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POVZETEK 

 

V teoretičnem in empiričnem delu magistrskega dela se osredotočamo na področje razvijanja 

socialnih in čustvenih veščin pri otrocih. Ti se lahko v odnosih z vrstniki znajdejo v situacijah, ki 

jih sami ne znajo uspešno obvladovati. Vzroki za to so različni, v šolskem kontekstu pa se lahko 

čustvene, vedenjske in socialne težave odražajo tudi v manj spodbudni razredni klimi. Če nekaj 

otrok iz razreda, kjer se pojavljajo tovrstne težave, vključimo v skupinsko obliko socialnega in 

čustvenega učenja, lahko ti v varnem okolju razvijajo spodbudnejše vedenjske vzorce, 

komunikacijo in izražanje sebe. To lahko dosežemo s socialnimi igrami, kreativnimi mediji in 

pogovorom, pri čemer je ključen odnosni vidik. Z razvijanjem socialnih in čustvenih veščin pri 

otrocih pa lahko spodbudno vplivamo tudi na razredno klimo. Naš raziskovalni pristop je 

akcijsko-evalvacijska raziskava, katere glavni cilj je ugotoviti pozitivne učinke skupinske 

obravnave na splošno počutje otrok v skupini in na ravni razreda. S vprašalnikom ocenjujemo 

počutje četrtošolcev v svojem razredu na izbrani mariborski redni osnovni šoli pred začetkom 

izvajanja srečanj in na koncu. V preučevani skupini so otroci iz razreda, kjer so prisotne večje 

čustvene, vedenjske in socialne težave, v primerjalni pa otroci iz paralelke. Iz preučevane skupine 

na podlagi prostovoljne prijave v trimesečno skupinsko obravnavo vključujemo 14 od 22 otrok. 

Posamezna srečanja evalviramo in jih akcijsko načrtujemo. Pridobljene podatke kvantitativno in 

kvalitativno analiziramo ter jih opisno interpretiramo in primerjamo. S to raziskavo želimo za 

šolske strokovne delavce neposredno iz prakse ponuditi smernice pri identifikaciji in nudenju 

pomoči skupinam otrok oz. razredom, znotraj katerih se pojavljajo čustvene, vedenjske in socialne 

težave.  

 

Ključne besede: socialne in čustvene veščine; čustvene, vedenjske in socialne težave; razredna 

klima; skupinska obravnava; socialno in čustveno učenje 

 

  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
In the theoretical and empirical part of the master's thesis, we focus on developing social and 

emotional skills in children. In relationships with peers, they may find themselves in situations 

that they cannot manage on their own. There are different reasons for this, and in the context of 

school, emotional, behavioral and social problems can also result in less supportive classroom 

climate. If we include some children from the class, where such problems occur, in a group form 

of social and emotional learning, they can develop more appropriate behaviour, communication, 

and self-expression in a safe environment. This can be achieved through social games, creative 

media and conversation, with emphasis on relationships. By developing social and emotional 

skills in children, we can also have a beneficial impact on the classroom climate. Our research 

approach is an action-evaluation research, the main goal of which is to determine the positive 

effects of group work on the overall well-being of children in a group, and furthermore, in the 

class. With the questionnaire, we assess the well-being of fourth-graders in their class in one of 

Maribor regular primary schools, before starting the process of group work and afterwards. In the 

experimental group, there are children from the class with more significant emotional, behavioral 

and social problems, and in the control group there are children from the parallel class. On the 

voluntary basis, 14 of 22 children from the experimental group are included in a three-month 

group treatment. Meetings are regularly evaluated and planned accordingly. Results are analyzed 

quantitatively and qualitatively, and are interpreted and compared descriptively afterwards. With 

this research, we want to offer guidelines directly from practice, in order to help school workers 

identifying and helping groups or classes of children, where emotional, behavioral and social 

problems may occur. 

 

Key words: social and emotional skills; emotional, behavioral and social problems; classroom 

climate; group work; social and emotional learning 
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UVOD 
 

Razredna klima označuje zaznavo dogajanja v razredu s strani učencev in učiteljev ter zajema tri 

širše dimenzije, ki jo ustvarjajo in medsebojno vplivajo nanjo: medosebne odnose, osebnostni 

razvoj posameznikov in sistemsko urejenost ožjega in širšega šolskega okolja (Fraser, 1989, v 

Adlešič, 1998). Spodbudna razredna klima je ključna pri uravnavanju težav na vedenjskem 

področju (Eccles, 2004, v Kozina, 2016), velik vpliv pa ima tudi na akademski uspeh otrok 

(Randhaw, 1991, Bošnjak, 1997, v Zabukovec, 1998). Spodbudno razredno klimo lahko 

razvijamo z zagotavljanjem urejenosti in predvidljivosti okolja s pomočjo jasnih pravil ipd. (Ellias 

idr., 2015, v Kozina, Veldin, Vidmar, Mlekuž, Vršnik Perše, 2018), v zadnjem času pa je vse večji 

poudarek tudi na dejavnostih socialnega in čustvenega učenja (Bear, Yang, Mantz in Harris, 2017; 

Wong, Li-Tsang, Siu, 2014). 

 

Socialne veščine predstavljajo skupino situacijsko ustreznih socialnih vedenj, ki se jih naučimo 

skozi odraščanje. Pri otrocih omogočajo razvijanje in vzdrževanje odnosov z drugimi (skozi igro, 

izrekanje pohvale drugemu, tveganje, sodelovanje, komunikacijo in samozagovorništvo) ter so 

kot take bistvenega pomena za otrokovo uspešno socialno integracijo in vsesplošen uspeh 

(Andolšek in Tomšič, 2010; Beauchuamp in Anderson, 2010). 

 

Za slednjega pa je ključnega pomena tudi razvijanje čustvene inteligence, ki pomeni sposobnost 

zaznavanja in razumevanja čustvenih stanj pri sebi in drugih ter sposobnost ustreznega čustvenega 

izražanja (Žunko Vogrinc, 2016). V povezavi s tem je pri otrocih potrebno razvijati čustvene 

lastnosti oz. veščine, kot so prilagodljivost v odnosih, reševanje medosebnih konfliktov, 

spoštovanje, empatijo in čustveno samoregulacijo (Shapiro, 1999, v Žunko Vogrinc, 2016).  

Ustrezno razvite socialne in čustvene veščine pa so bistvene tudi za vzdrževanje pozornosti ter 

izvedbo ustreznih spominskih in izvršilnih funkcij, potrebnih za uspešno učenje (Wong idr., 

2014). 

 

Zaradi različnih bioloških (sopojavljanje s primanjkljaji na drugih področjih, npr. na posameznih 

področjih učenja), psiholoških, socialnih in okoljskih dejavnikov (neugodno družinsko in/ali 

šolsko okolje) pa lahko pri nekaterih otrocih nastopijo čustvene, vedenjske in/ali socialne težave, 

ki lahko prerastejo tudi v težje motnje (Erzar in Kompan Erzar, 2011; Kobolt in Pelc Zupančič, 

2010; Marjanovič Umek in Zupančič, 2004, v Kopše, 2015; Mikuš Kos, 1991). Ti otroci razvijejo 
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neustrezne oblike eksternaliziranega ali internaliziranega vedenja, imajo slabšo samopodobo in 

so v socialnih interakcijah občutno manj fleksibilni oz. rezilientni (Metljak, 2010; Sheppard in 

Clibbens, 2013). Bolj poglobljeno razumevanje dinamike njihovega funkcioniranja nam 

omogočajo različne razvojne teorije, med katerimi so psihosocialni razvoj otroka po Eriksonu, 

teorija navezanosti in sodobnejša dognanja o razvoju otrokovih možganov (Batistič Zorec, 2014; 

Erzar in Kompan Erzar, 2011; Siegel in Payne Bryson, 2014). 

