in motivacijo za 
delo, po besedah ene izmed sogovornic pa prispeva tudi k večjemu zaupanju med 
sodelujočimi. 

 

9.4 Uporaba likovnih dejavnosti pri spodbujanju otrokovega izražanja 

Pri četrtem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo, kako lahko izkušnja uporabe likovnih 
dejavnosti prispeva k izražanju otrokovega življenjskega položaja. Na zgornje raziskovalno 
vprašanje odgovarjam z ugotovitvami, ki sem jih pridobila v procesu sodelovanja z otrokom v 
okviru delavnic. V prikazu rezultatov najprej podam podroben prikaz procesa delavnic, 
izpostavim glavno aktivnost in ugotovitve v procesu interakcije in sodelovanja z otrokom, 
zaključim pa z zaključnimi spoznanji celotnega procesa dela z otrokom z uporabo likovnih 
dejavnosti. Priprave na posamezno delavnico so dodane kot priloga magistrskemu delu.  

 

1. DELAVNICA 

Tema delavnice Prepoznavanje in izražanje čustev 

Cilji 

� spoznati se z otrokom in navezati stik 
� sproščanje 
� spodbujanje sproščene komunikacije 
� prepoznavanje in izražanje lastnih čustev 
� povezovanje čustev  s socialnimi situacijami, lastnimi izkušnjami in 

doživetji 
 

Potek in izvedba delavnice 

V šoli sem najprej stopila do pisarne svetovalne delavke, saj je bila tudi sama prisotna6 na 
delavnici. Prispela sem petnajst minut prej, z namenom, da vse pripravim za delo in 
razporedim material po mizi. Pomembnost predčasnega prihoda izpostavi tudi B. Kariž (2010, 
str. 36), ki pravi, da »na srečanje pridemo vsaj petnajst minut pred začetkom, zato da lahko 
pripravimo prostor in sprejmemo otroka.«  S svetovalno delavko sva se namestili v prostor, ki 
je bil lociran v delu šole, kjer je razredna stopnja in v bližini razreda, kjer je bil učenec, ki je 

                                                           
6 Svetovalna delavka je bila prisotna le na prvi delavnici, zato dodajam njeno povratno informacijo le v okviru te delavnice. 



72 
 

sodeloval pri delavnicah. Prostor je bil zelo svetel, majhen in prijeten. V prostoru je bila 
ovalna miza z več stoli. B. Kariž (2010, str. 36) pravi, da mora prostor ustrezati vsaj 
minimalnim pogojem, »ki vključujejo: zasebnost, primerno svetlobo ter možnost dela z 
likovnimi materiali.« Sama sem se usedla na stol, ki je bil najbližje vratom, na začetku (ko sva 
bili še sami) je poleg mene sedela še svetovalna delavka. Na hitro sem ji razkazala material, ki 
sem ga pripravila. B. Kariž (2010) pravi, da mora biti material raznovrsten in ustrezati otroku, 
kateremu je namenjen, tj. njegovi starosti, razvojni stopnji in sposobnosti koordinacije. Na 
učenca sva počakali še nekaj minut, saj je bil ravno čas malice.  

Bor7 je vstopil nekoliko zadržano, s široko razprtimi očmi, izgledal je, kot da je v 
pričakovanju, kaj se bo dogajalo. Lepo sem ga pozdravila in povabila naprej. Najprej je izbral 
najbolj oddaljen stol (kjer je še bilo možno sedeti zaradi same lokacije mize v prostoru). Po 
spodbujanju, da pride bližje, je izbral stol nasproti meni. Svetovalna delavka je v začetku še 
sodelovala pri pogovoru (pomagala mi tako, da me je predstavila), nato pa se umaknila 
nekoliko stran in se posvetila drugemu delu. Tudi zaradi njene prisotnosti sem se za prvo 
delavnico, ko nisem vedela, kaj pričakovati in kako bo vse skupaj potekalo, počutila bolj 
umirjeno in samozavestno, kar mi je omogočilo lažje delo z otrokom, po drugi strani pa sem 
želela delavnice prikazati kot dobre, zato sem bila za delo še nekoliko bolj motivirana. 

Glede na to, da sta Boru učiteljica in svetovalna delavka predhodno že povedali, kaj bova 
počela, uvodu nisem posvečala preveč časa. Predstavila sem mu list, kjer je s štampiljko 
beležil svojo prisotnost, da sva lahko izvedla vseh pet delavnic. Povedal mi je, da rad riše, 
zato sem predvidevala, da tudi v prihodnje ne bo težav s sodelovanjem.  

Prvo aktivnost sem izbrala z namenom, da se spoznava: 

Uvodna aktivnost8 
Na sredino vsak svojega papirja (A4 format) napiševa svoje ime, okoli imena pa 
upodobiva/nariševa lastnosti in zanimanja, ki so značilna za naju in jih nato tudi predstaviva 
drug drugemu. 

 

Na začetku (za zapis svojega imena in besedila v oblačku) je izbral barvico, drugače pa je 
uporabljal flomastre. Že na začetku je povedal, da so mu bolj všeč temne barve in kot svoji 
najljubši navedel črno in rdečo. Flomastre sva si izmenjavala, kjer sem opazila, da zna 
počakati, saj sem zaključila jaz in šele nato ga je vzel on. Med samim risanjem nisem 
spodbujala pogovora, temveč sem počakala, da dokončava in si nato predstaviva risbi. B. 
Kariž (2010, str. 67) pravi, da se otroci »velikokrat spontano besedno izražajo že v času, ko 
oblikujejo izdelek. Spodbujanje pogovora med likovnim izražanjem je smiselno zlasti pri 
otrocih, ki samo na tak način lahko sproščeno govorijo o sebi. Največkrat pa sta oblikovanje 
izdelka in pogovor dva ločena procesa in prav je, da ju kot takšna ohranimo«. Bor se je risbi 
zelo posvetil, uporabljal je različne barve (največkrat hladne) in jo opremil z mnogimi 
podrobnostmi. Risba je sicer prikazovala le računalniško igro, ki jo pogosto igra, in njegovo 
najljubšo barvo, zato sem se ponudila, da risbo najprej predstavim sama in da lahko tudi on 
doda, kaj je značilno zanj (npr. najljubši letni čas, žival, barva …). Aktivnosti se je na splošno 
hitro lotil, včasih je deloval, kot da ne posluša, ker že začne z delom, ali pa želi še kaj 
dokončati in ima nekaj težav s koncentracijo. Sicer je zgovoren, a je želel govoriti le o 
računalniški igri, ki jo igra, zato sem mu dovolila, da je povedal to, kar se nanaša na risbo, 

                                                           
7 Ime učenca je spremenjeno zaradi zagotavljanja anonimnosti. 
8 Tako uvodna kot glavna aktivnost sta iz knjige Likovna terapija za otroke, avtorice Barbare Kariž. 
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nato pa sem ga umirjeno ustavila in povedala, da mi lahko o igri pove kaj več kasneje, ko 
končava naslednjo aktivnost.  

Po prvi aktivnosti sem za rahel premor izbrala igro spomin, ki vsebuje sličice z obrazi, ki 
prikazujejo različna čustva. Igro sem imela pripravljeno po predhodnem posvetovanju s 
svetovalno delavko, ki mi je povedala, da ima Bor težave s koncentracijo, zato so med delom 
dobrodošle kratke aktivnosti, ki služijo kot premor. Bor se je opravičil in šel na stranišče, kar 
se je tekom srečanja zgodilo še enkrat, zato sem se vprašala, ali je odhod na stranišče le 
izgovor za to, da za kratek čas zapusti prostor. V obeh primerih je prišel hitro nazaj, zato temu 
nisem posvečala večje pozornosti, svetovalna delavka pa mi je svetovala, da naslednjič pustim 
odprta vrata in preverim, če je res odšel na stranišče. V igri spomin me je premagal (je tudi 
zelo motiviran in tekmovalno usmerjen), kar mu je bilo še v posebno zadovoljstvo − na 
njegovem obrazu je bilo vidno zadovoljstvo in nasmeh.  

Kot glavna aktivnost je sledila aktivnost Obrazi: 

Glavna aktivnost 
Obrazi  
Otroku ponudim tri kroge, izrezane iz papirja, na katere naj upodobi tri obraze, ki 
prikazujejo čustva, ki so zanj najbolj značilna. Izbira lahko med različnimi čustvi, npr. jeza, 
žalost, veselje, strah, razočaranje, sreča, zadovoljstvo idr. Uporabi lahko barvice ali 
flomastre.  Ko konča, se pogovoriva o vsakem izmed obrazov in na zadnjo stran napiševa, 
kaj je povedal o njem. Spodbudim ga, da narisano čustvo pokaže tudi s svojim obrazom.  
 
Pri pogovoru o izdelku si pomagam z vprašanji: 

• Kako si se počutil med risanjem? 
• Opiši svoje izdelke − katera čustva predstavljajo? 
• Risanju katerega obraza si posvetil največ časa? 
• Kateri obraz ti je najbolj in kateri najmanj všeč? 
• Kdaj se počutiš tako, kot si narisal? Npr. Jezen sem, ko … 
• Kateri obraz je najbolj značilen zate oziroma se v tebi najpogosteje pojavlja? 
• Kako se počutiš v tem trenutku? 

 

Pri aktivnosti Obrazi je začel z delom, še preden sem končala z razlago navodil, kar je v meni 
sprožilo nekaj nelagodja. Obrazi so bili zelo enostavni (vsak obraz narisan samo z eno barvo) 
in narejeni zelo hitro, kljub spodbudi, da ima čas in da so mu na voljo vse barve, ki so na 
mizi. Največ časa se je ukvarjal z zadnjim, ki prikazuje čustvo veselje. Pri vprašanju, kateri 
obraz je njemu najljubši, je izbral druga dva, ki sta prikazovala besen in zdolgočasen. Na 
zadnjo stran vsakega obraza sva napisala, katero čustvo predstavlja, prav tako sem spodbudila 
pogovor o tem, kdaj se tako počuti, kot je narisal in tudi to zapisala na zadnjo stran. 
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Slika 2: Obrazi 

O obrazu, ki je prikazoval veselje, je povedal, da je le delno vesel. »Delno vesel« je takrat, ko 
gre na morje, ko s prijatelji igra nogomet (doda še, da je najboljši vratar) in ko se jim pri igri 
pridružijo drugi otroci.  Najtežje je govoril o zdolgočasenosti, zakaj se je ves čas počutil, kot 
da »ga nič ne zanima«. Vseeno sem ga spodbudila, da pove, kaj ga zanima, a nisem dobila 
konkretnega odgovora. Povedal je tudi, da njegov obraz izgleda tako, kot da ga nič ne zanima 
(da ima pač tak obraz) in da ga ne zanima to, kar mu doma mama in oče govorita, kaj naj 
naredi (v smislu hišnih opravil). Povedal je, da je ves čas tak in da je velikokrat tudi besen. 
Zelo dobro je povedal, kdaj je besen in kaj takrat (v tisti situaciji) po navadi naredi. Besen je 
takrat, kadar ga nekdo nečesa po krivici obtoži in kadar se nekdo norčuje iz njega. Povedal je, 
da včasih koga opraska (po pogovoru s svetovalno delavko se je to zgodilo ravno en dan prej, 
v podaljšanem bivanju) in da se je njemu osebno zelo težko brzdati, saj v tistem afektu ne 
razmišlja (povedal je sicer s svojimi besedami, sama pa povzemam). Dobila sem vtis, da se 
svojih čustev kar dobro zaveda in ve vzroke za njihov pojav. Prav tako je v stiku s tem, kar 
doživlja, saj je povedal tudi, da je bil pred delavnico nekoliko vznemirjen/živčen, ker ni vedel, 
kaj se bo dogajalo. Pri naštevanju, katera čustva pozna, je naštel le ta tri, ki jih je tudi 
upodobil kot obraze, a ko sva se lotila prepoznave čustev na karticah igre spomin, sem 
ugotovila, da je njegovo poznavanje le nekoliko širše in da obraze dobro prepoznava. 
Spodbudila sem ga, da narisana čustva tudi sam pokaže z obrazom.  

Pri koncu ure se je v pogovor zopet vključila svetovalna delavka. Učencu sem se zahvalila za 
današnji obisk in povedala, da bova naslednjič počela podobne stvari. Vprašala sem ga, kako 
se je imel in če bo prišel še naslednjič. Povedal mi je, da mu je bilo »fajn« in da se vidiva 
naslednjič. Ko sva s svetovalno delavko bili sami, sem prosila za povratno informacijo tudi 
njo, pridružila pa se nama je še učenčeva učiteljica, ki je na hitro povprašala, kako je bilo. 
Odšla sem z nekakšnim občutkom zadovoljstva in motivacijo za naprej.  

Svetovalna delavka je povedala, da je zelo presenečena, kako dobro je učenec sodeloval skozi 
celotno srečanje, glede na to, da ima težave s koncentracijo in glede na njegove čustvene in 
vedenjske značilnosti (ima tudi odločbo na tem področju).  Delavnica se ji je zdela zelo dobro 
pripravljena in izvedena, povedala je, da sem ga zelo dobro motivirala, usmerjala  in vodila. 
Tudi tema delavnice se ji je zdela dobro izbrana. 



75 
 

Ugotovitve: ugotavljam, da sem k prvi delavnici, upoštevajoč negotovost v zvezi s potekom 
delavnic, pristopila precej sproščeno in motivirano, brez težav pa sem se povezala tudi z 
Borom. Med samo izvedbo me je še posebej motiviralo njegovo sodelovanje in odzivanje na 
ponujene aktivnosti. Nekoliko negotovosti se je pojavilo kasneje pri pogovoru o 
izdelku/obrazih, kjer na Borove kratke odzive mestoma nisem znala dodatno spodbuditi 
pogovora. Njegove kratke in zaprte odzive sem si razlagala na način, da se najin odnos in 
zaupanje šele gradita in da se bo tekom izvajanja delavnic bolj 'odprl'. Ugotovila sem tudi, da 
je Boru lažje govoriti, če gleda v izdelek oz. se v pogovoru izogne očesnemu stiku z mano. V 
splošnem menim, da so mu bile aktivnosti všeč in da je zelo dobro sodeloval. Tudi sam 
namreč ni vedel, kaj pričakovati in kakšen bo pravzaprav potek delavnice. Likovni aktivnosti 
sta služili za spodbujanje pogovora o doživljanju in izražanju različnih čustev ter povezovanje 
le teh z lastnimi izkušnjami, prednost njihove uporabe znotraj te delavnice pa vidim predvsem 
v lažjem vzpostavljanju terapevtskega odnosa, ki je tudi ena izmed prednosti in terapevtskih 
učinkov likovnega izražanja, ki jih izpostavlja M. Liebmann (2004, v Kariž, 2010). Pravi, da 
»terapevt in otrok vzpostavljata odnos s pomočjo skupnega ogledovanja in pogovora o 
izdelku, kar je velikokrat manj ogrožujoče kot pogovor iz oči v oči« (prav tam, str. 19). 

 

2. DELAVNICA 

Tema delavnice Empatija 

Cilji 

� iskanje stika s samim seboj 
� spodbujanje sproščene komunikacije 
� prepoznavanje lastnih čustev 
� prepoznavanje čustev drugih in razvijanje empatije 
� povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in doživetji 

 

Potek in izvedba delavnice 

Druga delavnica je potekala v istem prostoru kot prva. Tudi tokrat sem prišla v šolo nekoliko 
prej, svetovalna delavka pa me je pospremila do prostora, kjer sem izvajala delavnico. Na 
sami delavnici ni bila prisotna. Odpravila se je do učilnice po Bora, sama pa sem medtem na 
mizo zložila ves potreben material za delo. Med potjo do šole sem se ukvarjala z mislijo, ali 
bo Bor tudi tokrat želel sodelovati, kako ga naj pritegnem, motiviram in ali mu bodo 
pripravljene aktivnosti všeč. Pred samim začetkom delavnice sem se tokrat počutila bolj 
motivirano in dobre volje, saj sem s strani svetovalne delavke prejela informacijo, da je bila 
Boru prva delavnica zelo všeč, da se je imel zelo lepo in da je posledično tudi mama zelo 
zadovoljna. Borovega razreda ni bilo v njihovi matični učilnici, zato se je delavnica začela 10 
min. kasneje kot sicer, saj so imeli pouk v računalniški učilnici, njihova učiteljica pa je 
pozabila, da ima Bor srečanje z mano. Sklenila sem, da jo bom naslednjič en dan pred 
delavnico poklicala, v izogib tovrstnim situacijam.  

Bor je prišel v prostor dobre volje, lepo pozdravil in se usedel na isto mesto kot prejšnjič. 
Povprašala sem ga, kako je, kako se počuti in kaj so počeli v računalniški učilnici. Povedal je, 
da je vesel in mi pokazal tudi novo zapestnico, za katero je povedal, da si jo je kupil s svojim 
denarjem, sama pa sem opazila, da mu je zelo všeč. Nato sem mu predstavila krog počutja9, ki 

                                                           
9 Krog počutja je iz didaktične mape: Mi in Čustva, avtorjev Kristijan Musek Lešnik in Petre Lešnik Musek. 
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sem ga izdelala, in ga prosila, da prebere vse oblačke v krogu, kjer so zapisana različna 
čustva. Nato sem ga spodbudila, da mi s krogom pokaže, kako se danes počuti.  

 

Slika 3: Krog počutja 

Kazalec je usmeril na oblaček vesel. Vprašala sem ga, če se je zgodilo kaj posebnega, da je 
vesel, na kar je odgovoril, da ne. Ko sem ga vprašala, če se je že zjutraj zbudil dobre volje, je 
odvrnil, da ne in da je zjutraj bil malo osamljen, nato pa je v roke prijel telefon in začel igrati 
svojo najljubšo igrico in je postal dobre volje. Dodal je še, da ga zanima, kdaj bom prišla k 
njemu domov in da me danes ni pričakoval. Dogovorila sva se, da ga bo naslednjič učiteljica 
obvestila, kdaj ima delavnico. B. Kariž (2010, str. 36) pravi, da sta doslednost in stalnost 
pomembni sestavini likovnoterapevtskega procesa. »Le v primeru, ko se otroci lahko zanesejo 
na stalnost srečanj, postane likovno izražanje pričakovani proces in nudi terapevtske 
možnosti.« 

Za uvod sem izbrala delovni list10 Kako bi se počutil?, kjer sem najprej prebrala navodila in 
pojasnila, kaj bova počela. Prvo zgodbo je prebral sam. Branje mu je šlo nekoliko počasneje, 
zato me je prosil, da naslednjo zgodbo preberem jaz. Prebrala sem še tretjo, k zadnji pa sem 
za branje spodbudila njega. Iskanje ustreznih čustev mu ni delalo težav. Od šestih zgodb sva 
prebrala štiri, ker sem si želela izpeljati še drugo aktivnost, kljub  zavedanju, da nama 
primanjkuje časa. Ukvarjanje s časom je bilo pri meni tudi sicer prisotno, predvsem pri 
začetnih srečanjih. B. Kariž (2010) pravi, da je pomembno zagotoviti dovolj časa še za 
pogovor o izdelku in procesu njegovega nastanka, kar sem vsekakor želela doseči, zato sem se 
nehote ukvarjala s trajanjem posameznih aktivnosti. Zelo dobro se mi je zdelo, da je čustva, ki 
jih je doživljal posamezen otrok v zgodbi, povezal tudi s sabo in z mano delil trenutek, ko se 
je tudi sam npr. počutil osamljenega. To se zgodilo, brez da bi ga o tem posebej povprašala. 
Povedal je, da se je počutil osamljenega, ko je bil mlajši in sta mami in oči odšla na ladjo za 
zaljubljene, on in dve sestri pa so ostali pri babici.  Ko sem ga vprašala, kako dolgo ju ni bilo, 
je povedal, da en dan. 

                                                           
10 Delovni list je iz didaktične mape: Mi in Čustva, avtorjev Kristijan Musek Lešnik in Petre Lešnik Musek. 
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Tako kot prejšnjič sem se tudi tokrat odločila za krajši odmor po prvi aktivnosti. Zopet sem 
predlagala igro spomin, glede na to, da mu je bila na prvi delavnici zelo všeč. Opazila sem, da 
mu je predlog všeč in da je zelo motiviran za zmago. Pri prvi igri je zmagal on, pri drugi pa 
jaz, a poraz v njem ni povzročil razburjenja ali drugih manj prijetnih reakcij. Sledila je glavna 
aktivnost. 

Glavna aktivnost 
Kolaž čustev11 
Otrok v revijah poišče fotografije ljudi, ki izražajo različna čustva. Izbere naj vsaj pet 
različnih fotografij.  Za pomoč mu ponudim kartice iz igre spomin, ki prikazujejo različne 
obraze z različnimi čustvi. Kartice, ki predstavljajo različna čustva, položim na mizo, da si 
jih med listanjem revij lahko ogleduje in primerja izraze na obrazu. Fotografije najprej 
izreže in nato razporedi po listu papirja tako, da je med njimi dovolj prostora za kasnejše 
dodajanje napisov. Ko je z razporeditvijo zadovoljen, jih prilepi na papir in ob vsaki figuri 
v oblačku doda, o čem razmišlja ali kaj govori. Ko je izdelek končan, se o njem pogovoriva. 
 
Pri pogovoru o izdelku si pomagam z vprašanji: 

• Kako si se počutil pri izdelovanju kolaža? 
• Si hitro našel ustrezne fotografije ali si moral dosti iskati? 
• Katera čustva so prikazana na tvojem kolažu? 
• Kaj razmišljajo/govorijo posamezne osebe? 
• Opiši situacijo, ko si se ti tako počutil kot oseba na kolažu? 

 

Ko sem razlagala, kaj bova počela pri drugi aktivnosti, se je že lotil listanja revij, še preden 
sem povedala do konca, zato sem ga prijazno opozorila, naj še malo počaka. Prav tako sem 
jasno povedala, da je potrebno z materialom, ki je na mizi, spoštljivo ravnati (list in revije je 
namreč kar vrgel na mizo), kar je upošteval. Tudi B. Kariž (2010) piše, da je druga plat 
zagotavljanja varnosti v odnosu do otroka postavljanje omejitev. Pravi, da »odnos do 
materiala nakazuje tudi otrokov odnos do terapevta in posredno do ostalih odraslih oseb. 
Včasih otroci popolnoma odklonijo likovni material ali ga uporabljajo na destruktiven 
oziroma regresiven način, kar priča o njihovi jezi in užaljenosti« (prav tam, str. 39).  
Aktivnosti se je lotil hitro, prav tako je želel sam zložiti kartice od spomina na mizo, ki sem 
mu jih dala za pomoč pri iskanju različnih izrazov na obrazu v revijah. Pri listanju ni bil 
dovolj pozoren oziroma stvari je želel narediti na hitro, zato sem ga spodbujala s tem, da je 
povedal, da lahko pogledava skupaj in da so v revijah zagotovo različni obrazi, ki jih lahko 
izreže. Enega sem mu tudi pokazala, kar mu je bilo v pomoč, da sam najde druga dva. B. 
Kariž (2010, str. 53) pravi, da »otrokov odziv na likovno aktivnost oziroma način, kako se je 
loti, ponavadi sovpada z njegovim splošnim načinom opravljanja aktivnosti«. Prvoten cilj je 
bil najti pet obrazov, a ker se je bližal konec ure, sem mu povedala, da je dovolj tri. Te je nato 
prilepil na papir in si jih ogledal.  

                                                           
11 Glavna aktivnost je iz knjige Likovna terapija za otroke, avtorice Barbare Kariž. 
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Slika 4: Kolaž čustev 

Nato sem ga povabila, da poimenuje čustvo, za katerega misli, da ga ima posamezen 
prilepljen obraz. Dopisala sva tudi, kdaj se on počuti tako kot obraz na sliki. Opazila sem, da 
ni več motiviran in pozoren na aktivnost, saj se je začel sprehajati po prostoru. Kljub temu 
sem ga povabila, da aktivnost dokončava. Največ težav mu je predstavljalo prepoznavanje 
tretjega obraza (prestrašen/šokiran), ki ga je označil z zamišljen, a pravilno opisal, v kateri 
situaciji ima človek lahko takšen izraz na obrazu. Pomagala sem mu tudi s tem, da sem sama 
posnemala obraz, ki je bil prikazan in ga ustrezno poimenovala. Čisto na koncu so naju 
zmotili starejši učenci, ki so radovedno odpirali vrata in se hihitali; Bora je to vidno razburilo. 
Ker je bilo ure konec, sva skupaj zapustila prostor in pospremila sem ga do razreda. 

 

Ugotovitve: v sklopu druge delavnice sem opazila, da aktivnost z izdelavo kolaža Boru ni bila 
blizu, pokazal je le začetno zanimanje za material (revije), ki je bil razporejen na mizi. Kot 
boljša se je izkazala prva aktivnost z reševanjem delovnega lista. Opazila sem, da sem si sama 
vseeno želela nekega končnega izdelka, a pri tem nisem vztrajala, saj mi je bilo bolj 
pomembno, da narediva prostor za pogovor in da ima Bor možnost izraziti nekatere čustvene 
situacije, ki so priplavale na površje ter jih podeliti z mano. B. Kariž (2010) pravi, da cilj 
likovne terapije ni dovršen likovni izdelek, temveč osebni izraz. Doda, da včasih likovno 
izražanje ne privede do izdelka, a »terapevtu vseeno prinaša pomembne informacije o otroku, 
medtem ko opazuje, kako rokuje z materialom, do kakšne mere so razvite njegove notranje 
meje in kako se znajde v novih situacijah« (prav tam, str. 23). Proti koncu ure je pogovor težje 
tekel, saj je tudi Bor izgubil motivacijo in zanimanje za zadnjo aktivnost. To si razlagam 
predvsem z dejstvom, da sem mu v kratkem času ponudila veliko različnih aktivnosti, ki jim 
na koncu tudi zaradi splošnih težav s koncentracijo ni mogel več slediti. B. Kariž (2010, str. 
6) pravi, da »včasih komunikacija poteka gladko, v skladu s cilji in pričakovanji. Včasih se 
srečujemo z negotovostjo in nepredvidljivostjo že od samega začetka. Največkrat pa je 
vsakega po malo, kar je osnovna značilnost medosebnih odnosov.« Sama sem bila tekom te 
delavnice tudi nekoliko bolj obremenjena s časom in potekom delavnice, saj se je le ta začela 
deset minut kasneje.  
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3. DELAVNICA 

Tema delavnice Družina 

Cilji 

� spodbujanje sproščene komunikacije 
� povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in doživetji 
� raziskovanje otrokove vloge v družini 
� predstavitev družinskih članov 
� raziskovanje družinskih odnosov 
� razmišljanje o skupnih družinskih aktivnostih in interesih 

 

Potek in izvedba delavnice 

Bora sem pričakala na hodniku, pred prostorom, kjer sva izvajala delavnico. Prostor sem že 
predhodno pripravila in razporedila material. Videti je bil dobre volje in sproščen v odnosu z 
mano. Ko se je usedel, je zainteresirano pogledoval proti stvarem, ki so bile na mizi. Začela 
sem s sproščenim pogovorom, medtem ko sem čakala, da do konca poje košček jabolka, ki ga 
je prinesel v roki. Za začetek sem mu ponudila krog počutja, ki ga je poznal že iz prejšnje 
delavnice, in kazalec se je ustavil na besedi vesel. Spodbudila sem ga, da pove kaj več o tem, 
zakaj se tako počuti, on pa je odgovoril, da se veseli sprehoda do dedka po šoli, kjer mu bo 
starejša sestrica na poti do dedka kupila topel napitek, ki ga ima zelo rad. Predlagal je, da 
začneva z igro spomin, sama pa sem dodala, da mu bom najprej predstavila, kaj bova danes 
počela, potem pa lahko odigrava eno igro spomina. Še posebej mu je bilo v zadovoljstvo, ko 
je zmagal oziroma mu je šlo dobro. Ko sem mu razložila, kaj bova počela, sem mu ponudila 
igro spomin, sam pa je odvrnil, da bo kar začel z ustvarjanjem. Glede na izkušnjo iz prejšnje 
delavnice sem se odločila, da bom za posamezno delavnico planirala manj aktivnosti, zato je 
tokrat bila izvedena le ena. 

Glavna aktivnost12 
Družina 
Otrok na papir naslika člane svoje družine, pri čemer se sam odloči, katere člane bo vključil 
(izogibam se dajanju predlogov). Izbira lahko med različnimi materiali za ustvarjanje. 
Med slikanjem opazujem, katere družinske člane je otrok vključil in katerih ne in ali so 
prisotni tudi člani razširjene družine, hišni ljubljenčki ter prijatelji. Pozorna sem tudi na 
položaj in velikost naslikanih figur ter na sosledje njihovega nastanka. 
Ko je slika končana, se o njej pogovoriva.  
 
Pomagam si z naslednjimi vprašanji: 

• Kako si se počutil med slikanjem? 
• Opiši svojo sliko − predstavi družinske člane. 
• Povej več o posameznih družinskih članih − kaj najraje počnejo, česa ne marajo, kaj 

počnete skupaj? 
• S katerim članom družine sta najbolj povezana in s katerim najmanj? 
• Si zadovoljen s sliko ali bi jo bilo treba spremeniti? Kako? 

 

Na voljo je imel vodene barve, oljne pastele in tempera barve. S seboj sem sicer prinesla še 
barvice in flomastre, a sem želela, da raziskuje tudi druge materiale. Opazila sem, da 
potrebuje nekaj pomoči pri rokovanju z materialom, zato sem mu razložila, da so izbrane 

                                                           
12 Aktivnost je iz knjige Likovna terapija za otroke, avtorice Barbare Kariž. 



80 
 

barve precej goste in da jih ne potrebuje iztisniti veliko, da bi lahko slikal. Prav tako se redčijo 
z vodo. Moj komentar je upošteval.  

Začel je s slikanjem svoje starejše sestrice, ki jo je umestil na sredino papirja in je bila tudi po 
velikosti največja figura na papirju. Ob slikanju sproti je razlagal, koga slika in zakaj 
uporablja določeno barvo. B. Kariž (2010, str. 53) pravi, da »temperamentni in samozavestni 
otroci izbirajo intenzivne barve (tempera, akrili, flomastri), njihova poteza pa je močna in 
odločna«.  Sama nisem spodbujala pogovora z njim, odzvala sem se le na njegove komentarje. 
Tudi B. Kariž (2010, str. 30) piše, da »terapevt otroka med likovnim izražanjem ne prekinja. 
Če se otrok želi pogovarjati, se prijazno odzove, vendar pogovora ne spodbuja«. Prav tako 
sem se izogibala dajanju predlogov, koga naj naslika, motivirala sem ga le z vprašanji, kot 
npr. kdo še spada v njegovo družino in koga bi še želel naslikati? Iz izkušenj prejšnjih dveh 
delavnic sem namreč vedela, da si želi aktivnosti čim prej dokončati in jim ne želi oz. ne 
zmore posvetiti veliko časa. Sebe je narisal kot drugo figuro, desno od svoje sestre, kjer je 
uporabil veliko črne barve, čevlje pa je pobarval rdeče. Sam je dodal, da je to zato, ker sta to 
njegovi najljubši barvi in da to najbrž že vem iz prejšnjih delavnic z njim. Desno od sebe je 
narisal manjšo figuro, ki je predstavljala mlajšo sestrico. Njena oblačila je upodobil z belo 
barvo, izraz na obrazu pa je bil nekoliko nedefiniran, čeprav je bilo po njegovih kretnjah in 
sledeh čopiča mogoče ugotoviti, da si želi tudi njej narisati nasmejan obraz. Na tej točki si je 
želel izdelek končati, zato sem ga vprašala, če še kdo drug spada v njegovo družino, na kar je 
odvrnil, da je to mami, a da je ne želi narisati. Menim, da je to zato, ker je želel izdelek 
predčasno dokončati. Po kratki izmenjavi besed se je odločil upodobiti tudi mamo, ki je na 
skrajnem levem robu risbe, z rokami v zrak in je višja od vseh predhodnih figur. Sam je 
povedal tudi, da sta njegova starša ločena in da živijo pri mami. Povedal je, da gre k očetu na 
določene vikende in da se ima pri njem lepo. Na vprašanje, kaj vse počnejo, ko so skupaj, je 
odvrnil, da se ima lepo zato, ker je vseskozi na tablici in računalniku, kjer igrajo igrice. Očeta 
na sliki ni upodobil, ker ne živi z njimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Slika 5: Družina 
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Opazila sem, da mu koncentracija popušča, kar je izrazil s tem, da je vstajal s stola, se 
sprehodil do okna in se zazrl skozenj, čeprav je vseskozi sodeloval pri pogovoru. Nato se je 
usedel na kavč, ki je bil tik ob mizi. Skozi celotno srečanje je potreboval še nekaj spodbud in 
pridobitve njegove pozornosti. Pogovor sva za trenutek prekinila, sliko dala na stran in 
odigrala dve igri spomina, kjer sem opazila, da dobro prepoznava obraze na posameznih 
kartončkih in ustrezno poimenuje čustvo, ki ga določen obraz predstavlja. Spodbudila sem ga, 
da se vrneva nazaj k sliki, nakar je odvrnil, da je sliko dokončal, zato sem se odločila postaviti 
nekaj vprašanj v zvezi z njo. Na vprašanje kaj osebe na sliki najraje počnejo skupaj je 
odvrnil, da najbolj uživa takrat, ko so vsi na računalnikih in telefonih ter igrajo igrice. Ko sem 
vprašala, kaj ima mama najraje in česa ne mara, je povedal, da je mami veliko na računalniku 
in da je veliko zunaj in ne mara, ko se oni (otroci) med sabo prepirajo. Z njo je najraje takrat, 
ko igrata igrico zmajček na računalniku in takrat najbolj uživa. S sestricama se ne igra, najraje 
se igra z dvema prijateljema. Starejše sestre ni omenjal veliko, pri mlajši pa je povedal, da jo 
sovraži, ker mu vedno nagaja. Odvrnila sem mu, da se najbrž želi samo igrati z njim, ker je 
najmlajša, on pa pravi, da ne in da mu želi vzeti prijatelje.  Ko sem si tudi sama ogledovala 
narejen izdelek, sem povedala, da izgleda, kot da se osebe držijo za roke. Bor je to potrdil, a 
da on svoje mlajše sestrice ne drži za roko, temveč ji kaže 'roge'. Delavnico sva morala na tej 
točki zaključiti, saj je bila ura pri koncu. Pospremila sem ga v razred, kjer sva se poslovila. 
V pogovoru s svetovalno delavko sem izrazila pomislek glede njegovega zanimanja za igro 
spomin in manjšega zanimanja za pripravljeno aktivnost ter pripomnila, da imam občutek, da 
se srečanj veseli zgolj zaradi igre, ki jo pri vsakem srečanju vključim, le ta pa je bila 
načrtovana z namenom, da mu pomaga pri koncentraciji in sodelovanju. Svetovalna delavka 
je povedala, da se ji zdi, da sva že  v splošnem spletla dober odnos in da je videti, kot da me je 
sprejel, saj je v preteklosti lahko hitro zavrnil človeka, ne glede na to, kakšno avtoriteto in 
moč je imel (ravnatelj, učitelj, zunanji strokovnjaki); če človeka ni začutil, ni želel sodelovati. 
To se mi je zdelo zelo pozitivno. To, da želi stvari narediti na hitro, pa naj bi bil odraz 
njegovih težav s koncentracijo.  