 

Pri soočanju s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami je zgled pozitivnega vedenja in 

socialnih veščin s strani odraslega, ob zagotavljanju varnega in predvidljivega okolja in 

upoštevanju čustvene razvojne stopnje otroka, izrednega pomena (Doyle, 2001, v Metljak, 2011). 

Znotraj razredne skupnosti je pri tem ključen učitelj s svojim razumevanjem in usmerjanjem 

vedenja, tako znotraj kot zunaj razreda pa imamo na voljo različne  individualne in skupinske 

oblike dela (Kozina idr, 2018; Yoder, 2014). 

 

V skupinski obravnavi socialnega in čustvenega učenja, na katero se osredotoča ta raziskava, 

otroci v odnosu z drugimi otroki in vodjo skupine razvijajo socialne in čustvene spretnosti ter ob 

tem morebiti razrešujejo tudi čustvene stiske znotraj njih oz. (aktualne) medsebojne konflikte 

(Bierman idr., 2010; Shapiro, 1999, v Žunko Vogrinc, 2016). V ta namen uporabimo različne 

izkustvene tehnike in kreativne medije (Andolšek in Tomšič, 2010), pri čemer pa je, kot že rečeno, 

ključen tudi topel in razumevajoč odnos vodje skupine do otrok (Geller in Porges, 2014; Metljak, 

2010). Eden od priljubljenih pristopov na tem področju so socialne igre. Namenjene so 

spodbujanju uspešnih interakcij med otroci, širjenju znanja o značilnostih dobrih odnosov in 

oblikovanju pozitivnih stališč do povezovanja z drugimi in odnosa do samega sebe (Levec, 2000; 

Pregelj, 2014; Shapiro, 1996).  

 

Mnoge raziskave potrjujejo pozitivne učinke socialnega in čustvenega učenja na celostni razvoj 

otrok (vključno z akademskimi dosežki, ki jim današnja družba pripisuje velik pomen), njihovo 

vedenje in povezovanje z drugimi (Bierman idr., 2010; Kopše, 2015; Kozina, 2016; Sheppard in 

Clibbens, 2015; Wong idr., 2014). Zato bi moralo razvijanje socialnih in čustvenih veščin v okviru 

vsake šole postati tudi eden od nepogrešljivih elementov pri zagotavljanju spodbudne razredne 

klime, o čemur pričajo tudi izsledki najnovejših raziskav (Bear idr., 2017; Kozina idr., 2018; 

Whitington in Mcinnes, 2017). 
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Raziskovalni problem se lahko teoretično umesti na področje socialne pedagogike. Tema je 

vredna raziskave, saj je povezana z aktualno problematiko, s katero sem se srečala v svoji praksi 

kot specialna pedagoginja na redni OŠ. Gre za primer 4. razreda, kjer se je razredničarka že od 

začetka šolskega leta soočala z večjo vedenjsko problematiko in poročala o nespodbudni razredni 

klimi. Zato sva s pedagoginjo za otroke iz tega razreda, pri katerih so starši odobrili sodelovanje, 

pripravili skupinska srečanja, ki so bila namenjena razvijanju socialnih in čustvenih veščin.  

 

V raziskavi me tako zanima, kako lahko tovrstna skupinska obravnava spodbudno vpliva na 

počutje otrok in njihovo povezanost v skupini in na ravni celotnega razreda. 

 

Tudi mnoge novejše raziskave pričajo o pozitivnih učinkih podobnih praks na celostni razvoj 

otrok in spodbudnejše šolsko oz. razredno okolje (Andolšek in Tomšič, 2010; Bear idr., 2017; 

Sheppard in Clibbens, 2013; Whitington in McInnes, 2017; Wong idr. , 2014).  

 

Zato sem se na podlagi izkušenj iz moje neposredne prakse, k čemur je doprinesla tudi odsotnost 

socialnega pedagoga na šoli kot prvenstveno največjega strokovnjaka za področje čustvenih, 

vedenjskih in socialnih težav pri otrocih, odločila, da tej tematiki posvetim poglobljeno raziskavo 

in tako tudi sama, kot specialna pedagoginja, prispevam k nadaljnjem razvoju omenjenega 

področja. 

 

Na podlagi teoretičnih izhodišč in ugotovitev predhodnih raziskav (Beauchamp in Anderson, 

2010; Sheppard in Clibbens, 2013; Whitington in McInnes, 2017) predvidevamo, da lahko 

čustvene, vedenjske in socialne težave pri otrocih močno prispevajo k manj spodbudni razredni 

klimi. V povezavi s tem pa novejše raziskave potrjujejo pozitiven učinek programov socialnega 

in čustvenega učenja pri osnovnošolcih s tovrstnimi težavami (Wong idr., 2014), ki naj bi v 

primerjavi z direktnim nagrajevanjem oz. kaznovanjem ne(ustreznega) vedenja celo prednjačili v 

ugodnem učinkovanju tudi na razredno klimo (Bear idr., 2017). 

 

Zato lahko tudi v naši raziskavi predvidevamo, da bodo udeleženci skupinskih srečanj razvijanja 

socialnih in čustvenih veščin poleg lastnega napredka novo pridobljena znanja in izkušnje prenesli 

tudi na delovanje v večji skupini – razredu – kar bo torej spodbudno vplivalo tudi na razredno 

klimo (Kozina idr., 2018). Tako želimo z raziskavo prikazati kompleksen proces razvijanja 
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socialnih in čustvenih veščin v skupini in hkrati predstaviti izbor dejavnosti, ki smo jih v ta namen 

uporabili, ter raznovrstnost izzivov, s katerimi smo se ob tem srečali (Yoder, 2014).  

 

Z raziskavo želimo tako prispevati k razvoju identifikacije in nudenja pomoči otrokom oz. 

skupinam otrok s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami, s katerimi se lahko srečamo v 

šoli. Omenjene vsebine so za celostni razvoj otrok oz. skupine/razreda ključnega pomena 

(Bierman idr., 2010; Sheppard in Clibbens, 2013) in bi morale zaradi tega v slovenskem prostoru 

v prihodnje pridobiti na pomenu znotraj šolskega kurikuluma oz. vsakdana. 
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1 SOCIALNE IN ČUSTVENE VEŠČINE 
 

Sodobni vzgojno-izobraževalni sistem mora učence pripraviti na prihodnost, ki je drugačna od 

sedanjosti in preteklosti današnjih odraslih. Družbene spremembe, ki jih pogojujeta digitalizacija 

in globalizacija, povezujejo ljudi, mesta in kontinente ter intenzivno povečujejo človekove 

individualne in skupne potenciale. Iste spremembe povzročajo tudi vse večjo kompleksnost in 

negotovost družbenih vlog, pričakovanj, norm in vrednot ter od mladih zahtevajo izjemno 

kapaciteto prilagodljivosti. Številni procesi avtomatizacije in robotizacije nadalje pomembno 

spreminjajo vrednost specifičnih človeških veščin, ki jih z informacijsko tehnologijo ni mogoče 

nadomestiti. Osredotočanje na razvoj tehničnih in akademskih veščin otrok več ustrezno ne 

pripravi na zahteve in pričakovanja, ki bodo prednje postavljena v opravljanju življenjskih nalog 

in doseganju življenjskih ciljev. Za doseganje uspeha, povezanosti in zagotavljanja visoke ravni 

kakovosti življenja postajajo vse pomembnejše veščine, kot so vztrajnost, empatija, čuječnost, 

pogum in vodenje (Schleicher, 2020; Siegel in Bryson, 2014;). Veščine v širšem pomenu 

razumemo kot karakteristike otroka, ki pogojujejo vsaj eno dimenzijo njegovega zadovoljstva in 

družbenoekonomskega razvoja, ki jih je mogoče oblikovati z okoljskimi spremembami in 

investicijami in ki jih je mogoče na smiselni način meriti. Otrokove veščine se oblikujejo v 

kontekstu družine, šole in širše družbe ter vplivajo na njegovo kasnejše pozicioniranje na trgu 

dela, na njegovo družbeno participacijo, na njegovo zdravje, zadovoljstvo in kakovost življenja 

(Miyamoto, Huerta in Kubacka, 2015).  