 

Ugotovitve: znotraj te delavnice sem bila sama v primerjavi s prejšnjo delavnico bolj 
sproščena, saj je bila v ospredju zgolj ena aktivnost. Ta se mi je zdela dobro izbrana, zato sem 
se veselila njene izvedbe. Opažam, da je tudi Bor kljub začetnim težavam pri rokovanju z 
materialom pristopil z zanimanjem in da mu je bila aktivnost v splošnem všeč. Tekom 
aktivnosti se je želel sproščeno pogovarjati in je na splošno zelo odprto delil stvari o lastni 
družini. Končni izdelek je prispeval k začetku pogovora o odnosih med družinskimi člani, kar 
se v običajnem pogovoru iz 'oči v oči' ne bi nujno izrazilo. B. Kariž (2010, str. 64) pravi, da 
»mnoge otroke likovno izražanje neposredno pripelje do odločitve, da spregovorijo o 
vsebinah, do katerih so sicer zadržani, še posebno, če jim likovna aktivnost ustreza in se v 
terapevtskem odnosu dobro počutijo.« Risba družine po besedah B. Kariž (2010) prikazuje 
otrokovo razumevanje družinskih odnosov in njegovo lastno vlogo. Pravi,  da je »v večini 
primerov risba družine iskren prikaz otrokovega doživljanja in prinaša pomembne informacije 
o družinski dinamiki« (prav tam, str. 51). 
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4. DELAVNICA 

Tema delavnice Prijateljstvo in medosebni odnosi 

Cilji 

� spodbujanje sproščene komunikacije 
� razmišljanje o sebi v odnosu z drugimi 
� iskanje pomembnih oseb v otrokovem življenju 
� razmišljanje o prijateljskih odnosih in odnosih z drugimi 

pomembnimi osebami 
� izražanje in ozaveščanje čustev 

 

Potek in izvedba delavnice 

Prišla sem petnajst minut prej in dobila ključe od prostora pri učenčevi učiteljici. Svetovalna 
delavka je bila tokrat odsotna, zato sem sodelovala le z učiteljico. V prostoru sem pripravila 
vse za delavnico in počakala na učenca. Vljudno je potrkal in pozdravil, skozi vrata pa 
pokukal nasmejan obraz – vstopil je celo nekoliko samozavestno. Deloval je dobre volje. 
Pozdravila sem ga in povprašala, kako je in kako se počuti. Povedal je, da je dobre volje, a da 
sta se zjutraj z bivšim sošolcem sprla, sedaj pa sta se pobotala in se zato dobro počuti. Povedal 
je, da je po pogovoru z njim videl, da je bila celotna situacija nesporazum in da bivši sošolec z 
njim ni iskal prepira. Na ta jutranji konflikt me je opozorila tudi njegova učiteljica in 
spodbudila, da se tudi midva o tem pogovoriva, v kolikor bo pripravljen govoriti. Nato sem ga 
spodbudila, da mi je tudi s krogom počutja pokazal, kako se počuti. Puščica je pokazala na 
čustvo vesel in radosten. Povedala sem, da opažam, da velikokrat izbere to čustvo in ga tudi 
tokrat spodbudila, da pove kaj več o izbranem počutju. Odvrnil je, da je to zaradi rešenega 
spora z bivšim sošolcem. Takoj je začel razlagati o svoji najljubši računalniški igri, kjer sem 
pustila, da pove do konca (pripovedoval je zelo navdušeno in motivirano), nato sem sama 
nadaljevala z opisom aktivnosti. Deloval je zelo zainteresirano.  

Glavna aktivnost13 
 
Moj planet 
 
Otroku ponudim vnaprej pripravljeno predlogo, ki je krog iz risalnega papirja in predstavlja 
otrokov planet. Pojasnim mu, da bo oblikoval svoj planet, kjer bo najprej na sredino narisal 
sebe, okrog pa vse osebe, ki so zanj pomembne (prijatelji, družina, sorodniki …) in ki bi jih 
želel imeti ob sebi, v kolikor bi lahko imel čisto svoj planet. Opazujem uporabljene barve, 
velikost narisanih oseb in oddaljenost le teh od njega samega. Med samo aktivnostjo ne 
spodbujam pogovora, mestoma ga motiviram ali spodbudim razmišljanje o pomembnih 
osebah z dodatnimi vprašanji. Ko konča, se pogovoriva o izdelku. Pomagam si z 
naslednjimi vprašanji: 
 

• Kako si se počutil med risanjem? 
• Katere osebe si narisal na svojem planetu in zakaj? 
• Kakšne so njihove značilnosti/lastnosti? 
• So katere izmed teh lastnosti tudi tvoje lastnosti? 
• Imenuj prijatelje, ki si jih narisal. Kaj po navadi počnete skupaj? 
• Katera oseba ti je najbližje in katera je najbolj oddaljena? 
• Katerih oseb ni na tvojem planetu? Zakaj? 

                                                           
13

 Ideja za aktivnost je iz knjige Likovna terapija za otroke, avtorice Barbare Kariž in je nekoliko prirejena. 
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• Si zadovoljen s svojo risbo ali bi jo želel spremeniti? Kako? 
 

Tudi tokrat je imel nekaj težav s poslušanjem navodil do konca, zato sem ga prijazno 
povabila, da posluša do konca in šele nato začne z delom. Predstavila sem mu planet in 
povedala, da naj na njem upodobi osebe, ki jih ima rad, ki mu veliko pomenijo in ki bi jih 
povabil k sebi, v kolikor bi lahko imel čisto svoj planet. Najprej si je želel narisati like iz 
računalniške igre, nakar sem odvrnila, da navodila pravijo, da nariše resnične osebe. Rekel je, 
da so roboti in nekateri drugi liki v igrici tudi drugače resnični, nakar sem mu povedala, da ga 
razumem, kaj želi povedati, a da sem bolj razmišljala v smeri, da nariše resnične osebe, ki jih 
ima rad, s katerimi preživlja prosti čas, prijatelje, družino in podobno. Vse te like pa lahko 
kako drugače vključi v sliko. Najprej je narisal sebe (kar je tudi navodilo), a kot zelo majhno 
figuro, zato sem pripomnila, da je planet zelo velik in da ima veliko prostora za risanje. 
Nadaljeval je z risanjem mame, ki jo je sprva narisal dokaj blizu njega samega, a vseeno 
nekako ločeno, kot da je on v prostoru, ona pa zunaj. Sebe je upodobil z računalnikom, v 
bližini pa narisal tudi telefon. Nadaljeval je z risanjem dveh prijateljev, ki sta njegova soseda 
in se skupaj igrajo. Opazila sem, da potrebuje nekaj pomoči pri razmišljanju – vprašala sem 
ga, če želi dodati še sestrici, ki jih je upodobil ob sebi – povedal je, da navijata zanj, ko igra 
igrico. Vse skupaj (skupaj z mamo) je  povezal tako, da je dorisal hišo, kjer izgleda, kot da so 
vsi skupaj v notranjosti hiše. Za vsako osebo, ki mu je pomembna, je narisal hišo, pred njo pa 
tisto osebo. Planet je na koncu izgledal kot majhna  soseska, on pa dodal, da mu je risba zelo 
všeč. B. Kariž (2010) pravi, da naj bomo pozorni na otrokov prevladujoč odnos do izdelka. 
»Otrokova čustva (ne)zadovoljstva z izdelkom do določene mere odsevajo (ne)zadovoljstvo s 
samim seboj, predvsem v povezavi z njegovimi zmožnostmi in sposobnostmi« (prav tam, str. 
54). Najprej se je posluževal le oranžne barve, po moji spodbudi, da jih ima na voljo več, pa 
dodal še vijolično, in na koncu z rumeno upodobil sonce. O rdeči in črni, ki sta njegovi 
najljubši barvi,  ni bilo tokrat niti sledu. Zanimal se je tudi za uporabo oglja, ki bi ga želel 
preizkusiti. Dogovorila sva se, da ga bo preizkusil, ko bo končal z risanjem planeta, saj ga pri 
risbi ne želi uporabiti. Pri ljudeh, ki so mu pomembni, je narisal še dve sošolki iz razreda, za 
kateri pravi, da se rad igra z njima. Na planet je dodal še dva prijatelja (dečka in deklico) iz 
vzgojnega zavoda, kjer je bil nastanjen kratek čas, katerih imen se ni spomnil. Za dečka je 
povedal, da sta se velikokrat prepirala in stepla, a da sta bila vseeno prijatelja. Za deklico pa, 
da je bila njegova najboljša prijateljica in da je bila v tistem času, ko je bila v domu na 
vozičku, ker si je poškodovala nogo. Na planet je dodal še deklico, ki je sošolka od njegove 
mlajše sestrice in tudi njena prijateljica. Za njo je povedal, da je velikokrat »tečna«. Ko se, 
vprašala, zakaj jo je povabil na svoj planet je odvrnil, da je prijateljica od sestre in včasih tudi 
njegova. Vprašala sem ga, če želi dodati še očeta, nakar je odvrnil, da oče ne živi z njimi. 
Odgovorila sem mu, da je to njegov planet in da lahko povabi kogarkoli želi. Po odzivu 
sklepam, da na to niti ni pomislil, a da mu je bila ideja všeč − očeta je narisal k svoji družini, 
v isto hišo. Na koncu je dodal še dedka. Ko je končal, sva  si skupaj ogledala sliko. 
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                                                                         Slika 6: Moj planet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Povedala sem mu, da mi je slika všeč in da izgleda, kot da je planet zelo poseljen. Dodala 
sem, da opažam, da ima okrog sebe veliko ljudi, kar je zadovoljno potrdil. Vprašala sem ga 
še, kaj mu je najbolj všeč na prijateljih in kakšen mora biti nek otrok, da ga želi imeti za 
prijatelja. Odgovoril je, da mu je všeč, če je nekdo zabaven, prijazen in da ga nasmeje. 
Spodbudila sem ga, da svoj planet še poimenuje in mu ponudila oglje, da se z njim spozna in 
ga razišče kot likovni material. Ponudila sem mu dodaten list, saj sem opazila, da mu je oglje 
zelo zanimivo. Na drugo stran je napisal svoje ime, ime planeta in naredil nekaj potez s 
palčko. Spodbudila sem ga, da ga poskusi razmazati s prstom, kar mu je bilo zelo zanimivo. 
Vprašala sem ga še, če bi želel še koga narisati. Pritrdil je, a povedal, da mu je zmanjkalo 
prostora. Predlagala sem, da na planet zapiševa samo njegovo ime in da tudi to šteje. 
Povprašala sem, koga ni na njegovem planetu, koga ni želel povabiti, a tega vprašanja ni 
najbolje razumel, saj je odvrnil, da je narisal vse osebe, ki jih je želel. S koncentracijo tokrat 
nisva imela nobenih težav − enkrat sem ga zopet povabila za mizo, po tem ko je stopil do 
okna in se zazrl ven. V splošnem pa se mi je zdel zelo zainteresiran za aktivnost in se ji je zelo 
posvetil. Preden sva se poslovila, sem mu povedala, da imava naslednjič zadnjo delavnico in s 
tem nekako napovedala konec le teh. 

 

Ugotovitve: ugotavljam, da sem se pri tej delavnici precej vključevala v proces nastajanja 
izdelka, bolj kot v predhodnih delavnicah. Spodbujala sem ga predvsem z vprašanji, ki so mu 
pomagali k razmišljanju o tem, koga bi si želel na svojem planetu. B. Kariž (2010, str. 30) 
pravi, da se »terapevtovo zanimanje za otrokov izdelek in njegovo doživljanje kaže kot 
prisotnost med ustvarjalnim procesom, kot pomoč, spodbuda in odobravanje. Zanimanje naj 
bo iskreno, izraženo na občutljiv in nevsiljiv način.« Vključevala sem se predvsem zato, ker iz 
izkušenj iz predhodnih delavnic vem, da si želi aktivnosti hitro končati, preko spodbud pa sem 
ga po mojem mnenju spodbudila k razmišljanju o njemu pomembnih osebah. Glede na 
njegovo zadovoljstvo z izdelkom sklepam, da je preko aktivnosti uvidel, da ima okrog sebe 
veliko oseb, ki jih ima rad in s katerimi se razume. K temu je prispevala sama konkretnost 
izdelka, saj je imel izdelek pred očmi, kjer si ga je ogledoval, občudoval in v zvezi z njim 
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izkušal zadovoljstvo − tako nad tem, kar je ustvaril kot v zvezi z upodobljenimi osebami 
okrog njega. Menim, da je Bor preko te aktivnosti odprl pot svoji domišljiji in da je tekom 
ustvarjanja zelo užival. 

 

5. DELAVNICA 

Tema delavnice Reševanje konfliktov in premagovanje jeze 

Cilji 

� razmišljanje o situacijah, ki sprožajo jezo 
� izražanje in obvladovanje čustev 
� najti različne načine, kako obvladovati jezo 
� najti različne odzive na določeno situacijo 
� spodbujanje sproščene komunikacije 
� razmišljanje o odnosih s pomembnimi osebami 

 

Potek in izvedba delavnice 

Pred začetkom zadnje delavnice sem nekaj besed spregovorila s svetovalno delavko, ki je 
povedala, da je situacija z Borom zadnje dni slabša. Učiteljice in ostali delavci šole so opazili, 
da je večkrat udeležen v pretepih z ostalimi otroki in da se je frekvenca teh obračunov precej 
povečala. Druge učence izziva, največkrat pa obračuna z njimi tako, da jih opraska. Včasih so 
razlogi za njegov izbruh precej nelogični, zato odrasla oseba, ki je v tistem trenutku zraven, 
izbruha tudi ne pričakuje. Njegova razredničarka meni, da je mogoče krivo to, da se bliža 
konec leta in da je učencu postalo vseeno za šolo, v splošnem pa ne ve, kaj se dogaja in kako 
pojasniti poslabšanje situacije. V pogovoru z obema (tako razredničarko kot svetovalno 
delavko) sem opazila razočaranje nad situacijo in zaskrbljenost. Obe sta mi povedali tudi, da 
je učenec pri individualnem delu precej drugačen kot v skupini, saj ima tam pozornost samo 
zase. Pri individualnem delu je precej bolj poslušen, sproščen, prijazen, vljuden in vodljiv ter 
dojemljiv za nove informacije.  

Sama sem odšla do prostora, kjer imava srečanja, kjer sem pred prostorom na blazini 
zagledala učenca, razredničarko ter starejšega učenca. Izgledalo ke, kot da imajo razgovor – 
sklepala sem, da je zopet prišlo do incidenta. Ko sem učenca vprašala, kaj se je zgodilo, je 
najprej omenil drugega učenca in kako ga je fizično prijel za roko. Še prej, ko me zagledal, je 
povedal, da bi rad, da bi imela delavnice še večkrat. Pogovor sva nato nadaljevala v prostoru, 
medtem ko sem sama pripravljala material in ga zlagala na mizo. Okoliščine prepira mi je 
podrobneje pojasnil, kjer se je izkazalo, da je prepir pravzaprav začel on. Situacijo, ki se je 
zgodila, sem izkoristila pri aktivnosti, ki sem jo imela pripravljeno za delavnico.  

Najprej sem ga povabila, da mi s krogom počutja pokaže, kako se trenutno počuti. Pokazal je, 
da je jezen in da se to nanaša na prepir pred samo delavnico. Nato je povedal, da je sedaj 
vesel, saj se veseli delavnice in da jo rad obiskuje. Nato sem začela z razlago, kaj bova počela. 
Povedala sem, da imam s sabo plastelin, kjer je takoj odprl plastično posodo in ga vzel ven. 
Povedala sem, da bom najprej razložila, kaj bova počela, nato pa je sledilo delo s plastelinom. 
Najprej sem mu prebrala zgodbo, ki je kot uvod v aktivnost. B. Kariž (2010, str. 144) pravi, 
da so »pravljice, zgodbe ali pesmi prav tako zanimiva izhodišča za likovni izdelek. 
Omogočajo identifikacijo z junaki in tako prinašajo pomembne informacije o otroku. Zgodba 
je lahko napisana ali pripovedovana. Njena vsebina je lahko široka ali vezana na določeno 
temo.« 
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Glavna aktivnost14 
Kaj storim, ko sem jezen 
 
Za uvod preberem naslednjo zgodbo: Anžetov mlajši brat si je izposodil njegov radio, a 
Anžetu ni všeč, da se dotikajo njegovih stvari, ne da bi jim on to dovolil. Zelo se razjezi na 
svojega brata, začne kričati in ker mu le ta takoj ne vrne radia, ga tudi udari. Brat se začne 
jokati in mu v solzah vrne radio.  Mama zasliši jok in prihiti iz sosednjega prostora, kjer 
razočarano ugotovi, da sta se brata zopet sprla. Anžeta pošlje v sobo, da se pomiri in mu 
pove, da naj pride iz sobe, ko se bo pripravljen pogovarjati o tem, kaj se je zgodilo. Anže v 
sobi razmišlja, da je sicer dobil nazaj radio, a se ne počuti dobro, saj je udaril bratca in ga 
spravil v jok. Kaj bi lahko storil drugače, ko je postal jezen? 
 
Učencu povem, da bo iz plastelina izdelal osebe, ki so nastopale v zgodbi, nato pa se bova 
pogovorila o tem, kako bi lahko Anže v zgodbi ravnal drugače. Kaj bi lahko naredil v 
trenutku, ko je postal jezen, da ne bi udaril bratca? Predlagane scenarije nato odigra s 
figurami.  
 
Med pogovorom povem, da včasih zaradi jeze naši odzivi niso najbolj ustrezni in da bi bilo 
zaželeno, da bi znali čustva izražati na pozitiven način in se tako izogniti večjim 
nesoglasjem. Vprašam ga, kako sam po navadi prežene jezo, kaj stori, da jeza izgine in 
podobno. Skupaj razmišljava, kaj lahko stori v konkretnih primerih. 
 
Povem, da obstajajo različni načini, kako pregnati jezo:  
1) počakam nekaj časa, štejem do deset in več;  
2) globoko diham in se sprostim, lahko tudi malce potelovadim;  
3) poiščem rešitve za svoje težave − pogovorim se z nekom o mojih občutkih;  
4) o stvareh razmislim na drugačen način − če bi stvar, ki me je razjezila, videl drugače, 
morda ne bi bil jezen;  
5) razmislim, ali sem tudi sam kriv za stvar, zaradi katere sem se razjezil;  
6) poiščem nekaj drugega, da ne mislim na stvar, ki me je razjezila. 

 

Nato sem povedala, da bo sedaj like v zgodbi oblikoval v figurice, nato pa se bova pogovorila 
o tem, kaj bi naj fant v zgodbi storil drugače, da ne bi udaril mlajšega bratca. E. Mees- 
Christeller (1992, str. 24) pravi, da je pri modeliranju »neposredna povezanost rok z 
materialom mnogo bolj telesna kot pri risanju ali slikanju s svinčnikom oziroma s čopičem. 
Poleg tega skriva modeliranje v sebi tridimenzionalnost, ki je nedvomno čisto drugačno 
doživetje kot doživetje ploskve. Mehak material je mogoče vleči, gladiti, stiskati ali narediti 
vanj vdolbino; nato pa lahko vse skupaj zopet preoblikujemo in upogibamo, ne da bi kaj 
pokvarili.« 

Figure so bile precej površno oblikovane, Bor si ni vzel časa in se jim ni posvetil. Človeška 
oblika je bila nakazana le z oblikovanimi okončinami (roke, noge, glava). Glava je bila pri 
vseh treh figurah zelo majhna, figure pa pretežke, da bi stale na kartonasti podlagi. Posamezen 
lik v zgodbi je bil nakazan le z višino in velikostjo (mlajši brat kot najmanjša figura), brat, ki 
je glavni lik, je bil večji od mlajšega bratca, mama pa najvišja figura. Bor je hitro povedal, da 
bi se moral fant, namesto, da je bratca udaril, se z njim pogovoriti in mu lepo pojasniti, zakaj 
ne želi, da vzame radio, brez da prej vpraša. Ponudil je tudi drug scenarij, in sicer je povedal, 
da fant trenutno radia ne potrebuje, ker igra igrice na računalniku in ga tako lahko posodi 

                                                           
14 Ideja za aktivnost je iz knjige Čustvena inteligenca otrok, avtorja Rafaela Bisquerra Alzina. 
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mlajšemu bratcu. Povabila sem ga, da predlagane scenarije odigra. Ker sem opazila, da mu je 
vse skupaj zelo jasno (da se nesporazume ne rešuje fizično, ampak z besedami, pogovorom), 
sem se osredotočila na to, kaj storiti, ko se počutimo zelo zelo jezne v situaciji in ne moremo 
razmišljati. Tudi tokrat je hitro odvrnil, da moramo razmisliti, ali pa globoko dihati. Navezala 
sem se na prepir, ki se je zgodil pred srečanjem in ga spodbudila k razmišljanju, kaj bi lahko 
on naredil takrat, ko se je počutil jeznega. Bor je prišel do zaključka, da bi bilo bolje, da sploh 
ne bi začel prepira in da bi se v trenutku, ko je želel drugega učenca zafrkavati, ustavil in ne bi 
izrekel besed, ki jih je. Sama sem dodala, da tudi reakcija drugega učenca ni bila primerna, in 
da s fizičnim obračunavanjem nikoli ne rešimo konflikta, a da sta oba pripomogla k nastali 
situaciji. Vprašala sem ga tudi, kako on na telesu občuti jezo in bes. Pokazal je na prsi in na 
glavo. Povedala sem, da obstajajo različni načini, da se tega občutka znebimo in jih naštela. 
Skupaj sva poskusila tudi način štetja do deset in globokega dihanja − na tak način se lahko v 
situaciji umirimo in v miru razmislimo, kaj bomo storili naprej. Opazila sem, da se v situacijo, 
ki sem jo opisala z zgodbo, ni preveč vživel in da je iz figuric izdeloval pošasti, zato sem 
izkoristila priložnost in vprašala, kako bi bilo, če bi se ti dve pošasti (ki ju ima izdelane na 
mizi), ki sta sicer prijateljici, začeli prepirati in kako bi lahko rešili konflikt, brez da bi začeli 
spopad z uporabo sposobnosti, ki jih imata (učenec namreč pove, da ena izmed njiju bruha 
ogenj, druga ima možnost bruhanja prahu, ki nasprotnika paralizira oziroma le ta umre). V 
situacijo se je hitro vživel  in povedal, da se prepirata zaradi hrane. Sama sem vskočila z 
navodilom, da pri reševanju konflikta ne smeta uporabljata svojih 'sposobnosti', saj sta 
drugače prijateljici in ne bi bilo prav, da se poškodujeta. Učenec je zaigral situacijo in 
povedal, da prepir s hrano rešita tako, da ena izmed njiju uporabi svoj rep in hrano preseka na 
dve polovici, tako da vsaka dobi enak delež. Pri tem je bilo opazno, da učenec zmore 
razmišljati o alternativnih scenarijih k rešitvi problema, menim, da je težava le v tem, da ne 
zna ravnati v trenutku afekta. Lahko, da situacije zazna kot pretirano ogrožujoče in je prisoten 
tudi strah, zato se odzove tako, kot se je v preteklosti izkazalo za najbolj učinkovito − fizično.  

Za konec sem mu ponudila še anketo, s katero sem ga povabila, da mi sporoči, kako so se mu 
zdele delavnice. Za konec sva se nekaj minut igrala tudi namizno igro, ki jo ima zelo rad. 
Preden je odšel, sem ga spomnila, da naj poskusi tehniko, ki sva jo danes preizkusila takrat, 
ko bo postal jezen. Rekel je, da bo. 

 

Ugotovitve: v sklopu te delavnice sem se sama predvsem ukvarjala z dilemo, kako preseči 
Borovo podajanje zaželenih odgovorov v pogovoru o reševanju konfliktov. Slednje sta mi 
namreč omenili tudi svetovalna delavka in Borova razredničarka. Pri opisu poteka delavnice 
je namreč vidno, da je hitro podal odgovor, za katerega je ocenil, da ga želim slišati. Opazila 
sem, da mu prvotna situacija, ki sem jo opisala z zgodbo, ni bila toliko blizu, zato sem 
izkoristila priložnost in situacijo prenesla na pošasti, ki jih je z zanimanjem izdeloval iz 
plastelina, kar je v njem povzročilo večje zanimanje in sodelovanje pri pogovoru. Pri tej 
delavnici sem se sama srečala z improvizacijo, saj delavnica ni tekla, kot sem načrtovala, a 
mislim, da sem se v splošnem dobro odzvala in hitro poiskala alternativo. Pokazala se je tudi 
pomembnost poznavanja otroka in njegovih interesov, ki sem jih nato vpletla v pogovor in s 
tem pridobila njegovo pozornost. Bor je tekom delavnic tudi večkrat poudaril, da bi si želel 
nadaljevanja delavnic, kar pa ni bilo izvedljivo zaradi bližanja konca šolskega leta. Opažanja 
svetovalne delavke so podobna, saj pravi, da se Bor dobro odziva na individualno delo in mu 
je ta oblika dela všeč. Likovne dejavnosti so tokrat služile predvsem kot orodje za pogovor o 
reševanju konfliktov, pri čemer so figure iz plastelina (podobno kot pri delu z lutko) 
omogočile distanco in priložnost za igranje vlog, saj Bor  ni bil vpleten v situacijo/konflikt, 
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temveč jo je lahko v celoti nadzoroval. Pri upodabljanju figuric je uporabljal domišljijo in jih 
oblikoval po svojih željah ter se tako z njimi lažje poistovetil. 

 

Zaključna spoznanja v sklopu izvedenih delavnic 

V sklopu zgornjega raziskovalnega vprašanja je bil namen delavnic z uporabo likovnih 
dejavnosti raziskati možnosti uporabe le teh v okviru dela svetovalne službe. Prav tako je bil 
namen delavnic raziskati, kako lahko likovne dejavnosti prispevajo k izražanju življenjskega 
položaja otroka ter hkrati prikazati različne aktivnosti in likovni material, ki ga lahko 
uporabimo. Delavnice so bile načrtovane za čas ene šolske ure (45 minut), kar je pomenilo, da 
so bile zaradi časovne omejenosti tematsko usmerjene. M. Liebmann (2004, v Kariž, 2010) 
pravi, da se »pri likovni terapiji pogosto srečujemo s časovnimi omejitvami. Če tema ni 
vnaprej določena ali dogovorjena, je lahko iskanje ideje dolgotrajno. Otrok ponavadi hitreje 
začne z likovnim izražanjem, kadar se osredotoči na temo« (prav tam, str. 43). Teme delavnic 
sem določila skupaj s svetovalno delavko, glede na Borove trenutne potrebe oziroma glede na 
področja, ki so zanj trenutno v ospredju. B. Kariž (2010) pravi, da naj se načrtovanje 
likovnoterapevtskih aktivnosti vedno začne z mislijo na otroka. »Vsak otrok je edinstven, ima 
svoj lasten način funkcioniranja in odzivanja. Terapevt mora otroka dobro poznati in biti 
seznanjen z njegovim razvojnim nivojem, močnimi področji, sposobnostmi in značajskimi 
lastnostmi« (prav tam, str. 39). Tekom delavnic sva obravnavala teme, ki so bile zastavljene, 
pojavljale pa so se tudi druge teme, kot je npr. preživljanje prostega časa na način igranja 
računalniških iger in obkroženost z elektronskimi napravami, kot so televizija, telefon, 
računalnik in tablica, ki se jih poslužuje velik del svojega prostega časa. Omenjena tema se je 
večkrat pojavila neposredno na likovnem izdelku ali pa posredno pri pogovoru o omenjenem 
izdelku. 

Likovne dejavnosti so omogočile spoznavanje otroka po različnih poteh. Najprej preko tega, 
kako se je lotil aktivnosti, kar je bilo največkrat zelo impulzivno, še preden sem sama končala 
z opisom aktivnosti. Slednje povezujem predvsem s težavami pomanjkanja pozornosti. Bor se 
aktivnosti s težavo posveča dlje časa, zato se je zelo hitro loti in želi narediti čim več, 
pomanjkanje pozornosti pa je opazno takrat, ko se nenadoma odloči, da je izdelek končan, ali 
pa vstane od mize in se sprehodi po prostoru. Tudi ravnanje in izbira likovnega materiala 
govorita o otrokovem značaju, temperamentu in čustvovanju (Kariž, 2010). Močne in odločne 
poteze s čopičem in flomastrom, izbira intenzivnih barv ter energično manipuliranje s 
plastelinom so značilnosti, ki so se najpogosteje pojavljale pri Borovem likovnem ustvarjanju, 
a sem se podrobnejši analizi vedenja in interpretaciji izdelka izognila, saj to ni bil namen 
delavnic, prav tako pa je bil sklop delavnic prekratek za ustvarjanje analiz in zaključkov. V 
primeru kontinuiranega izvajanja delavnic z otrokom pa menim, da so tovrstni podatki lahko 
pomembni, predvsem za spremljanje napredka in sprememb pri otroku.  

Likovne dejavnosti so prispevale tudi k lažjemu vzpostavljanju odnosa med mano in Borom. 
Predvsem skupno ogledovanje izdelka in pogovor o njem sta prispevala k temu, da je bil 
slednji manj ogrožujoč, hkrati pa se je krepilo zaupanje, varnost in sproščenost, kar je bilo 
vidno z vsako naslednjo delavnico. 