 

V vse bolj hitro spreminjajočem se in raznolikem svetu postaja vse pomembnejša vloga socialnih 

in čustvenih veščin. Hitrejši kot je tempo življenja in urbanizacija okolja, bolj morajo otroci 

razvijati nove načine razmišljanja in nove načine dela. Socialne in čustvene veščine pri tem 

določajo, kako uspešni so otroci v prilagajanju na nova okolja in kako jim v tem okolju uspeva 

dosegati pričakovane in želene cilje. Socialne in čustvene veščine neposredno vplivajo na številne 

osebne, učne in življenjske izide otrok, hkrati pa tudi pogojujejo razvoj in uporabo kognitivnih 

veščin (Schleicher, 2020). Kognitivne veščine se nanašajo na otrokove mentalne kapacitete 

pridobivanja in uporabe znanja, izkušenj in razmišljanja ter zajemajo zmožnosti interpretacije, 

reflektiranja in raziskovanja na osnovi pridobljenega znanja. Temelje kognitivne kapacitete 

zajemajo prepoznavanje vzorcev, procesiranje informacij in pomnjenje (Batistič Zorec, 2014; 

Miyamoto, Huerta in Kubacka, 2015). Na ravni pridobivanja znanja kognitivne veščine zajemajo 

otrokove sposobnosti dostopanja do znanja, identifikacije pomembnih informacij in interpretacije 



 

 

 

6 

teh informacij, na ravni uporabe znanja pa na njegove zmožnosti refleksije, sklepanja in 

konceptualiziranja. Te veščine so generalno najmočneje zastopane v izobraževalnih programih, 

ki so usmerjeni predvsem v pridobivanje kognitivnih vedenj in informacij (Miyamoto, Huerta in 

Kubacka, 2015). 

 

Socialne in čustvene veščine pomenijo zmožnosti regulacije misli, čustev in vedenja. Te veščine 

se razlikujejo od kognitivnih zmožnosti, kot so pismenost in računanje, saj se nanašajo predvsem 

na upravljanje s čustvi, zaznavanje sebe in drugih ter sodelovanje z drugimi, ne pa na surovo 

zmožnost procesiranja podatkov. Tako kot pismenost in računanje, so tudi te veščine pogojene s 

situacijskimi faktorji in neformalnimi izkušnjami učenja, vendar pa socialne in čustvene veščine 

vplivajo na širok razpon osebnih in socialnih izidov v otrokovem sedanjem in kasnejšem življenju 

(Batistič Zorec, 2014; Schleicher, 2020). Socialne in čustvene veščine se manifestirajo v 

konsistentnih vzorcih razmišljanja, čutenja in vedenja. Socialne in čustvene veščine neposredno 

vplivajo tudi na razvoj z njimi povezanih veščin, kot so kritično razmišljanje, metakognicija in 

samoučinkovitost (Schleicher, 2020). Razvijamo jih lahko v okviru formalnega ali neformalnega 

učenja (Miyamoto, Huerta in Kubacka, 2015). Na ravni doseganja ciljev se socialne in čustvene 

veščine nanašajo na vztrajnost, samonadzor in motiviranost pri doseganju ciljev. Na ravni dela z 

drugimi so pomembne socialne in čustvene veščine družabnost, spoštovanje in skrb za druge. Na 

ravni upravljanja s čustvi so pomembne socialne veščine samozavest, optimizem in zaupanje vase 

(Miyamoto, Huerta in Kubacka, 2015). 

 

Čeprav so otroci rojeni s socialnimi kapacitetami, ki jih pogojuje vrojen občutek pripadnosti 

bližnjim z istimi izkušnjami, kulturnimi normami in skupnimi pričakovanji ter cilji, se morajo 

naučiti tudi vztrajnega in konsistenega prizadevanja za ustvarjanje socialnega kapitala. Ta zajema 

ustvarjanje skupnih idej, inovacij, interesov (Schleicher, 2020). Socialne in čustvene veščine so 

pri tem v zadnjih letih vse bolj prepoznane kot ključnega pomena, zato postajajo osrednji pojem 

vzgojno-izobraževalnih politik in javnih strokovnih razprav (Schleicher, 2020). Vse močnejše je 

zavedanje, da socialne in čustvene veščine ključno vplivajo na pomembne družbeno-ekonomske 

izide v kasnejšem otrokovem življenju in s tem na izide družbe kot celote (Miyamoto, Huerta in 

Kubacka, 2015). Vzgojno-izobraževalne politike več zahodnih držav zato razvoj socialnih in 

čustvenih veščin postavljajo v središče metod za razvoj zadovoljstva, prilagajanja in akademskih 

dosežkov otrok (Humphrey idr., 2011). Socialne in čustvene veščine so sorodne konceptom 

socialne in čustvene inteligence, socialne in čustvene pismenosti ter socialnih in čustvenih 
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kompetenc (Humphrey idr., 2011). Čustvene veščine in kompetence zajemajo samozavedanje, 

samonadzor in socialno zavedanje. Samozavedanje pomeni razumevanje lastnih čustev, 

samonadzor pa čustveno in vedenjsko regulacijo. Socialno zavedanje zajema razumevanje čustev 

drugih ter empatijo in simpatijo. Socialne veščine zajemajo odnosne kompetence, kot so reševanje 

socialnih problemov, in odnosne veščine, kot so sodelovanje, zmožnost poslušanja, izmenjevanje 

in iskanje pomoči (Humphrey idr., 2011). 

 

Socialne in čustvene veščine lahko obravnavamo v okviru potrjenega psihološkega modela velikih 

pet dimenzij osebnosti: odprtost za izkušnje, vestnost, čustvena stabilnost, ekstrovertiranost, 

sprejemljivost. Vsaka od dimenzij osebnosti zajema več medsebojno povezanih čustvenih in 

socialnih veščin, in sicer (Schleicher, 2020): 

- odprtost za izkušnje: radovednost, toleranco, kreativnost; 

- vestnost: motiviranost, odgovornost, samodisciplino, vztrajnost; 

- čustvena stabilnost: odpornost na stres, optimizem, čustveni nadzor; 

- ekstrovertiranost: družabnost, asertivnost, energičnost; 

- sprejemljivosti: empatičnost, zaupljivost, sodelovalnost. 

Motiviranost in odgovornost napovedujeta širok obseg življenjskih izzivov, zlasti na področju 

šolskih in delovnih uspehov. Samodisciplina in čustveni nadzor sta posebej relevantna pri 

napovedovanju, kako bodo otroci svoje življenje oblikovali po šolanju. Odpornost na stres in 

optimizem sta v visoki korelaciji s širokim naborom pozitivnih življenjskih izidov v prihodnosti 

in sta vse pomembnejši veščini v moderni družbi. Družabnost in empatičnost zagotavljata temeljni 

skupek socialnih in čustveni veščin, potrebnih za učinkovito delovanje in integracijo v delovna in 

osebna okolja. Asertivnost je karakteristika vodij in povezana s podjetništvom, medtem ko 

energija in aktivnost otroku dovoljujeta, da živi bolj dinamično in polno življenje. Zaupanje je 

visoko relevantno za osebno zadovoljstvo in socialno kohezivnost, medtem ko sta toleranca in 

kulturna fleksibilnost vse bolj relevantna v vedno bolj raznoliki in polarizirani družbi. Spoštovanje 

in sodelovalnost sta prav tako posebej pomembna pri razvoju otrokovih veščin v delovnem okolju. 