Likovne dejavnosti so v sklopu teh delavnic služile predvsem kot orodje za pogovor in most 
med mano in Borom. Menim, da je Bor lažje spregovoril o svojih občutkih in doživljanjih v 
povezavi z določeno temo, prav tako pa se je preko likovnih izdelkov izrazil odnos do njemu 
pomembnih oseb, odnos do šole in vrstnikov, izpostavil je nekatere pretekle situacije v 
povezavi z določenimi čustvi, pogost način reševanja konfliktov, težave v povezavi z 
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ravnanjem v trenutku afekta in mi ponudil uvid v doživljanje sebe. Na delavnice je rad 
prihajal, bil je zelo sodelovalen, sproščen in motiviran, zato menim, da bi se delavnice brez 
težav nadaljevale, v kolikor bi se izvedba začela v začetku šolskega leta in ne proti koncu. 
Željo za nadaljevanje delavnic je izrazil tudi sam, kar priča o tem, da so mu bile delavnice 
všeč, ter da so mu bile načrtovane aktivnosti in oblika sodelovanja blizu. V kolikor bi se 
izvajale kontinuirano, bi se jih lahko udeležilo tudi več otrok naenkrat, kjer bi ena izmed 
prednosti vsekakor bila krepitev socialnih veščin. Vključevanje tovrstnih delavnic znotraj 
svetovalnega dela ne zahteva nobenih posebnih prilagoditev, saj so ure za individualno delo z 
otrokom predvidene že vnaprej, prav tako pa dotična šola razpolaga s primernim prostorom za 
izvedbo in pestrim izborom likovnega materiala. V primeru tematsko usmerjene delavnice pa 
je potrebna vnaprejšnja priprava in načrtovanje. 
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IV  SKLEPNE UGOTOVITVE 
 

Čustveno-socialna kompetenca otrok je področje razvoja otroka, kjer je potrebna večja 
pozornost ne samo šolskega sistema, temveč celotne družbe. Na otrokov celostni razvoj 
namreč ne vplivata zgolj družina in šola, temveč tudi širše okolje, preko družbenih norm in 
vrednot. Po mnenju sogovornic je otrok z različnimi potrebami, ki zahtevajo poseben pristop, 
vedno več, prav tako pa se zvišuje število individualnih obravnav v okviru svetovalne službe. 
Sogovornice kot razloge za obstoječe stanje navajajo predvsem značilnosti sodobne družbe, ki 
jo zaznamuje hiter tempo življenja in zasičenost s tehnologijo ter s tem povezani 
spreminjajoči se življenjski stili družin. Porast težav pri vedno mlajših otrocih po mojem 
mnenju nakazuje tudi na nezadostno upoštevanje  čustveno-socialnih značilnosti in razvoja 
otrok. Ena izmed sogovornic pravi, da čustveni in socialni razvoj potekata neodvisno od tega 
ali se z njim načrtno ukvarjamo ali ne in da bi jima bilo nujno posvetiti več načrtnega dela. 
Naraščajoče število težav in potreb pri vedno mlajših otrocih nakazuje na potrebo po 
spremembah v smeri večje podpore in pozornosti otrokovemu celostnemu razvoju. Menim, da 
ima šola, kot drugo najpomembnejše okolje za otroka, in njena vzgojna naloga moč, da skupaj 
s starši naslovi težave, ki se pojavljajo, in postane začetnica sprememb, ki lahko rezultirajo v 
spremembah na ravni širše družbe. Spremembe na ravni šolskega sistema naj bi šle predvsem 
v smeri večjega poudarka čustvenemu in socialnemu razvoju otrok. Sogovornice namreč 
obstoječi šolski sistem zaznavajo kot pretirano osredotočen na pridobivanje akademskih 
veščin in poudarjanje predvsem izobraževalnega dela učnega procesa in razvijanja 
kognitivnih sposobnosti, kjer ni prostora za čustva. Kot predloge za spremembe v smeri 
večjega poudarjanja čustvenega in socialnega razvoja na ravni šole in šolskega sistema same 
omenjajo poseben predmet ali krožek, ki bi obravnaval omenjene vsebine in bi ga izvajala 
svetovalna služba, sistematično izvajanje socialnih iger in delavnic na temo čustev in 
odnosov, potrebo po dodatnih izobraževanjih na to temo ter pomen angažiranja in podajanja 
predlogov za spremembe ter sodelovanja s sestavljalci učnih načrtov na nacionalni ravni. 
Hkrati pa sogovornice prepoznavajo tudi pomen lastne čustveno-socialne kompetence za delo 
s čustveno-socialno kompetenco otrok in ji prav tako pripišejo pomembno vlogo, kar pomeni, 
da kljub nagnjenosti k navajanju zunanjih razlogov za nezadostno ukvarjanje s čustvenim in 
socialnim razvojem učencev prepoznavajo tudi lastno vlogo in moč vplivanja pri tem. 

Sogovornice, sodelujoče v raziskavi, področje čustveno-socialne kompetence pri učencih na 
razredni stopnji označujejo kot zelo pomembno. Učiteljice menijo, da se s krepitvijo 
omenjenega področja ukvarjajo dovolj, svetovalne delavke pa se kljub zaznani pomembnosti 
tega področja z njim (po njihovem mnenju) ne ukvarjajo dovolj, kot razlog pa navedejo delo 
le z otroki, ki imajo težave, pomanjkanje časa in preobsežne delovne naloge. Slednje kot 
pomembno oviro pri delu izrazijo tudi učiteljice. Kot najpogostejšo aktivnost za krepitev 
čustveno-socialne kompetence oziroma metodo dela z otroki tako svetovalne delavke kot 
učiteljice omenjajo pogovor. Učiteljice uporabljajo pogovor s celotnim razredom, velikokrat 
pa kot vadbeno območje izkoristijo tudi situacije, ki se zgodijo v razredu, kar pomeni, da se 
otroci čustvenih in socialnih veščin učijo predvsem na zelo konkreten način. Pogovor je za 
svetovalne delavke predvsem najhitrejša in najučinkovitejša metoda dela, upoštevajoč dejstvo, 
da so spričo številnih delovnih nalog preobremenjene, večkrat pa jim tudi primanjkuje časa za 
učinkovito opravljanje delovnih nalog. Potrebno je še omeniti, da prvotni namen pogovora pri 
svetovalnih delavkah najpogosteje ni krepitev čustveno-socialne kompetence, se pa pojavlja 
kot posredni cilj izvajanja metode dela. 
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Čeprav sogovornice poročajo, da je pogovor kot metoda dela blizu tudi otrokom, pa menim, 
da se preko kreativnih medijev otrokom približamo še prej, zaradi njihove splošne 
naravnanosti k igri in ustvarjalnosti. Kreativni mediji omogočajo otrokovo samoizražanje, 
samoraziskovanje, spodbujajo aktivno participacijo, razvijajo domišljijo ter izzovejo čute in 
telesni odziv otroka (prim. Malchoidi, 2007). Omogočajo mu sprostitev, ugodje, igro, veselje, 
zmanjševanje stresa, samopotrjevanje, priložnosti za socializacijo in podobno (Kustec, 2015). 
Likovne dejavnosti so še posebej uporabne pri mlajših otrocih, saj pri njih razvoj govornih 
sposobnosti in besedišča še poteka, skupaj z učenjem jezika čustev. Otroci se torej v pogovoru 
z odraslim velikokrat ne zmorejo izraziti na način, ki je s strani odraslega pričakovan, zato 
lahko likovne dejavnosti služijo kot posredni medij komuniciranja in pomenijo varno obliko 
komunikacije ter prostor za odkrito izražanje čustev v posredni obliki. Omogočajo torej 
vizualno sporočanje misli, čustev in izkušenj na način, ki je manj ogrožujoč, premagovanje 
čustvene stiske, reševanje konfliktov, doseganje vpogledov, bolj diferencirano zaznavanje 
lastnih čustev, krepitev pozitivne samopodobe in osebnostno rast (Kariž, 2010). Likovne 
dejavnosti so tudi oblika igre, kjer ima otrok prostor za ustvarjalnost in se posledično lahko 
izkuša v pozitivni luči. Potrditev o lastnih sposobnostih je ena izmed prednosti uporabe 
kreativnih medijev, ki so jih izpostavile tudi sogovornice. Omenijo še prednosti, kot so 
omogočanje izražanja čustev in sprostitev. Kljub prepoznavanju nekaterih prednosti uporabe 
kreativnih medijev in likovnih dejavnosti pa se jih svetovalne delavke ne poslužujejo, 
učiteljice pa jih uporabljajo za namene učne ure, kjer je uporaba kreativnih medijev vnaprej 
določena z učnim načrtom in le ti niso uporabljeni neposredno za krepitev čustveno-socialne 
kompetence temveč zgolj posredno. V zvezi s poročanjem o pomanjkanju časa in preobsežnih 
delovnih nalogah je zaznati tudi prepričanje, da uporaba kreativnih medijev zahteva več časa 
kot obstoječe metode, ki se jih sogovornice poslužujejo. O likovnih dejavnostih menijo, da so 
premalo izkoriščeno področje. Svetovalne delavke se likovnih dejavnosti pri delu ne 
poslužujejo, ker jim bodisi niso blizu, bodisi se ne počutijo dovolj kompetentne za njihovo 
uporabo. Učiteljice pa likovne dejavnosti uporabljajo predvsem v okviru predmeta likovna 
umetnost oziroma za namene učne ure. Menim, da bi bilo smiselno uvesti dodatna 
izobraževanja, kjer bi bili kreativni mediji ter možnosti uporabe le teh podrobneje 
predstavljeni, hkrati pa bi bilo potrebno svetovalnim delavkam in učiteljicam omogočiti 
prostor za raziskovanje lastnih interesov in zanimanj, ki bi jih lahko aplicirale v svoje delo. 
Sogovornice so namreč izrazile pripravljenost za stalno strokovno izpopolnjevanje in dodatna 
izobraževanja uvrstile kot glavni vir pridobivanja znanja.  

Razmišljanje o vključevanju kreativnih medijev v šolski prostor z namenom krepitve 
čustveno-socialne kompetence odpiram z mnenjem ene izmed sogovornic, ki pravi, da bi naj 
pouk v prvi triadi potekal predvsem izkustveno, saj otroci razvojno gledano še naj ne bi bili 
pripravljeni na obstoječ način poučevanja, v prvem razredu pa bi naj potekal predvsem preko 
igre, saj je tako prehod iz vrtca v šolo mehkejši. V kolikor bi bilo to mnenje aplicirano v 
prakso, bi bila uporaba kreativnih medijev neizogibna. S tem predlogom se strinjam tudi sama 
in vključevanje kreativnih medijev pri delu z razredom vidim predvsem na način bolj 
izkustvenega učenja in odpiranje prostora igri. Učitelji bi lahko kreativne medije vključevali v 
čas, ki ga sicer namenijo pogovoru z razredom oziroma čas, ki ni namenjen obravnavanju 
učne snovi, kot je npr. jutranji pogovor v krogu. To sicer pomeni načrtovanje dejavnosti, ki pa 
ni vedno mogoča, še posebej v primeru razreševanja konfliktov, a menim, da si lahko učitelj s 
sprotnim dodajanjem načrtovanih aktivnosti hitro razširi nabor le teh, s kontinuiranim 
izvajanjem pa jih uporablja bolj samozavestno in brez posebnega napora. Za razreševanje 
konfliktov med učencema lahko npr. poseže po lutkah, za delo s čustvi lahko uporabi 
aktivnosti z likovnimi dejavnostmi, za spodbujanje empatije lahko uporabi zgodbo ali igro 
vlog, za oblikovanje pozitivnih odnosov in prijateljstev lahko otroke vključi v projekt 
oblikovanja lastne gledališke predstave, za obvladovanje čustev in sproščanje napetosti pa jim 
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predstavi meditativno glasbo skupaj z drugimi tehnikami umirjanja. To so seveda samo 
nekateri predlogi, možnosti uporabe in kombiniranja različnih vrst kreativnih medijev za 
krepitev čustveno-socialne kompetence pa je seveda mnogo več. Učiteljice, ki so sodelovale v 
raziskavi, uporabljajo kreativne medije za delo v razredu predvsem takrat, ko je uporaba le teh 
zapisana v učnem načrtu, torej za namene učne ure, velikokrat pa nato pogovor navežejo tudi 
na čustva in odnose (npr. pri obravnavanju določene zgodbe/knjige), kar pomeni, da so 
kreativni mediji za krepitev čustveno-socialne kompetence uporabljeni bolj predpisano in 
posredno. Menim, da je to vsekakor dobro izhodišče za uporabo kreativnih medijev, a da bi le 
te lahko še bolje izkoristili in jih pogosteje vključevali. Uporabo likovnih dejavnosti v razredu 
vidim bodisi na zgoraj omenjen način, bodisi v okviru predmeta likovna umetnost, kjer bi 
posamezne ure naslavljale temo čustev in odnosov, hkrati pa omogočale prostor za pogovor o 
končanem izdelku. Menim, da bi bilo hkrati dobro omogočiti prostor za prosto likovno 
izražanje učencev na način izdelave majhnega ustvarjalnega kotička (kot igralni kotiček v 
nekaterih učilnicah) znotraj učilnice, kamor bi lahko učenci zahajali v času odmora. 

Prednosti uporabe kreativnih medijev za krepitev čustveno-socialne kompetence v 
svetovalnem delu vidim predvsem v tem, da omogočajo varno, neogrožujočo komunikacijo, 
hkrati pa služijo kot posredni medij komuniciranja za otroke, ki se iz kakršnegakoli razloga 
težje besedno izražajo. Mlajšim otrokom so zaradi naravnanosti k igri še posebej privlačni in 
jih pogosto hitreje pritegnejo kot zgolj pogovor. Uporaba kreativnih medijev za krepitev 
čustveno-socialne kompetence je oblika učenja, ki poteka izkustveno in preko igre, kar 
omogoča hitrejše in učinkovitejše učenje. 

Uporabo likovnih dejavnosti v okviru svetovalnega dela vidim predvsem na način, ki sem ga 
izvedla in predstavila tudi v magistrskem delu, in sicer sodelovanje z otrokom na način 
izvajanja delavnic z likovnimi aktivnostmi. To sicer pomeni vnaprejšnjo pripravo in 
načrtovanje posameznega srečanja ter morebitno pridobivanje dodatnih znanj, a menim, da se 
vložen trud nato tudi obrestuje, predvsem pri otrokovem napredku. Predpogoj je seveda, da so 
likovne dejavnosti otroku že v splošnem blizu, v nasprotnem primeru je potrebno poiskati 
drugačno metodo dela. Moja izkušnja sodelovanja z otrokom je nadvse pozitivna, predvsem 
pa menim, da so likovne dejavnosti prispevale k hitrejšemu vzpostavljanju zaupnega, varnega 
in sproščenega odnosa, spoznavanju otroka ter služile kot orodje za neogrožujoč pogovor, kar 
pomeni, da je otrok lažje spregovoril o lastnih občutkih. Preko likovnih izdelkov se je tudi 
izrazil odnos do njemu pomembnih oseb ter uvid v doživljanje samega sebe. Otrok je bil na 
delavnicah sodelovalen, motiviran in sproščen, kar se po poročanju razredničarke precej 
razlikuje od njegovega vedenja v razredu in med odmori, ki je opisano predvsem kot 
konfliktno in impulzivno. Menim, da bi bilo z izvedbo delavnic smiselno nadaljevati, željo po 
nadaljevanju je namreč izrazil tudi otrok sam, kar priča o tem, da je bil tej obliki dela in 
aktivnostim naklonjen. Na tem mestu je potrebno tudi dodati, da je delni razlog za mojo 
pozitivno izkušnjo vsekakor v tem, da sem likovnim dejavnostim že v splošnem naklonjena in 
mi je bilo raziskovanje različnih likovnih materialov in načinov njihove uporabe predvsem v 
veliko zadovoljstvo. Svetovalni delavci, ki jim likovne dejavnosti niso blizu (kot sem lahko 
ugotovila tudi v pogovoru s sogovornicami), pa seveda lahko pri delu uporabijo druge 
interese, ki jih imajo, kot je npr. igranje inštrumenta ali petje. Z izvajanjem aktivnosti, ki so 
nam samim blizu, se namreč hitreje približamo tudi otroku in smo v splošnem bolj motivirani 
za delo. 