Radovednost je kritična veščina, ki izboljša učenje in zagotavlja notranje spodbude za 

vseživljenjsko osebnostno rast. Kreativnost in domišljija sta veščini, ki prav tako lahko prinašata 

pomembne prednosti, tako za posameznika kot za družbo, medtem ko je kritično mišljenje vse 

bolj pomembno v sodobnem svetu, polnem lažnih in zavajajočih informacij. Metakognicija in 

samorefleksija sta najbolj temeljni veščini vseživljenjskega učenja, skupaj s prilagodljivostjo na 

spreminjajoče se zahteve (Schleicher, 2020). 
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Pet jedrnih socialnih in čustvenih kompetenc zajema samozavedanje, socialno zavedanje, 

samonadzor, odnosne veščine in odgovorno odločanje (Shriver idr., 2016; Yoder, 2014): 

- Samozavedanje zajema zaznavanje in zavedanje otroka, kaj v danem trenutku doživlja, 

njegovo sposobnost realne ocene lastnih sposobnosti ter stabilen občutek samozavesti. 

Samozavedanje otroku omogoča, da lahko prepoznava in poimenuje svoja čustva in čustva 

drugih ter tudi ugotavlja, kaj čustva sproža. Razume lahko tudi, kako čustva drugih 

vplivajo nanj ter kako njegova čustva vplivajo na druge. Samozavedanje otroku 

zagotavlja, da lahko prepoznava lastne močne in šibke točke ter lastne potrebe in vrednote. 

Samozavedanje je temelj samozavesti in učinkovitosti. 

- Socialno zavedanje pomeni otrokovo razumevanje, kaj drugi doživljajo, njegovo 

sposobnost zavzeti perspektivo drugega ter sprejemanje in vzpostavljanje pozitivnega 

odnosa z različnimi posamezniki in skupinami. Zajema zaznavanje in prepoznavanje 

verbalnih in neverbalnih socialnih znakov pri ugotavljanju počutja in hotenj drugih. 

Socialno zavedanje otroku omogoči, da lahko oceni in napoveduje čustva in reakcije 

drugih ter da razume različne perspektive ljudi okoli sebe. Razumevanje čustev in vedenja 

drugih mu pomaga, da druge spoštuje ter da se skladno s tem vede, na primer da lahko 

pozorno in natančno posluša. Socialno zavedanje motivira otroka, da ceni raznolikost ob 

prepoznavanju individualnih in skupinskih podobnosti in razlik. Socialno zavedanje 

otroku tudi zagotavlja, da lahko prepoznava in uporablja vire družine, šole in skupnosti. 

- Samonadzor predstavlja sposobnost upravljanja z lastnimi čustvi, tako da ta pozitivno, 

namesto negativno vplivajo na otrokovo delovanje. Samonadzor pomeni tudi otrokovo 

sposobnost odlaganja takojšnje zadovoljitve in zmožnost prenašanja frustracije za namene 

doseganja želenih ciljev. Z ustrezno razvitim samonadzorom si otrok lahko postavlja 

načrte in cilje ter si učinkovito prizadeva za njihovo uresničevanje, pri tem pa premaguje 

različne ovire in oblikuje strategije. Spremlja lahko lasten napredek pri doseganju osebnih 

in akademskih kratkoročnih in dolgoročnih ciljev. Samonadzor mu pri tem omogoča 

uravnavanje čustev, kot so impulzi, agresivnost in samouničevalno vedenje, ki bi mu lahko 

doseganje ciljev onemogočala. Otrok tudi bolje obvladuje osebni in medosebni stres ter je 

sposoben dobrega nadzora pozornosti, ki mu zagotavlja vzdrževanje optimalne delovne 

uspešnosti. Povratne informacije lahko uporablja konstruktivno, izkazuje pozitivno 

motivacijo, upanje in optimizem. Po potrebi je tudi pripravljen poiskati pomoč ter se 

uveljavljati, pri čemer izkazuje zagnanost, odločnost in vztrajnost.  
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- Odnosne veščine pomenijo zmožnost funkcionalnega upravljanja čustev v odnosih, 

zmožnost vzpostavljanja in vzdrževanja zdravih in izpolnjujočih odnosov, ki temeljijo na 

sodelovanju, odpornosti proti neprimernemu socialnemu pritisku, doseganju 

kompromisnih rešitev v konfliktih ter iskanju pomoči, če jo otrok potrebuje. Otrok, ki 

uspešno upravlja svoje odnose, lahko jasno izraža svojo potrebo in sposobnost 

navezanosti, naklonjenosti in prijateljstva. Otrok izraža sodelovanje pri učenju in si 

prizadeva za doseganje ciljev skupine. Njegovo komuniciranje je učinkovito, zmožen je 

oceniti in izboljšati lastne veščine komuniciranja z drugimi ter v odnosih obvladovati in 

izražati čustva, tako da hkrati spoštujte različna stališča. Odnosne veščine otroku 

zagotavljajo, da vzpostavlja in vzdržuje odnose z drugimi, tudi s tistimi, ki so lahko 

njegovi viri, ko potrebuje pomoč, hkrati pa je tudi sam sposoben in motiviran zagotoviti 

pomoč tistim, ki jo potrebujejo. Kadar je to potrebno, lahko izkaže vodstvene sposobnosti, 

je vztrajen in prepričljiv. Zmožen je predvideti in do določene mere preprečiti 

medčloveške konflikte ter jih tudi obvladovati in razrešiti, ko do njih pride. Dobre odnosne 

veščine otroku tudi omogočajo, da se upre morebitnim neprimernim in škodljivim 

socialnim pritiskom. 

- Odgovorno odločanje pomeni sprejemanje odločitev, ki temeljijo na dobrem premisleku 

in upoštevanju vseh relevantnih dejavnikov ter verjetnih posledic, ob primerjanju različnih 

alternativnih možnosti ter hkratnem spoštovanju drugih in prevzemanju odgovornosti za 

lastne odločitve. Otroci v šoli sprejemajo številne odločitve, ki so lahko odgovorne in 

premišljene ali pa impulzivne in samodejne. Odgovorno odločanje pomeni, da se otrok 

zaveda svoje odgovornosti pri sprejemanju odločitev in svoje zmožnosti izbire različnih 

alternativ. Za odgovorno odločanje mora imeti otrok kapaciteto, da premisli, predvideva 

in pravilno prepozna, kako njegova trenutne odločitve vplivajo na njegovo prihodnost in 

na prihodnost drugih. Odgovorno odločanje zajema prepoznavanje napačnih odločitev in 

lastnih težav pri sprejemanju odločitev v preteklosti ter upoštevanje tega pri odločanju v 

prihodnosti. Otrok mora pri odgovornem odločanju po potrebi uporabljati veščine 

reševanja problemov, biti samorefleksiven in samoocenjujoč. Odloča se na podlagi 

moralnih, osebnih in etičnih standardov ter upošteva, da njegove odločitve vplivajo na 

druge otroke, skupino kot celoto, šolo in skupnost. 