Omejitve raziskave  

Omejitve empiričnega dela magistrske naloge vidim v tem,  da sem k intervjujem povabila 
sogovornice, ki sem jih v večini poznala že prej, kar sem v poglavju o vzorcu raziskave sicer 
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izpostavila kot prednost, a je poznavanje sogovornika raziskavo izpostavilo tveganju 
podajanja zaželenih odgovorov, ki menim, da so se mestoma tudi pojavili. Ena izmed 
omejitev je tudi časovna izvedba intervjujev, ki je s svetovalnimi delavkami potekala med 
njihovim delovnim časom, okoliščine pa so bile takšne, da je v času izvedbe intervjujev 
(konec aprila) potekal vpis na srednje šole, kar je posledično pomenilo, da se je po 
informacije k svetovalnim delavkam obrnilo precej večje število otrok kot sicer, prav tako pa 
so svetovalne delavke s tem v zvezi imele veliko dodatnega dela. To je posledično pomenilo, 
da je prihajalo do prekinitev intervjujev, bodisi zaradi telefonskih klicev, bodisi zaradi obiska 
pisarn. Izvedba intervjujev je z učiteljicami potekala po končanem pouku, ko so bile morda že 
nekoliko utrujene in pogovoru niso želele posvetiti preveč časa, a so se nanj vseeno prijazno 
odzvale in odgovarjale na zastavljena vprašanja. Ena izmed omejitev je tudi izvedeno število 
delavnic, ki bi se lahko še nadaljevale ter tako podaljšale proces podpore otroku, prikazale 
uporabo še nekaterih drugih likovnih materialov in aktivnosti, a so se zaradi konca šolskega 
leta morale zaključiti. 

Doprinos k stroki s pričujočim magistrskim delom je po mojem mnenju predvsem v tem, da je 
delo opozorilo  na pomen  upoštevanja in spodbujanja čustvenega in socialnega razvoja pri 
otrocih v osnovni šoli ter  pri tem izpostavilo  pomen področja krepitve čustveno-socialne 
kompetence otrok. Naloga prikazuje  tudi uporabo kreativnih medijev v učnem in 
svetovalnem kontekstu in pri tem prav tako opozori na nekatere omejitve. Področje krepitve 
čustveno- socialnih kompetenc   je tudi eno izmed področij dela socialnega pedagoga v 
šolskem prostoru, ki je kot poklicni profil še posebej naravnan na krepitev čustvenega in 
socialnega razvoja otrok in ki mu lahko  predstavljene aktivnosti v nalogi pri delu še posebej 
koristijo. Magistrsko delo tako nazorno prikazuje   uporabo likovnih dejavnosti v procesu 
pomoči in s tem predstavi enega od možnih  pristopov za krepitev čustveno-socialne 
kompetence otrok v okviru delavnic z likovnimi dejavnostmi. 
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VI  PRILOGE 
 

Priloga 1: Osnutek vprašanj za intervju 

1. Delovna doba in izobrazba, spol. 
2. Kako razumete, kaj vključuje področje čustveno-socialne kompetence pri učencih 

razredne stopnje? 
3. Kakšna so vaša opažanja pri vsakdanjem šolskem delu, katera čustva/občutki/ 

doživljanja so pri otrocih na razredni stopnji manj in katera pogosteje izražena? Kako 
se to izražanje kaže? (podajte kak primer) 

4. Kakšna so vaša opažanja o tem, koliko je svetovalnim delavcem/učiteljem pomembno 
področje čustveno-socialne kompetence pri učencih na razredni stopnji?  

5. Kje opažate, da imajo učenci največ težav na tem področju? Zakaj? 
6. Kako se te težave kažejo? 
7. Kakšen pomen pripisujete čustveno-socialni kompetenci svetovalnega delavca/učitelja 

za delo z otroki? (obrazložite) 
8. Opišite čustva, ki jih pogosto doživljate pri svojem delu (npr. situacije, kako izražate 
čustva…). 

9. Kako vi ravnate s prijetnimi in z neprijetnimi čustvi, ki se vam pojavljajo pri delu?  
10. Kako/na in na kak način vi razvijate to področje dela in pri tem upoštevate svoje 

osebne značilnosti? 
11. Kje imate največ težav na tem področju dela z otroki in kako se te kažejo? 
12. Menite, da imate na tem področju dovolj znanj in veščin? Kje ste jih pridobili? Kje bi 

jih lahko še pridobili? 
13. Ali menite, da se svetovalni delavci/učitelji dovolj ukvarjajo s tem, da otrokom 

pomagajo izraziti in uravnavati čustva na primeren način?  Kako to najpogosteje 
počnejo? (npr. pogovor o tem, interakcijske igre) 

14. Kaj se vam zdi najbolj učinkovit način/metoda, ki je otrokom blizu in lahko prispeva k 
temu, da ti pridobivajo ustrezne veščine in kompetence na tem področju?   

15. Ali lahko navedete kakšne konkretne aktivnosti, s katerimi vi pri delu z učenci krepite 
veščine  izražanja in uravnavanja čustev?  

16. Ali menite, da imajo svetovalni delavci/učitelji dovolj znanj in vpogleda v izbor 
različnih dejavnosti za spodbujanje otrokovega razumevanja čustev, občutkov in 
uravnavanja čustev? 

17. Kakšne učinke ukvarjanja z otroki na socialnem in čustvenem področju prepoznavate 
pri njih samih? 

18. Ali je v šolskem sistemu na splošno dovolj poudarka na čustvenih in socialnih 
kompetencah in veščinah otrok?   

19. Kaj bi bilo v šolah potrebno narediti/spremeniti, da bi bilo več poudarka na socialno 
čustvenem področju dela z otroki oz., da bi te kompetence otrok v šoli dobile bolj 
enakovredno mesto s pedagoškimi kompetencami?  

20. Kako v svoje delo vključujete različne kreativne medije (npr. pisanje zgodb in pesmi, 
ples, petje, risanje, slikanje)? 

21. Katere kreativne medije in aktivnosti uporabljate pogosteje in s kakšnim namenom? 
22. Kje in kako lahko pri delu z otrokom/razredom svetovalni delavec/učitelj uporabi 

likovne dejavnosti? Opišite svoje morebitne izkušnje na tem področju.  
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Priloga 2: Primer dobesednega zapisa intervjuja 

 

Intervju 5- šola C- učiteljica C 

S (spraševalec): Najprej bi vas vprašala za vašo izobrazbo in delovno dobo.  

I(intervjuvanec): Dvanajst let že delam tukaj, znanstveni magisterij na oddelku Poučevanje na 
razredni stopnji, na Pedagoški fakulteti. Zdej sem že par let v drugem razredu. 

S: V redu. Najprej bi mogoče vprašala, kako razumete, kaj vse spada pod čustvene in 
socialne veščine, ki jih otroci na razredni stopnji razvijajo? Kaj vse bi dali pod čustvene 
in socialne veščine? 

I: Čustvene veščine zame pomenijo, da zna otrok obvladat svoja čustva, da se zna primerno 
obnašat, reagirat ob določenem vedenju, ali ob določeni situaciji, da če se razburi, da zna to 
jezo usmert v pravo smer − da ne pride do pretepov. Da zna povedat, že to je, sploh v našem 
razredu oziroma pri teh mlajših učencih, je zlo dobr, da znajo povedat, kaj jih moti, kaj je 
narobe in da pridejo po pomoč. To je pač prva stopnja − da pridejo po pomoč, potem razložijo 
zakaj, kaj se je zgodil in kako to in potem jim mi pomagamo: "Aha zdej si jezen, lej zdej pa 
naredi to pa to" in ko mu večkrat poveš "zdej naredi to pa to," "pojdi do sošolca, reci mu to pa 
to" prou konkretno, potem se on nauči, kako ravnat naslednjič, ko je sam ane. In ta sistem se 
nam zlo dobr obnese, no, da ga dejansko naučimo, kako in kaj rečt v kakšnih situacijah. 
Situacije so velikokrat pač različne ane, in nekateri otroci zlo hitr pač eno dejavnost, ne vem, 
eno situacijo prenesejo še na druge ane, nekateri pa, če ni točno tko, kot je bil naučen, se 
težko znajde, se težko prilagodi ane. Kadar je pa kakšna nova situacija, pa je mal drugač. To, 
naučit jih kako reševat konflikte, težave, da pridejo po pomoč, to je prva stvar ane in da potem 
kako rešvat no. In sčasoma vedno manjkrat pridejo po pomoč in se sami skušajo zment, pa ko 
se sami zmenjo, da učitelj to opazi in da pohvali − to je pa največ, pomembno, najbolj vredno 
no, da jih res pohvališ: "Uau, zdele sta se pa zlo dobr zmenila" al pa daš navodilo "pejta se, 
dogovorta se, pa mi prideta povedat kaj je blo, kaj sta se zmenila". Tko, da se sami učijo 
reševat, pač težave in iskat rešitve.  

S: Kje bi pa rekli, da majo učenci v tem starostnem obdobju največ težav? Rekli ste to, 
da jih učite nekega reševanja problemov ... 

I: Ja, deljenje stvari, deljenje igrač, pa recimo poraz težko prenesejo − prenos poraza ja, 
deljenje, vedno prvi na vrsti želijo biti, težko počakajo, da pridejo na vrsto, težko počakajo v 
koloni nasploh, zlo samo nase gledajo, samo oni bi − tko egocentrično usmerjeno no. Oni bi, 
vse okrog pa nč ane in jih učimo pač te empatije no, da bi tut na sošolce pomislil in da tut ni 
nč hudga, če se nekomu kdaj pač odpoveš nečemu, da še drugi pridejo na vrsto. To no.  

S: Kaj pa opažate recimo, katera čustva se pogosteje pojavljajo pri njih, katera so bolj 
izražena, katera so mogoče manj izražena? 

I: Jeza, strah ... 

S: So bolj izražena? 

I: Ja. Jeza, strah, žalost, potem pa tut veselje, vznemirjenost, pričakovanje ... 

S: Kaj pa manj recimo, česa je manj? 
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I: Manj, tko zlo malkrat opazim to srečo, to zadovoljstvo, njihovo osebno zadovoljstvo, ker 
majo težave s tem recimo, ker se ne potrudijo, nimajo delovnih navad od doma. Mi jih pač 
skušamo jim to privzgojit, ampak ni dovolj, če delamo samo na eni strani, na drugi ne. In 
nima teh delovnih navad, da bi se potrudl za nekej, da bi si neki prislužil − nagrado in jim je 
vseen al je nagrada al je ni, al je naloga opravljena al ni, al je naloga izvrstno opravljena al 
ravno komaj da je. Nimajo tega občutka, da je pač potrebno vložit en trud, ker tisti otroci, ki 
ga pa majo − ko se oni potrudijo, so res zlo veseli, prou občutiš to zadovoljstvo, ko jim je 
uspel in še učitelj ga pohvali, zlo opazijo to no. Je res, prou izžareva, no, tista energija iz njih, 
medtem ko pri drugih so pa zelo apatični in brez volje, brez zanimanja in jim je nekak vseeno 
za vse. To se zlo izrazito tko, zlo se kaže, te razlike ne.  

S: Kaj pa bi rekli, recimo, kak občutek mate, kok je pomembno učiteljem to, da se 
nekak osredotočajo na čustven in socialni razvoj otrok oziroma, da dajejo to v ospredje? 
Kaj bi rekli? 

I: To je pa odvisno od učitelja do učitelja. Eni učitelji so jim pomembnejše ocene, recimo učni 
uspeh, s tem mogoče tut sami gradijo na svoji samopodobi. Men osebno so pa te odnosi zelo 
pomembni, skor bolj kot učna snov. Js mislim, da pisat in brat se bo še vsak nauču slej kot 
prej, pa računat, te odnosi, kako živet drug z drugim, kako sprejemat drugačne, sodelovat z 
nekom, nekomu pomagat, posodt ... to so pa res izkušnje, ki jih lahko dobijo samo znotraj 
skupine in tega ne morjo se doma naučit sami ane. Tut velik so recimo otroci na internetu, 
kjer so vse živo podatki možni dostopni in se lahko sami ogromno naučijo, socialnih veščin 
pa ne. Spletna omrežja in medmrežja to pač ni to, ampak ti odnosi v razredu, ko se zlo čutjo, 
ko je treba nekomu neki pomagat, odstopat, podarit, tega jim manjka in čim več teh izkušenj 
pridobijo, tem boljš je. Recimo s kakšnimi socialnimi igrami lahko potem to spodbujamo ... 
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Priloga 3: Primer kodiranja intervjuja 

Intervju 5- Šola C- učiteljica C 

BESEDILO KODE I. REDA KODE II. REDA KATEGORIJE 

S (spraševalec): Najprej bi 

vas vprašala za vašo 

izobrazbo in delovno dobo.  

I(intervjuvanec): Dvanajst let 
že delam tukaj, znanstveni 
magisterij na oddelku 
Poučevanje na razredni 
stopnji, na Pedagoški 
fakulteti. Zdej sem že par let v 
drugem razredu. 
S: V redu. Zdej najprej bi 

mogoče vprašala, kako 

razumete kaj vse spada pod 

čustvene in socialne veščine, 

ki jih otroci na razredni 

stopnji razvijajo? Kaj vse bi 

dali pod čustvene in socialne 

veščine? 

I: Čustvene veščine zame 
pomenijo, da zna otrok 
obvladat svoja čustva, da se 
zna primerno obnašat, 
reagirat ob določenem 
vedenju, ali ob določeni 
situaciji, da če se razburi, da 
zna to jezo usmert v pravo 
smer − da ne pride do 
pretepov. Da zna povedat, že 
to je, sploh v našem razredu 
oziroma pri teh mlajših 
učencih, je zlo dobr, da znajo 
povedat, kaj jih moti, kaj je 
narobe in da pridejo po 
pomoč. To je pač prva 
stopnja- da pridejo po pomoč, 
potem razložijo zakaj, kaj se 
je zgodil in kako to in potem 
jim mi pomagamo: "Aha zdej 
si jezen, lej zdej pa naredi to 
pa to" in ko mu večkrat poveš 
"zdej naredi to pa to", "pojdi 
do sošolca, reci mu to pa to" 
prou konkretno, potem se on 
nauči kako ravnat naslednjič, 
ko je sam ane. In ta sistem se 
nam zlo dobr obnese, no, da 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Čustvene veščine 
zajemajo 
obvladovanje čustev, 
primerno vedenje in 
reakcija ob določeni 
situaciji, primerno 
ravnanje z jezo. 
 
Vključujejo tudi to, 
da otrok zna 
povedati, kaj ga moti 
oz. kaj je narobe in 
da pride po pomoč. 
 
Učenec pride po 
pomoč, razloži, kaj se 
je zgodilo in nato mu 
učitelj lahko pomaga. 
 
 
Zelo konkretno jim 
povem, kaj naj 
naredijo, saj se s tem 
učijo, kako ravnati 
naslednjič, ko bo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kaj vključujejo 
čustvene veščine 
 
 
 
 
Kaj vključujejo 
čustvene veščine 
 
 
 
 
Način reševanja 
težav 
 
 
 
 
 
 
Način reševanja 
težav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
 
 
 
Krepitev ČSK pri delu 
z otroki 
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ga dejansko naučimo kako in 
kaj rečt v kakšnih situacijah. 
Situacije so velikokrat pač 
različne ane, in nekateri 
otroci zlo hitr pač eno 
dejavnost, ne vem, eno 
situacijo prenesejo še na 
druge ane, nekateri pa če ni 
točno tko kot je bil naučen, se 
težko znajde, se težko 
prilagodi ane. Kadar je pa 
kakšna nova situacija pa je 
mal drugač. To, naučit jih, 
kako reševat konflikte, 
težave, da pridejo po pomoč, 
to je prva stvar ane in da 
potem kako rešvat no. In 
sčasoma vedno manjkrat 
pridejo po pomoč in se sami 
skušajo zment, pa ko se sami 
zmenjo, da učitelj to opazi in 
da pohvali − to je pa največ, 
pomembno, najbolj vredno 
no, da jih res pohvališ: "Uau, 
zdele sta se pa zlo dobr 
zmenila" al pa daš navodilo 
"pejta se, dogovorta se, pa mi 
prideta povedat kaj je blo, kaj 
sta se zmenila". Tko, da se 
sami učijo reševat, pač težave 
in iskat rešitve.  
S: Kje bi pa rekli, da majo 

učenci v tem starostnem 

obdobju največ težav? Rekli 

ste to, da jih učite nekega 

reševanja problemov ... 

I: Ja, deljenje stvari, deljenje 
igrač, pa recimo poraz težko 
prenesejo − prenos poraza ja, 
deljenje, vedno prvi na vrsti 
želijo biti, težko počakajo, da 
pridejo na vrsto, težko 
počakajo v koloni nasploh, zlo 
samo nase gledajo, samo oni 
bi − tko egocentrično 
usmerjeno, no. Oni bi, vse 
okrog pa nč ane in jih učimo 
pač te empatije no, da bi tut 
na sošolce pomislil in da tut ni 
nč hudga, če se nekomu kdaj 
pač odpoveš nečemu, da še 

sam. 
 
Tovrstno konkretno 
učenje se zelo dobro 
obnese. 
 