 

Goodman in sodelavci (2015) navajajo pet podobnih skupin socialnih in čustvenih veščin, in sicer 

samozaznavanje in samozavedanje, motivacijo, samonadzor in samoregulacijo, socialne veščine 
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in odpornost ter soočanje. Samozaznavanje in samozavedanje se nanašata na otrokovo 

razumevanje in zaznavanje samega sebe in njegovih vrednot, na njegovo zaupanje v lastne 

zmožnosti in zaupanje v lastno učinkovitost pri opravljanju nalog. Motivacijo avtorji 

opredeljujejo kot prizadevanje otroka dosegati cilje v zaupanju, da trud vodi v doseganje ciljev. 

Samonadzor in samoregulacija se nanašata na zmožnost otroka, da upravlja in izraža čustva ter da 

premaguje akutne impulze z namenom doseganja svojih trajnih ambicij. Socialne veščine 

zajemajo otrokovo zmožnost in nagnjenost k interakcijam z drugimi, vzpostavljanje in 

vzdrževanje odnosov ter zadrževanje socialno nezaželenih odzivov. Nanašajo se na 

komunikativnost, empatijo, prijaznost, deljenje in sodelovanje ter jih je treba razvijati, če je otrok 

samotarski, plah ali umaknjen vase. Odpornost in soočanje se izražata kot zmožnost otroka, da se 

pozitivno in namensko prilagodi v stresnih in težavnih okoliščinah. Odpornost pri tem ni 

komponenta karakterja, ampak razvojnega procesa. Otrok razvije kapacitete, da v situaciji, ko je 

to potrebno, zbere moči in zdrži stiske. 

 

Socialne in čustvene kompetence otroka so povezane z različnimi dejavniki. Pomembni 

napovedovalci  otrokove socialno-čustvene kompetentnosti so npr. spol, otrokove akademske 

spretnosti, njegovo čustveno znanje in zmožnost pozornosti. Otrokove socialno-čustvene 

kompetence napovedujejo tudi izobrazba in status zaposlitve njegovih skrbnikov (Rhoades, 

Greenberg in Domitrovich, 2009). Na socialne in čustvene veščine otroka pomembno vplivamo z 

vsebino učnih programov, ki vsebujejo več ali manj komponent čustvenega in socialnega učenja. 

V nadaljevanju predstavljamo, kako lahko pri otrocih doprinesemo k razvoju socialnih in 

čustvenih veščin. 

 

1.1 RAZVOJ SOCIALNIH IN ČUSTVENIH VEŠČIN 

 

Razvoj socialno-čustvenih kompetenc je postopek pridobivanja nabora med seboj povezanih 

veščin, ki spodbujajo prepoznavanje in upravljanje čustev, sočutje do drugih, pozitivne družbene 

odnose ter odgovorno in učinkovito odločanje. Sposobnost upravljanja vedenja in čustev v skladu 

z družbenimi pričakovanji je bistvena sestavina socialne kompetence, ki je še posebej pomembna 

v zgodnjem otroštvu, saj je bilo dokazano, da igra pomembno vlogo pri prilagajanju in doseganju 

vzgojnih in izobraževalnih ciljev v vrtcu in šoli (Rhoades, Greenberg in Domitrovich, 2009). V 

procesu socialnega in čustvenega učenja učenci pridobivajo in se učijo učinkovito uporabljati 

vedenje in veščine, ki so potrebni za razumevanje in nadzorovanje čustev in občutkov, 
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postavljanje in doseganje pozitivnih ciljev, vzpostavljanje empatije do drugih, vzpostavljanje in 

vzdrževanje pozitivnih odnosov in sprejemanje odgovornih odločitev. Močne čustvene in socialne 

veščine zagotavljajo uspešno opravljanje življenjskih nalog, kot so učenje, reševanje problemov, 

nadzor impulzov, skrb zase in za druge (Evers, 2018). 

 

Razvoj vsake izmed socialno-čustvenih veščin lahko pri delu z otroki usmerjeno spodbujamo z 

različnimi tehnikami, ki jih predstavljamo v tabelah. Med tehnikami razvoja samozadevanja so 

nam na razpolago različne vaje prepoznavanja in izražanja doživljanj, širjenja besedišča z 

namenom spodbude prepoznavanja zaznav ter vaje samoraziskovanja, spodbujanja samozavesti 

in opolnomočenja. Otrokom pri tem služimo za zgled in model, zato je pomembno, da tudi sami 

razvijemo visoko stopnjo samozavedanja ter jo uporabljamo pri komunikaciji in interakciji z 

otroki (Jones in Bouffard, 2012; Kanter, 2018; Stefanou idr., 2004). Na področju razvoja 

samonadzora so nam na razpolago vaje usmerjanja misli in vedenj ter tehnike čustvene in 

vedenjske regulacije, kot so dihalne vaje, vaje sproščanja, ekspresivno pisanje, neverbalno 

izražanje skozi umetnost ipd. Samonadzor učimo v pozitivnem odnosnem okolju, kjer so otrokova 

čustva in misli sprejeta, regulirani pa so načini njihovega izražanja (Jelić, in Nenezić, 2019; Jones 

in Bouffard, 2012; Stefanou idr., 2004).  

 

Tabela 1: Tehnike razvoja samozavedanja 

Tehnike razvoja samozavedanja 

Otrokom nudimo različne priložnosti za vajo v prepoznavanju in izražanju njihovih doživljanj, 

npr. s pomočjo dialoga, vizualnih in dramskih umetnosti, pisanja ipd. 

Otrokom pomagamo pri širjenju njihovega čustvenega besedišča in njihovih sposobnosti 

prepoznavanja telesnih zaznav, povezanih s posameznimi duševnimi doživljanji. 

Otrokom omogočimo, da raziskujejo, kako se učijo. 

Otrokom nudimo priložnosti za vajo v prepoznavanju potencialnih situacij ali izkušenj, ki 

vodijo v občutke preobremenjenosti, preplavljanja in težav v upravljanju z lastnimi čustvi. 

Otrokom pomagamo, da natančno ocenjujejo lastne zmožnosti in lastnosti. 

Otrokom redno dajemo priznanja njihovih prednosti. 

Delamo na tem, da gradimo samozavest otrok. 

Otroke prosimo za povratne informacije o pouku in dejavnostih, da jih te lahko opolnomočijo, 

motivirajo in jim vzbudijo zanimanje. 

Otrokom nudimo priložnosti, da se počutijo uspešno. 
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Zavedamo se lastnih čustev in notranjih stanj. 

Sposobni smo prepoznavati lastne pristranskosti, ki bi lahko izkrivile, kako vidimo otroke. 

Vir: Jones in Bouffard, 2012; Kanter, 2018; Stefanou idr., 2004 

 

Tabela 2: Tehnike razvoja samonadzora 

Tehnike razvoja samonadzora 

Otrokom nudimo priložnosti za vajo usmerjanja svojih misli in vedenj. 

Otrokom nudimo pozitivno podporo, ko imajo težave s samoregulacijo 

Otroke učimo o stresu in jim pomagamo pri spopadanju s stresnimi izkušnjami. 

Vključujemo tehnike čustvene in vedenjske regulacije, ki vključujejo dihalne vaje, vaje 

sproščanja mišic, ekspresivno pisanje, miselne vaje, vaje uporabe neverbalnih izraznih sredstev, 

kot so glasba, umetnost, ples in joga. 

Otrokom nudimo priložnosti, da si zastavijo cilje in si jih prizadevajo doseči. 

Otrokom nudimo vrsto strategij, ki jim lahko pomagajo pri delu, npr. kontrolni seznami, 

opomniki, pozivi. 

Otroke učimo, da lahko svoje čustvene reakcije in vedenje obvladajo s pomočjo tehnik, kot so 

čuječnost, dihanje in samogovor. 

Otroke učimo skrbi zase. 