Nekateri otroci zelo 
hitro eno situacijo 
prenesejo na druge, 
drugi pa pri tem 
izkušajo težave − 
otrok se težko 
znajde, prilagodi. 
 
 
Učimo jih, da najprej 
poiščejo pomoč in 
nato, kako reševati 
konflikte. 
 
Sčasoma vedno 
manjkrat pridejo po 
pomoč, težave rešijo 
sami med sabo. 
 
Takrat to učitelj opazi 
in zelo pomembno je, 
da jih pohvali. 
 
Učimo jih, da se sami 
učijo reševati težave 
in iskati rešitve. 
 
 
 
 
 
 
Največ težav imajo 
pri deljenju stvari 
(igrač), prenašanju 
poraza,  želijo biti 
prvi v vrsti,  težko 
počakajo, da pridejo 
na vrsto, težko 
počakajo v koloni, so 
zelo egocentrično 
usmerjeni − gledajo 
zgolj nase. 
 
Učimo jih empatije, 

 
 
Učinek načina 
reševanja težav 
 
 
 
 
Težave pri učenju 
veščin 
 
 
 
 
 
Postopek reševanja 
težav 
 
 
 
 
Učinek reševanja 
težav 
 
 
Reakcija učitelja na 
napredek 
 
 
Učenje socialnih 
veščin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Težave na 
čustvenem in soc. 
področju 
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drugi pridejo na vrsto. To no.  
S: Kaj pa opažate recimo, 

katera čustva se pogosteje 

pojavljajo pri njih, katera so 

bolj izražena, katera so 

mogoče manj izražena? 

I: Jeza, strah ... 
S: So bolj izražena? 

I: Ja. Jeza, strah, žalost, 
potem pa tut veselje, 
vznemirjenost, pričakovanje 
... 
S: Kaj pa manj recimo, česa je 

manj? 

I: Manj, tko zlo malkrat 
opazim to srečo, to 
zadovoljstvo, njihovo osebno 
zadovoljstvo, ker majo težave 
s tem recimo, ker se ne 
potrudijo, nimajo delovnih 
navad od doma. Mi jih pač 
skušamo jim to privzgojit, 
ampak ni dovolj, če delamo 
samo na eni strani, na drugi 
ne. In nima teh delovnih 
navad, da bi se potrudl za 
nekej, da bi si neki prislužil − 
nagrado in jim je vseen, al je 
nagrada al je ni, al je naloga 
opravljena al ni, al je naloga 
izvrstno opravljena al ravno 
komaj, da je. Nimajo tega 
občutka, da je pač potrebno 
vložit en trud, ker tisti otroci, 
ki ga pa majo − ko se oni 
potrudijo, so res zlo veseli, 
prou občutiš to zadovoljstvo, 
ko jim je uspel in še učitelj ga 
pohvali, zlo opazijo to no. Je 
res, prou izžareva, no, tista 
energija iz njih, medtem ko 
pri drugih so pa zelo apatični 
in brez volje, brez zanimanja 
in jim je nekak vseeno za vse. 
To se zlo izrazito tko, zlo se 
kaže, te razlike ne.  
S: Kaj pa bi rekli, recimo, kak 

občutek mate, kok je 

pomembno učiteljem to, da 

se nekak osredotočajo na 

čustven in socialni razvoj 

da pomislijo tudi na 
sošolce in da ni nič 
hudega, če se 
nečemu odpoveš/daš 
prednost drugemu. 
 
 
 
 
Bolj izražena čustva 
so jeza, strah, žalost, 
veselje, vznemirjenje, 
pričakovanje. 
 
 
Manj izražena čustva 
so sreča, osebno 
zadovoljstvo. 
 
Otroci nimajo 
delovnih navad od 
doma. 
 
V šoli jim skušamo 
privzgojiti delovne 
navade, a ni dovolj, 
če delamo samo na 
eni strani. 
 
Otrokom je vseeno 
ali je naloga 
opravljena in kako je 
opravljena. 
 
Nekateri otroci 
nimajo občutka, da je 
potrebno vložiti trud 
v nekaj. 
 
Nekateri otroci se 
zelo potrudijo in 
posledično izražajo 
srečo in zadovoljstvo, 
ko jim uspe. 
 
Nekateri otroci so 
apatični, brez volje, 
zanimanja in jim je 
vseeno za vse. 
 
Razlike v izraženih 

 
 
Učenje čustvenih in 
socialnih veščin 
 
 
 
 
 
Pogosteje izražena 
čustva 
 
 
 
 
Manj izražena čustva 
 
 
 
Delovne navade 
otrok 
 
 
 
Sodelovanje 
šola/družina 
 
 
 
 
Odnos do obveznosti 
 
 
 
 
Odnos do obveznosti 
 
 
 
 
Čustva ob uspehu 
 
 
 
 
 
Doživljanje otrok 
 
 
 
 

 
 
Krepitev ČSK pri delu 
z otroki 
 
 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
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Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
Pomen sodelovanja 
s starši 
 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
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Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
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otrok oziroma, da dajejo to v 

ospredje? Kaj bi rekli? 

I: To je pa odvisno od učitelja 
do učitelja. Eni učitelji so jim 
pomembnejše ocene, recimo 
učni uspeh, s tem mogoče tut 
sami gradijo na svoji 
samopodobi. Men osebno so 
pa te odnosi zelo pomembni, 
skor bolj kot učna snov. Js 
mislim, da pisat in brat se bo 
še vsak nauču slej kot prej, pa 
računat, te odnosi, kako živet 
drug z drugim, kako 
sprejemat drugačne, 
sodelovat z nekom, nekomu 
pomagat, posodt ... to so pa 
res izkušnje, ki jih lahko 
dobijo samo znotraj skupine 
in tega ne morjo se doma 
naučit sami ane. Tut velik so 
recimo otroci na internetu, 
kjer so vse živo podatki možni 
dostopni in se lahko sami 
ogromno naučijo, socialnih 
veščin pa ne. Spletna omrežja 
in medmrežja to pač ni to, 
ampak ti odnosi v razredu, ko 
se zlo čutjo, ko je treba 
nekomu neki pomagat, 
odstopat, podarit, tega jim 
manjka in čim več teh 
izkušenj pridobijo, tem boljš 
je. Recimo s kakšnimi 
socialnimi igrami lahko potem 
to spodbujamo ... 
 

čustvih se zelo 
kažejo. 
 
 
Nekaterim učiteljem 
so pomembnejše 
ocene in učni uspeh − 
s tem mogoče gradijo 
tudi na svoji 
samopodobi. 
 
Meni so odnosi zelo 
pomembni, skoraj 
bolj kot učna snov. 
 
Znanje lahko pridobiš 
tudi kasneje v 
življenju. 
 
Izkušnje o odnosih − 
kako živeti drug z 
drugim, kako 
sprejemat drugačne, 
sodelovat z nekom, 
nekomu pomagat, 
posodit, se dobijo 
samo v skupini in 
tega se doma ne 
moremo naučiti. 
 
Otroci se zaradi 
vsesplošno dostopnih 
informacij veliko 
sami naučijo, a 
socialnih veščin se ne 
morejo. 
 
Otrokom manjkajo 
socialne veščine, zato 
čim več jih dobijo, 
tem boljše je. 
 
Socialne veščine 
spodbujamo s 
socialnimi igrami,  
 

Razlike v izražanju 
čustev 
 
 
 
Učni uspeh kot 
prioriteta 
 
 
 
 
Odnosi kot prioriteta 
 
 
 
Vseživljenjsko 
pridobivanje znanja 
 
 
 
 
 
Razvoj soc. veščin v 
šoli 
 
 
 
 
 
 
 
Učenje soc. veščin v 
skupini 
 
 
 
 
 
Pomanjkanje soc. 
veščin 
 
 
Način krepitve soc. 
veščin 
 

Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
 
 
 
Zaznavanje ČSK v 
šoli 
 
 
Krepitev ČSK pri delu 
z otroki 
 

 

Okrajšave: 

ČSK − čustveno socialna kompetenca 
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KM − kreativni mediji 

Legenda kategorij: 

…  -  Zaznavanje čustveno-socialne kompetence učencev in težav na tem področju 

…  - Pomen lastne čustveno-socialne kompetence za delo z učenci 

…  - Aktivnosti za krepitev čustveno-socialne kompetence pri delu z učenci 

…  - Pomen sodelovanja s starši 

…  - Pomen kreativnih medijev za čustveni in socialni  razvoj učencev 

…  - Vpliv šolskega sistema pri krepitvi čustveno-socialne kompetence učencev 
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Priloga 4: Primer prikaza ključnih pomenskih izjav intervjuja 

Intervju 5 (Šola C, učiteljica C) 

Izobrazba: Magistra poučevanja na razredni stopnji; delovna doba: 12 let 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaznavanje čustveno-socialne kompetence učencev in težav na tem področju 

-Čustvene veščine zajemajo obvladovanje čustev, primerno vedenje in reakcija ob določeni situaciji, 
primerno ravnanje z jezo. Vključujejo tudi to, da otrok zna povedati, kaj ga moti oz. kaj je narobe in da 
pride po pomoč. Otrokom manjkajo socialne veščine, zato jih moramo razvijati. Izkušnje o odnosih − kako 
živeti drug z drugim, kako sprejemat drugačne, sodelovat z nekom, nekomu pomagat, posodit, se dobijo 
samo v skupini; 
-bolj izražena čustva so jeza, strah, žalost, veselje, vznemirjenje in pričakovanje. Manj izražena čustva sta 
sreča in osebno zadovoljstvo; 
-največ težav imajo pri deljenju stvari (igrač), prenašanju poraza,  želijo biti prvi v vrsti,  težko počakajo da 
pridejo na vrsto, težko počakajo v koloni in so zelo egocentrično usmerjeni- gledajo zgolj nase; 
-otroci nimajo delovnih navad od doma, nekateri nimajo občutka, da je potrebno vložiti trud v nekaj, so 
apatični, brez volje, zanimanja in jim je vseeno za vse. Nekateri otroci se zelo potrudijo in posledično 
izražajo srečo in zadovoljstvo, ko jim uspe. Razlike v izraženih čustvih se zelo kažejo; 
-vedno več otrok ima vedenjske, učne, čustvene težave ter težave pri razvoju govora- vse zaradi težav s 
samoregulacijo. Težave z umirjanjem, čakanjem, upoštevanjem navodil, odnosom do materiala; 
-nekaterim učiteljem so pomembnejše ocene in učni uspeh, meni so najpomembnejši odnosi. Pri konfliktih 
je potrebno ukrepati takoj, zato prekinem pouk, saj je treba te stvari urediti sproti. 
 

Aktivnosti za krepitev čustveno-socialne kompetence pri delu z učenci 

-Socialne veščine spodbujamo s socialnimi igrami, opisovanje situacij in pogovor, kako bi to rešili. 
Preventivno izvajanje socialnih iger; 
-delo preko lutke ali v krogu. Za izvedbo iger prekinem pouk; 
-aktivnosti včasih načrtujem vnaprej, npr. zgodbo. Poskušam jih vključiti v pouk, npr. zgodba o 
prijateljstvu, reševanju težav ipd. Največkrat jih izvajamo, ko se nekaj zgodi − takrat se usedemo in 
ukrepamo.  Zberemo se v krogu in se vsi pogovorimo − dogovore tudi zapišemo v poseben zvezek; 
-konkretno učenje, kaj narediti v posamezni situaciji. Učimo jih, da se sami učijo reševati težave in iskati 
rešitve ter jih učimo empatije; 
-izvajanje senzomotoričnih vaj − izkazale so se kot dobre, otroci so po vaji veliko bolj zbrani, motivirani − 
posledično lahko obravnavamo več učne snovi; 
-več učiteljev bi moralo dajati odnose na prvo mesto, pred učno snovjo; 
-večinoma so v ospredju akademske veščine, pomembna je predvsem vsebina, ni prostora za čustva in 
socialni razvoj; 
-učitelji bi morali sodelovati pri oblikovanju učnih načrtov, ker izhajamo iz prakse. 
-Lahko bi izvajali socialne igre, ali pa delavnice tako kot izvajamo senzomotorične vaje- sistematično. 
 

Pomen kreativnih medijev za čustveni in socialni razvoj učencev 

-Po izkušnjah je do sedaj večina otrok zelo pozitivno sprejela likovne dejavnosti, se ob njih sprostila, 
uživala in dajala vse od sebe; 
-letošnja skupina je prva, ki se ob likovnih dejavnostih ne sprosti. Med likovno nalogo je prisotno 
klepetanje, obračanje, nemir in nezbranost. Sprošča jih šport/ gibanje; 
-otroci v preteklosti so izjemno uživali, bili sproščeni, ustvarjalni, pomirjeni, zbrani, natančni in so si med 
seboj pomagali ter delili ideje − zelo pozitivni učinki; 
-pred leti sem imela ustvarjalne delavnice kot interesno dejavnost in so otroci zelo radi hodili. Povezovala 
sem jih s književnostjo, namenjene pa so bile spoznavanju likovnih tehnik in sproščanju. 



108 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomen lastne čustveno-socialne 
kompetence za delo z učenci 

-Vsak učitelj ima pozitivne in negativne 
lastnosti. Učenci z enoletnim poučevanjem 
dobijo različne kvalitete učiteljev; 
-zelo dobro sodelovanje s šolsko svetovalno 
službo − vzajemna pomoč in podpora; 
-na dnevni ravni doživljam razočaranost in 
slabo voljo. Ob pojavu neprijetnih čustev 
potrebujem več časa, da se pomirim; 
-težave imam s tem, da neprijetna čustva 
težko umaknem na stran, da ne bi vplivala 
na moje delo. Zame osebno so najtežji  
preskoki med aktivnostmi − umikanje 
neprijetnih čustev; 
-rešitev za to bi lahko bile krajše dihalne 
vaje, meditativno izrekanje pozitivnih 
stavkov, zavrteti si za kratek čas mirno 
glasbo ipd.; 
-pomen kontinuiranega izobraževanja in 
preizkušanja novih stvari. 
 

Pomen sodelovanja s starši 

-Pomanjkanje sodelovanja s 
starši − privzgajanje delovnih 
navad samo s strani šole. 

 

Vpliv šolskega sistema pri krepitvi čustveno-socialne 
kompetence učencev 

-Preveč nepomembne učne snovi, ki je je vsako leto več − 
prihajajo še hujše spremembe. Učitelji imamo sicer znotraj 
šole možnost, da si učno snov prilagodimo in kaj izpustimo 
ter proste roke pri časovni razporeditvi dela; 
-učitelji težko sledimo zahtevam po učnem načrtu. 
Obsežnost učnih načrtov je prezahtevna tudi za otroke. 
Posledično ostaja manj časa in težje izvajamo notranjo 
diferenciacijo in se posvečamo odnosom; 
-problem je, ker teoretiki sestavljajo učne načrte in učitelju 
ne znajo pomagati, ko potrebuje pomoč; 
-otrokom manjka eno leto vrtca, kjer se izrazito dela na 
senzomotoričnih vajah. 
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Priloga 5: Priprave na delavnice 

PRIPRAVA NA 1. DELAVNICO 

Tema: Prepoznavanje in izražanje čustev 
Datum in čas izvedbe:  10. maj 2018,   10.15−11.00 
 

Cilji: � spoznati se z otrokom in navezati stik 
� sproščanje 
� spodbujanje sproščene komunikacije 
� prepoznavanje in izražanje lastnih čustev 
� povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in 

doživetji  
Metode:  � likovna aktivnost 

� pogovor o izdelku in spodbujanje pogovora o 
čustvih 

� postavljanje vprašanj 
� pohvala in spodbuda 

Oblike:  � individualno z otrokom 
� prisotnost svetovalne delavke 

Pripomočki:  � papirji formata A4 
� barvice 
� flomastri 
� trije papirnati krogi premera 20- 25 cm 
� Igra Spomin 
� Delovni list Obrazi občutkov 

 

IZVEDBA 
Uvodni del (15 min): 
� se predstavim in pojasnim, kaj bova počela; razložim, da se bova srečala petkrat in mu pokažem 

list, kjer bo s štampiljko beležil udeležbo na posamezni delavnici; 
� uvodno aktivnost namenim spoznavanju, zato jo izvedeva oba:  na sredino vsak svojega papirja 

napiševa svoje ime, okoli imena pa upodobiva/nariševa lastnosti in zanimanja, ki so značilna za 
naju in jih nato tudi predstaviva drug drugemu. 
 