Vir: Jones in Bouffard, 2012; Stefanou idr., 2004 

 

Na področju razvoja socialnega zavedanja otroke spontano in strukturirano spodbujamo k 

stalnemu opazovanju in vživljanju v drugega. Pomagamo jim pri ugotavljanju podobnosti in razlik 

ter jih hkrati učimo spoštovanja in sprejemanja različnosti. Socialno zavedanje spodbujamo s 

socialnimi igrami in vajami, v katerih se otroci ukvarjajo z opazovanjem in mentalizacijo. V 

razredu ustvarjamo priložnosti za prepoznavanje lastnih doživljanj in doživljanj drugih, tako da 

uvajamo aktivnosti, v katerih otroci uporabljajo veščine aktivnega opazovanja, poslušanja in 

izražanja. V strukturiranih dejavnostih jih spodbujamo, da prepoznavajo nesoglasja in nestrinjanja 

ter se jih na voden način učijo izražati konstruktivno. Temelj razvoja socialnega zavedanja v 

razredu so tudi jasne meje in stroga pravila glede prepovedi nasilja, nadlegovanja, napadanj ipd. 

(Jones in Bouffard, 2012; Parker, 2019; Stefanou idr., 2004). Za razvoj odnosnih veščin 

spodbujamo interakcijo in sodelovanje med otroki, tako da uvajamo dejavnosti, v katerih 

prevladujeta delo v parih in skupinah. Z aktivnostmi v razredu spodbujamo aktivno komunikacijo 

med otroci, in sicer tako glede pozitivnih kot glede negativnih doživljanj in interakcij. Sami smo 
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v takšni komunikaciji zgled, tako da prakticiramo ubesedovanje tako pozitivnih kot negativnih 

vsebin na zmeraj spoštljiv, prijazen in sočuten način (Jones in Bouffard, 2012; Lau, Rapee in 

Coplan, 2017; Stefanou idr., 2004).  

 

Tabela 3: Tehnike razvoja socialnega zavedanja 

Tehnike razvoja socialnega zavedanja 

Otrokom nudimo priložnosti, da vadijo prepoznavanje, kako se drugi počutijo in uporabljajo 

veščine aktivnega poslušanja, kot sta pozicioniranje telesa in odsevni odzivi. 

Otrokom nudimo priložnosti, da prisluhnejo mnenjem vrstnikov in se učijo na konstruktiven 

način izraziti nesoglasja. 

Pozorni smo na podobnosti in razlike (npr. rasne, kulturne), ki obstajajo med otroci. 

Izkazujemo spoštovanje različnosti med otroci in najdemo načine, kako med seboj delijo svoje 

kulturno znanje in izkušnje. 

Zagotavljamo in uveljavljamo jasna pričakovanja glede vedenja otrok do drugih, npr. stroga 

prepoved nasilja, nadlegovanja, napadanja. 

V vsakodnevnih interakcijah z otroki in osebjem izražamo spoštovanje do drugih. 

Otrokom nudimo priložnosti za izvajanje veščin, povezanih s spoštovanjem drugih. 

Prizadevamo si razvijati zavedanje otrok o resničnih problemih in vprašanjih ter jih 

spodbujamo, da med učenjem svoje znanje prenašajo v okvir teh problemov in vprašanj. 

Vir: Jones in Bouffard, 2012; Parker, 2019; Stefanou idr., 2004 

 

Tabela 4: Tehnike razvoja odnosnih veščih 

Tehnike razvoja odnosnih veščin 

Otrokom nudimo priložnosti za vajo v komunikacijskih veščinah, kot so ubesedovanje sporočil 

in poslušanje drugih. 

Otrokom nudimo priložnosti za skupno delo v skupinah ali v parih. 

Otroke podpiramo pri samostojnem reševanju medosebnih konfliktov. 

Otrokom nudimo priložnosti za razmislek o pozitivnih in negativnih odločitvah v odnosih in 

posledicah vsake izbire. 

Prizadevamo si spodbujati okolje, ki podpira vzpostavljanje odnosov med otroci samimi ter 

med učenci in učitelji. 

Smo zgled pozitivnega in spoštljivega odnosa z otroki, njihovimi starši in šolskimi delavci. 
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Otrokom ponujamo več možnosti za komunikacijo z nami. 

Vir: Jones in Bouffard, 2012; Lau, Rapee in Coplan, 2017; Stefanou idr., 2004 

 

Razvoj odgovornega odločanja je pomemben tako za razvoj pozitivne razredne klime kot za 

vzgajanje zavedanja lastne odgovornosti otrok. Slednje pri otrocih spodbuja samoregulacijo in 

samonadzor, ki sta temelj socialnega vedenja, odgovornega tako do drugih kot do sebe. Da pri 

otrocih vzbudimo občutek odgovornosti, jim v razredu omogočimo, da soodločajo, in sicer tako 

na ravni postavljanja norm, kot tudi na ravni usmerjanja dejavnosti. Otroci naj se aktivno 

vključujejo v odločanje glede skupnosti in glede lastnega sodelovanja v aktivnostih. Okolje, v 

katerem otroci prepoznavajo lastno vlogo, jih motivira za aktivno sodelovanje in hkrati za 

odgovornejše ravnanje (Jones in Bouffard, 2012; Raffaelli idr., 2018;  Stefanou idr., 2004). 

 

Tabela 5: Tehnike razvoja veščin odgovornega odločanja 

Tehnike razvoja veščin odgovornega odločanja 

Otrokom omogočimo, da imajo pomembno vlogo pri odločanju v zvezi z dejavnostmi in pravili 

v razredu. 

Otrokom nudimo različne možnosti za delo in dokončanje dela. 

Otrokom ponujamo izbire, kako predstaviti svoje ideje. 

Otroke spodbujamo, da razvijejo lastne strategije, kako opravljati in dokončati različne naloge 

ali se naučiti novega koncepta. 

Delamo na ustvarjanju okolja, v katerem otroci verjamejo, da so njihove misli in mnenja 

cenjeni. 

Otrokom nudimo priložnosti, da sami ocenijo svoje delo. 

Z otroki sodelujemo pri reševanju problemov. 

Otrokom pomagamo pri povezovanju dejavnosti v šoli z njihovimi osebnimi cilji. 

Otrokom nudimo priložnosti, da ocenijo različne resnične scenarije in na osnovi dostopnih 

informacij sprejmejo odločitve. 

Otrokom pomagamo razumeti vzroke in posledice. 

Vir: Jones in Bouffard, 2012; Raffaelli idr., 2018; Stefanou idr., 2004 

 

Z vsemi temi tehnikami lahko pri otrocih ključno doprinašamo k spodbujanju socialno-čustvenega 

učenja. Proces razvijanja socialno-čustvenih kompetenc postavlja temelje za pridobivanje znanja, 

veščin, stališč in vedenj, ki jih otrok potrebuje za uspešno sodelovanje v učnih, odnosnih in 
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družbenih procesih. Socialno-čustveno učenje spodbuja procese, ki razvijajo otrokovo sposobnost 

prepoznavanja in obvladovanja čustev, vzpostavljanja odnosov, reševanja medosebnih težav in 

sprejemanja učinkovitih in etičnih odločitev. Načrtno razvijanje socialnih in čustvenih veščin je 

še toliko pomembnejši za otroke, ki živijo v manj ugodnih družinskih in družbenih okoljih. 