Glavni del (25 min): 
� pripravljen imam delovni list: obrazi občutkov (uporabim po potrebi); 
� igro spomin na temo čustev za kratek premor med delom, v kolikor opazim pomanjkanje 

koncentracije (5 min); 
� glavna aktivnost: 
 
Obrazi  
Otroku ponudim tri kroge, izrezane iz papirja, na katera naj upodobi tri obraze, ki prikazujejo čustva, 
ki so zanj najbolj značilna. Izbira lahko med različnimi čustvi npr. jeza, žalost, veselje, strah, 
razočaranje, sreča, zadovoljstvo idr. Uporabi lahko barvice ali flomastre.  Ko konča, se pogovoriva o 
vsakem izmed obrazov in na zadnjo stran napiševa, kaj je povedal o njem. Spodbudim ga, da narisano 
čustvo izrazi tudi s svojim obrazom.  
 
Pri pogovoru o izdelku si pomagam z vprašanji: 

• Kako si se počutil med risanjem? 
• Opiši svoje izdelke − katera čustva predstavljajo? 
• Risanju katerega obraza si posvetil največ časa? 
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• Kateri obraz ti je najbolj in kateri najmanj všeč? 
• Kdaj se počutiš tako kot si narisal? Npr. Jezen sem, ko … 
• Kateri obraz je najbolj značilen zate oziroma se v tebi najpogosteje pojavlja? 
• Kako se počutiš v tem trenutku? 

 
 Zaključek (5 min): 

� vprašam ga, kako se mu je zdelo in če si želi priti še naslednjič;  
� s štampiljko potrdi, da se je udeležil delavnice; 
� za povratno informacijo vprašam tudi svetovalno delavko in se dogovorim za naslednje srečanje. 
Ideje za aktivnosti so iz knjige Likovna terapija za otroke, avtorice Barbare Kariž in Didaktične mape: Mi in Čustva, avtorjev 
Kristijan Musek Lešnik in Petra Lešnik Musek. 

 

PRIPRAVA 2. NA DELAVNICO 

Tema: Empatija 
Datum in čas izvedbe:  17. maj 2018,   10.15−11.00 
 

Cilji: � iskanje stika s samim seboj 
� spodbujanje sproščene komunikacije 
� prepoznavanje lastnih čustev 
� prepoznavanje čustev drugih in razvijanje 

empatije 
� povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in 

doživetji  
Metode:  � likovna aktivnost − kolaž 

� pogovor o izdelku in spodbujanje pogovora o 
čustvih 

� postavljanje vprašanj 
� pohvala in spodbuda 

Oblike:  � individualno z otrokom 
� prisotnost svetovalne delavke 

Pripomočki:  � dva risalna papirja formata A3 
� revije 
� lepilo 
� škarje 
� barvice 
� flomastri 
� Igra Spomin 
� Krog počutja 
� Delovni list Kako bi se počutil? 

 

IZVEDBA 
Uvodni del (5 min): 
� učenca pozdravim in povprašam po počutju − s tem preverim njegovo pripravljenost k 

sodelovanju in po potrebi sproti prilagodim aktivnosti. Povabim ga, da s krogom počutja pokaže, 
kako se trenutno počuti. Skupaj obnoviva, kaj sva počela na prejšnjem srečanju. 
 

Glavni del (35 min): 
� za uvod imam pripravljen delovni list Kako bi se počutil?, ki ga rešiva skupaj. Sama ga 

spodbujam z dodatno razlago in motivacijo; 
� igra spomin na temo čustev za kratek premor med delom, v kolikor opazim pomanjkanje 
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koncentracije (5 min) ali pa kratek sprehod (npr. Pokaži mi tvoj najljubši kotiček na šoli); 
 

� glavna aktivnost: 
 
Kolaž čustev 
Otrok v revijah poišče fotografije ljudi, ki izražajo različna čustva. Izbere naj vsaj pet različnih 
fotografij.  Za pomoč mu ponudim kartice iz igre spomin, ki prikazujejo različna obraze z različnimi 
čustvi. Kartice, ki predstavljajo različna čustva, položim na mizo, da si jih med listanjem revij lahko 
ogleduje in primerja izraze na obrazu. Fotografije najprej izreže in nato razporedi po listu papirja 
tako, da je med njimi dovolj prostora za kasnejše dodajanje napisov. Ko je z razporeditvijo 
zadovoljen, jih prilepi na papir in ob vsaki figuri v oblačku doda, o čem razmišlja ali kaj govori. Ko je 
izdelek končan, se o njem pogovoriva. 
 
Pri pogovoru o izdelku si pomagam z vprašanji: 

• Kako si se počutil pri izdelovanju kolaža? 
• Si hitro našel ustrezne fotografije ali si moral dosti iskati? 
• Katera čustva so prikazana na tvojem kolažu? 
• Kaj razmišljajo/govorijo posamezne osebe? 
• Opiši situacijo, ko si se ti tako počutil kot oseba na kolažu? 

 
 Zaključek (5 min): 

� vprašam ga, kako se mu je zdelo;  
� s štampiljko potrdi, da se je udeležil delavnice; 
� za povratno informacijo vprašam tudi svetovalno delavko in se dogovorim za naslednje srečanje. 
Ideje za aktivnosti so iz knjige Likovna terapija za otroke, avtorice Barbare Kariž in Didaktične mape: Mi in Čustva, avtorjev 
Kristijan Musek Lešnik in Petra Lešnik Musek. 

 

PRIPRAVA NA 3. DELAVNICO 

Tema: Družina 
Datum in čas izvedbe:  22. maj 2018,   10.15−11.00 
 

Cilji: � spodbujanje sproščene komunikacije 
� povezovanje čustev z lastnimi izkušnjami in 

doživetji  
� raziskovanje otrokove vloge v družini 
� predstavitev družinskih članov 
� raziskovanje družinskih odnosov 
� razmišljanje o skupnih družinskih aktivnostih 

in interesih 
Metode:  � likovna aktivnost 

� pogovor o izdelku in spodbujanje pogovora o 
odnosih znotraj družine 

� postavljanje vprašanj 
� pohvala in spodbuda 

Oblike:  � individualno z otrokom 
� prisotnost svetovalne delavke 

Pripomočki:  � barvice 
� flomastri 
� vodne barve 
� tempera barve 
� oljne barve 
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� Igra Spomin 
� Krog počutja 
� list A3 
� čopič 
� paleta 
� lonček za vodo 

 

IZVEDBA 
Uvodni del (5 min): 
� učenca pozdravim in povprašam po počutju − s tem preverim njegovo pripravljenost k 

sodelovanju in po potrebi sproti prilagodim aktivnosti. Povabim ga, da s krogom počutja pokaže, 
kako se trenutno počuti. Skupaj obnoviva, kaj sva počela na prejšnjem srečanju. 
 

Glavni del (35 min): 
� Pripravljeno imam igro spomin na temo čustev za kratek premor med delom, v kolikor opazim 

pomanjkanje koncentracije (5 min) ali pa kratek sprehod, razgibavanje; 
 

� glavna aktivnost: 
 

Družina 
Otrok na papir naslika člane svoje družine, pri čemer se sam odloči, katere člane bo vključil 
(izogibam se dajanju predlogov). Izbira lahko med različnimi materiali za ustvarjanje. 
Med slikanjem opazujem, katere družinske člane je otrok vključil in katerih ne in ali so prisotni tudi 
člani razširjene družine, hišni ljubljenčki ter prijatelji. Pozorna sem tudi na položaj in velikost 
naslikanih figur ter na sosledje njihovega nastanka. 
Ko je slika končana, se o njej pogovoriva. Pomagam si z naslednjimi vprašanji: 

• Kako si se počutil med slikanjem? 
• Opiši svojo sliko − predstavi družinske člane. 
• Povej več o posameznih družinskih članih − kaj najraje počnejo, česa ne marajo, kaj počnete 

skupaj. 
• S katerim članom družine sta najbolj povezana in s katerim najmanj? 
• Si zadovoljen s sliko ali bi jo bilo treba spremeniti? Kako? 

 
 

 Zaključek (5 min): 
� vprašam ga, kako se mu je zdelo;  
� s štampiljko potrdi, da se je udeležil delavnice; 
� za povratno informacijo vprašam tudi svetovalno delavko in se dogovorim za naslednje srečanje. 
Ideje za aktivnosti so iz knjige Likovna terapija za otroke, avtorice Barbare Kariž in Didaktične mape: Mi in Čustva, avtorjev 
Kristijan Musek Lešnik in Petra Lešnik Musek. 

 

PRIPRAVA NA 4. DELAVNICO 

Tema: Prijateljstvo in medosebni odnosi 
Datum in čas izvedbe:  31. maj 2018,   10.15−11.00 
 

Cilji: � spodbujanje sproščene komunikacije 
� razmišljanje o sebi v odnosu z drugimi 
� iskanje pomembnih oseb v otrokovem 

življenju 
� razmišljanje o prijateljskih odnosih in 
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odnosih z drugimi pomembnimi osebami 
� izražanje in ozaveščanje čustev 

Metode:  � likovna aktivnost 
� pogovor o izdelku in spodbujanje pogovora o 

prijateljskih odnosih  
� postavljanje vprašanj 
� pohvala in spodbuda 

Oblike:  � individualno z otrokom 
� prisotnost svetovalne delavke 

Pripomočki:  � večji krog iz risalnega papirja − moj planet 
� barvice 
� flomastri 
� oljne pastele 
� oglje 
� Igra spomin 
� krog počutja 
� namizna igra (za konec) 

 

IZVEDBA 
Uvodni del (5 min): 
� učenca pozdravim in povprašam po počutju − s tem preverim njegovo pripravljenost k 

sodelovanju in po potrebi sproti prilagodim aktivnosti. Povabim ga, da s krogom počutja pokaže, 
kako se trenutno počuti. Skupaj obnoviva, kaj sva počela na prejšnjem srečanju. 
 

Glavni del (35 min): 
� pripravljeno imam igro spomin na temo čustev, za kratek premor med delom, v kolikor opazim 

pomanjkanje koncentracije (5 min), za konec pa še namizno igro, ki sem mu jo obljubila na 
prejšnji delavnici; 
 

� glavna aktivnost: 
 

Moj planet 
Otroku ponudim vnaprej pripravljeno predlogo, ki je krog iz risalnega papirja in predstavlja otrokov 
planet. Pojasnim mu, da bo oblikoval svoj planet, kjer bo najprej na sredino narisal sebe, okrog pa vse 
osebe, ki so zanj pomembne (prijatelji, družina, sorodniki …) in ki bi jih želel imeti ob sebi, v kolikor 
bi lahko imel čisto svoj planet. Opazujem uporabljene barve, velikost narisanih oseb in oddaljenost le 
teh od njega samega. Med samo aktivnostjo ne spodbujam pogovora, mestoma ga motiviram, ali 
spodbudim razmišljanje o pomembnih osebah z dodatnimi vprašanji. Ko konča, se pogovoriva o 
izdelku. Pomagam si z naslednjimi vprašanji: 
 

• Kako si se počutil med risanjem? 
• Katere osebe si narisal na svojem planetu in zakaj? 
• Kakšne so njihove značilnosti/lastnosti? 
• So katere izmed teh lastnosti tudi tvoje lastnosti? 
• Imenuj prijatelje, ki si jih narisal. Kaj po navadi počnete skupaj? 
• Katera oseba ti je najbližje in katera je najbolj oddaljena? 
• Katerih oseb ni na tvojem planetu? Zakaj? 
• Si zadovoljen s svojo risbo ali bi jo želel spremeniti? Kako? 

 
 

 Zaključek (5 min): 
� vprašam ga, kako se mu je zdelo ; 
� s štampiljko potrdi, da se je udeležil delavnice; 
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� povem tudi, da imava naslednjič zadnjo delavnico; 
� za povratno informacijo vprašam tudi svetovalno delavko in se dogovorim za naslednje srečanje. 
Ideje za aktivnosti so iz knjige Likovna terapija za otroke, avtorice Barbare Kariž.  

 

PRIPRAVA NA 5. DELAVNICO 

Tema: Reševanje konfliktov in premagovanje jeze 
Datum in čas izvedbe:  7. junij 2018,   10.15−11.00 
 

Cilji: � razmišljanje o situacijah, ki sprožajo jezo 
� izražanje in obvladovanje čustev 
� najti različne načine, kako obvladovati jezo 
� najti različne odzive na določeno situacijo 
� spodbujanje sproščene komunikacije 
� razmišljanje o odnosih s pomembnimi 

osebami 
Metode:  � likovna aktivnost 

� spodbujanje pogovora o premagovanju jeze 
� postavljanje vprašanj 
� pohvala in spodbuda 

Oblike:  � individualno z otrokom 
� prisotnost svetovalne delavke 

Pripomočki:  � igra spomin 
� plastelin 
� flomastri 
� karton za podlago za figure 
� krog počutja 
� namizna igra (za konec) 

 

IZVEDBA 
Uvodni del (5 min): 
� učenca pozdravim in povprašam po počutju − s tem preverim njegovo pripravljenost k 

sodelovanju in po potrebi sproti prilagodim aktivnost. Povabim ga, da s krogom počutja pokaže, 
kako se trenutno počuti. Skupaj obnoviva, kaj sva počela na prejšnjem srečanju. 
 

Glavni del (35 min): 
� pripravljeno imam igro spomin na temo čustev za kratek premor med delom, v kolikor opazim 

pomanjkanje koncentracije (5 min), lahko tudi kratko razgibavanje, za konec pa še namizno igro, 
ki sva se jo igrala tudi na prejšnjem srečanju; 

� glavna aktivnost: 
 
Kaj storim, ko sem jezen 
 
Za uvod preberem naslednjo zgodbo: Anžetov mlajši brat si je izposodil njegov radio, a Anžetu ni 
všeč, da se dotikajo njegovih stvari, ne da bi jim on to dovolil. Zelo se razjezi na svojega brata, začne 
kričati in ker mu le ta takoj ne vrne radia, ga tudi udari. Brat se začne jokati in mu v solzah vrne 
radio.  Mama zasliši jok in prihiti iz sosednjega prostora, kjer razočarano ugotovi, da sta se brata 
zopet sprla. Anžeta pošlje v sobo, da se pomiri in mu pove, da naj pride iz sobe, ko se bo pripravljen 
pogovarjati o tem, kaj se je zgodilo. Anže v sobi razmišlja, da je sicer dobil nazaj radio, a se ne počuti 
dobro, saj je udaril bratca in ga spravil v jok. Kaj bi lahko storil drugače, ko je postal jezen? 
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Učencu povem, da bo iz plastelina izdelal osebe, ki so nastopale v zgodbi, nato pa se bova pogovorila 
o tem, kako bi lahko Anže v zgodbi ravnal drugače. Kaj bi lahko naredil v trenutku, ko je postal 
jezen, da ne bi udaril bratca? Predlagane scenarije nato odigra s figurami.  
 
Med pogovorom povem, da včasih zaradi jeze naši odzivi niso najbolj ustrezni in da bi bilo zaželeno, 
da bi znali čustva izražati na pozitiven način in se tako izogniti večjim nesoglasjem. Vprašam ga, 
kako sam po navadi prežene jezo, kaj stori da jeza izgine in podobno. Skupaj razmišljava, kaj lahko 
stori v konkretnih primerih. 
 
Povem, da obstajajo različni načini, kako pregnati jezo:  
1) počakam nekaj časa, štejem do deset in več;  
2) globoko diham in se sprostim, lahko tudi malce potelovadim;  
3) poiščem rešitve za svoje težave − pogovorim se z nekom o mojih občutkih;  
4) o stvareh razmislim na drugačen način − če bi stvar, ki me je razjezila, videl drugače, morda ne bi 
bil jezen;  
5) razmislim, ali sem tudi sam kriv za stvar, zaradi katere sem se razjezil;  
6) poiščem nekaj drugega, da ne mislim na stvar, ki me je razjezila. 
 

 Zaključek (5 min): 
� vprašam ga, kako se mu je zdelo in mu ponudim kratko anketo kot odziv na izvedene delavnice; 
� s štampiljko potrdi, da se je udeležil delavnice; hkrati se pogovoriva o zaključnem srečanju, ki ga 

čaka kot nagrada za pet zbranih štampiljk; 
� za povratno informacijo vprašam tudi svetovalno delavko.  
Ideje za aktivnosti so iz didaktične mape Mi in čustva, avtorjev Kristijan Musek Lešnik in Petra Lešnik Musek ter knjige 
Čustvena inteligenca otrok avtorja Rafaela Bisquerra Alzina. 

 

 