Sodobni šolski in družbeni sistemi pri tem otrokom nalagajo vse več obremenitev vseh vrst, ki 

lahko na različne načine destabilizirajo njihove zgodnje strategije soočanja. Če pravočasno 

uspešno razvijejo socialno-čustvene kompetence, si lahko sami zagotavljajo večje kapacitete za 

soočanje z najrazličnejšimi stresorji, obvladovanje lastnih čustev in reševanje težav v težkih 

situacijah, hkrati pa so tudi zmožni poiskati pomoč, kadar jo potrebujejo. Programi socialnega in 

čustvenega učenja se zato osredotočajo na razvoj socialnih in čustvenih kompetenc učencev, ki 

zajemajo vse veščine, vedenja in odnose, ki jih otrok in kasneje odrasli potrebuje za učinkovito 

upravljanje z lastnim afektivnim, kognitivnim in socialnim vedenjem (Yoder, 2014). 

 

1.2 TEORIJA NAVEZANOSTI 

 

Pri oblikovanju in izvajanju programov učenja čustvenih in socialnih veščin pa moramo 

upoštevati, da otroci v te programe vstopajo z različnimi predispozicijami, ki so posledica njihovih 

zgodnjih izkušenj in okolja, v katerega se iz šole vsak dan vračajo. Teorija navezanosti 

predpostavlja, da na socialno-čustvene kompetence otroka ključno vplivajo vidiki otrokovega 

odnosa s pomembnimi odraslimi in da je socialno-čustvene kompetence otroka mogoče v 

zgodnjem otroštvu predvideti na osnovi kakovosti primarnih odnosov. Z organizacijske 

perspektive uspešna interakcija v teh zgodnjih odnosi otroka pripravi na temeljno razvojno 

tranzicijo v vrstniško kompetentnost v predšolski in zgodnji šolski dobi. Ključnega pomena pri 

tem je tudi senzitivnost pomembnih odraslih v razvoju povečane koordinacije čustev, kognicije 

in vedenja pri otroku. Odrasli morajo otroku pomagati pri strukturiranju njegove izkušnje, medtem 

ko mu še vedno dovoljujejo avtonomnost in otroka vodijo v socialno in kognitivno funkcionalnost. 

Teorija navezanosti predpostavlja, da kakovost otrokovega odnosa s pomembnimi odraslimi v 

predšolski dobi bodisi podpira bodisi ovira razvoj otrokovega socialno-čustvenega delovanja in 

zmožnosti v interakciji z vrstniki (Denham, Renwick in Holt, 1991; Erzar in Kompan Erzar 2011).  

 

Teorija navezanosti ponuja temeljni teoretični okvir za razumevanje vpliva zgodnjih socialnih in 

čustvenih odnosov na kognitivno-afektivno strukturo, ki jo otrok uporablja pri konstrukciji svojih 

pogledov na svet, nase in na druge. Teorija nagovarja socialno-čustveni razvoj iz dveh perspektiv, 
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in sicer iz perspektive procesa in perspektive izida ter predstavlja več dejavnikov, ki napovedujejo 

kasnejšo akademsko uspešnost, socialno kompetentnost oz. psihopatologijo otroka. Vzgojiteljem, 

učiteljem in šolskim psihologom poleg tega tudi nudi teoretični in empirični delovni okvir, iz 

katerega lahko izhajajo predpostavke za načrtovanje in ocenjevanje vzgojno-učnega procesa. 

Navezanost v tem kontekstu opredeljujemo kot čustveno vez med otrokom in primarnim 

skrbnikom, ki se razvije v prvih 18 mesecih otrokovega življenja. Otroci pridejo na svet z vrojeno 

nagnjenostjo in zmožnostjo navezovalnega vedenja, kot so jokanje, pogled in oklepanje, na 

katerega se odrasli še posebej odzivajo. Ta vedenja pri odraslem vzbujajo odzive skrbi in nege ter 

ga vzdržujejo v otrokovi fizični bližini, s čimer otroku zagotavljajo zaščito pred okoljskimi 

nevarnostmi ter občutek varnosti. Sčasoma začne otrok te odzive usmerjati predvsem na enega od 

skrbnikov ter začne med 7 in 8 mesecem starosti kazati navezanost na tega skrbnika, tako da 

protestira, če ga ta zapusti, in žaluje za njim med njegovo odsotnostjo (Erzar in Kompan Erzar 

2011; Kennedy in Kennedy, 2004).  

 

Malčki oblikujejo »ciljno prilagojeno partnerstvo,« tako da začnejo dogodke v interakciji s 

primarnim skrbnikom dojemati s skrbnikove perspektive. So manj vztrajni kot dojenčki, ki 

zahtevajo takojšnjo zadovoljitev potrebe, pod pogojem, da so razvili zaupanje v zanesljivost 

negovalca pri izpolnjevanju njihovih potreb. V tem času malček oblikuje notranji delovni model 

navezanosti, ki ga seznanja z njegovo lastno vrednostjo in zanesljivostjo drugih, da mu nudijo 

potrebno pozornost in skrb. Notranji delovni model zagotavlja mentalne reprezentacije sebe in 

drugih ter predstavlja mehanizem, s katerim zgodnje izkušnje vplivajo na kakovost kasnejših 

odnosov navezanosti. Z razvojem jezika in kognitivnih zmožnosti postajajo  te reprezentacije vse 

bolj izpopolnjene, stabilne in simbolične ter tvorijo osnovo pričakovanj glede odvisnosti in 

odzivnosti drugih ter čustvene konotacije medosebnih odnosov (Kennedy in Kennedy, 2004). 

Kakšen je otrokov notranji delovni model, teorija navezanosti ponazarja s poskusom začasne 

separacije otroka in njegovega primarnega skrbnika ter opazovanjem otrokove reakcije na takšno 

situacijo (Erzar in Kompan Erzar 2011; Van Rosmalen, Van der Veer in Van der Horst, 2015).  

 

Teorija navezanosti glede na notranji model odnosov uvaja štiri tipe navezanosti, ki jih otroci 

oblikujejo v odnosu s skrbniki in jih kasneje uporabljajo v vseh svojih ostalih odnosih: varen slog 

navezanosti, tesnobno-ambivalenten slog navezanosti, tesnobno-izogibajoč slog navezanosti in 

dezorganizirano-dezorientiran slog navezanosti. V primeru varnega sloga navezanosti otrok 

primarnega skrbnika uporablja kot varno bazo za raziskovanje in z njim po separaciji vedno znova 
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vzpostavi kontakt. Otrok ob separaciji ni pretirano vznemirjen, saj zaupa v skrbnika, da mu bo 

kmalu znova na razpolago. Ob tesnobno-ambivalentnem oz. preokupiranem slogu navezanosti 

otrok primarnega skrbnika ne more uporabiti kot varno zavetje ter ob separaciji izraža hudo 

frustracijo, strah in jezo, ob vrnitvi skrbnika pa tega odriva in izraža zamero in nezaupanje. 

Tesnobno-izogibajoč oz. odklonilen slog navezanosti prav tako skrbnika ne postavlja v vlogo 

varnega zatočišča, h kateremu bi se otrok vračal po raziskovanju, vendar pa otrok tudi ob 

separaciji deluje navidezno brezbrižno. Četrta kategorija navezanosti je bila v teorijo uvedena 

kasneje in zajema odnose, v katerih so odzivi otroka in ravnanja odraslega nepredvidljivi, otrok 

pa v odnosu doživlja najvišje stopnje stresa (Erzar in Kompan Erzar 2011; Kennedy in Kennedy, 

2004; Van der Veer in Van der Horst, 2015). 

 

Vsako od kategorij navezanosti lahko razumemo kot kontinuiteto posameznikove čustvene in 

socialne regulacije, upravljanja z občutki, dogodki in odnosi skozi njegovo celotno življenjsko 

dobo. Teorija navezanosti s tem nudi pomembne implikacije za obravnavo otrokovih socialnih in 

čustvenih izkušenj ter zmožnosti. Teorija na primer poudarja, da je pri delu z otroki pomemben 

predvsem pomen vedenja in manj same oblike vedenj, ki jih otrok izkazuje, hkrati pa 

predpostavlja, da je s prilagoditvami odnosnega okolja otroka mogoče vplivati na njegov model 

navezanosti. Otroci s tesnobno-ambivalentnim slogom navezanosti lahko pretirano izražajo 

stisko, saj so naučeni, da le tako pridobijo potrebno nego in bližino. Njihov model lahko tako 

predvideva, da je mogoče bližino in pozornost učitelja doseči zgolj s problematičnim vedenjem. 

Taki otroci so nagnjeni k stalnemu povzročanju težav v razredu, v resnici pa si s svojim vedenjem 

zgolj zagotavljajo stalno pozornost, brez katere postanejo tesnobni. Vzgojitelji in učitelji morajo 

pri delu z otroki upoštevati te kontekste ter se truditi otroku nuditi korektivno izkušnjo, kolikor je 

v njihovi moči (Kennedy in Kennedy, 2004). 

 

Otrokov slog navezanosti pomembno vpliva na razvoj njegovih socialnih in čustvenih kompetenc 

ter deluje kot ključni dejavnik otrokovih čustvenih in socialnih odzivov v različnih kontekstih 

(Grossmann in Grossmann, 2006). Otrokov notranji delovni model s kognitivnimi 

reprezentacijami sebe in drugih, ki se oblikuje v zgodnjih odnosih, otroku zagotavlja temeljne 

smernice in pričakovanja glede lastnega čustvenega odzivanja in čustvenega odzivanja drugih. 

Otrokov slog navezanosti njegov čustveni in socialni razvoj usmerja na ta način, da v kasnejših 

odnosih, tj. v odnosih z vrstniki, vzgojitelji in učitelji, uporablja tiste čustvene in odnosne 

strategije, za katere se je v primarnem odnosu naučil, da so najbolj učinkovite. Varno navezan 
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otrok zaupa svoji okolici, da bo v trenutku, ko bo potreboval zadovoljitev svoje potrebe, ta 

zadovoljitev ponudila in lažje počaka, če te ni na razpolago takoj. Sčasoma isto zaupanje prenaša 

tudi nase in zaupa samemu sebi, da si bo lahko sam zagotavljal zadovoljitev svojih potreb, bodisi 

sam bodisi s pomočjo drugih. Nevarno navezan otrok nima pozitivne izkušnje odzivanja 

primarnega skrbnika in si skuša na različne načine zagotavljati čim večje možnosti, da bo 

zadovoljitve svoje potrebe deležen. Ena od splošnih strategij otroka pri tem je zagotavljanje stalne 

pozornosti okolice, saj otrok teži k vzdrževanju stalno aktivnega stika zaradi negativne izkušnje 

izgubljanja stika in težav pri njegovem vzpostavljanju (Calkins in Leerkes, 2004; Siegel in 

Bryson, 2014; Van der Veer in Van der Horst, 2015). 

 

1.3 ČUSTVENE, VEDENJSKE IN SOCIALNE TEŽAVE 

 

Usmerjen in sistematičen razvoj čustvenih in socialnih veščin s programi razvijanja socialnih in 

čustvenih veščin (v nadaljevanju RSČV) je posebej pomemben v skupinah otrok s čustvenimi, 

socialnimi in vedenjskimi težavami. Številna poročila iz prakse in stroke poročajo o naraščajočem 

deležu otrok s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami (Musek Lešnik, 2017). Pojav 

čustvenih, vedenjskih in socialnih težav pri otrocih se pri tem obravnava v okviru različnih 

pojmov, kot so psihosocialne težave oz. motnje, čustvene in vedenjske motnje, emocionalne oz. 

čustvene težave ali motnje, težave oz. motnje v socialni integraciji, odklonsko vedenje, vzgojna 

nevodljivost ipd. V starejših dokumentih in politikah se pogosto uporablja tudi pojem motnje 

vedenja in osebnosti, ki ni povsem upošteval socialne, družbene, skupinske in okoljske 

komponente čustvenih, vedenjskih in socialnih težav. Poimenovanje čustvene, vedenjske in 

socialne težave uporabljamo, ker slednje jasno izraža večdimenzionalnost problematike (Metljak, 

Kobolt in Potočnik, 2010; Žunko Vogrinc, 2016). Čustvene, vedenjske in socialne težave (v 

nadaljevanju ČVST) razumemo kot vzorce motečega čustvovanja in vedenja, ki trajajo vsaj 6 

mesecev in pomembno negativno vplivajo na otrokovo delovanje, učinkovitost in prilagajanje, 

torej na njegovo socialno integracijo, v vsaj dveh okoljih, npr. doma, v šoli, med vrstniki. 

Intenziteta vzorcev čustvovanja in vedenja, ki negativno vplivajo na socialno integracijo otroka, 

presega stopnjo pričakovane inhibicije glede na otrokovo razvojno obdobje in okoliščine. ČVST 

se lahko izražajo na različne načine, kot so impulzivnost, napetost, razdraženost, odklonskost, 

nezaupljivost, umikanje vase, izmikanje, uničevanje, napadanje, neupoštevanje pravil, zavračanje 

nalog, upiranje, prepiranje, agresivnost, depresivnost, evforičnost, glasnost, avtističnost ipd. 

(Kobolt idr., 2015; Metljak idr., 2010; Musek Lešnik, 2017). 
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ČVST se pojavljajo na spektru in pogosto v kombinaciji s primanjkljaji in motnjami na drugih 

področjih, npr. s pozornostjo, hiperaktivnostjo, specifičnimi učnimi težavami ipd. Pri 

opredeljevanju otrok s ČVST upoštevamo vpliv bioloških, psihičnih, odnosnih in socialnih 

dejavnikov, ki so negativno vplivali na razvoj otrokovih čustvenih, vedenjskih in socialnih 

kapacitet, potrebnih za opravljanje njegovih družbenih vlog. Med dejavnike razvoja ČVST sodijo 

motnje v zadovoljevanju otrokovih psihosocialnih potreb, travmatizacija in travmatske izkušnje, 

šibek socialni kapital ipd. Za namene usmerjanja v šolskem okolju uporabljamo kriterije za 

čustvene motnje in vedenjske motnje (Kobolt idr., 2015): 

- Čustvene motnje so motnje internalizacije oz. ponotranjanja, za katere je značilno 

otrokovo doživljanje hude notranje stiske, bojazni, tesnobe ali depresivnosti, ki moti 

njegovo psihosocialno delovanje. Zaradi otrokovih čustvenih težav je oteženo njegovo 

opravljanje temeljnih razvojnih nalog, kot so obiskovanje šole, sodelovanje v šolskih 

aktivnostih, sodelovanje v prostočasnih aktivnostih in vzpostavljanje odnosov z vrstniki. 

Za otroke s čustvenimi motnjami so značilni nizka samozavest, pomanjkanje 

samospoštovanja, slaba samopodoba, doživljanje občutkov nemoči, manjvrednosti, 

krivde, sramu, žalosti in jeze, pomanjkanje motivacije, interesov in zbranosti, umik in 

izolacija, anksioznost in depresivnost. 

- Vedenjske motnje so motnje eksternalizacije oz. pozunanjanja, za katere je značilen 

predvsem zmanjšan nadzor impulzov, kar vodi v impulzivne in nepredvidljive vedenjske 

vzorce. Vedenjske motnje so povezane tudi s primanjkljaji v otrokovem zaznavanju in 

interpretaciji socialnih interakcij, z zmanjšano zmožnostjo učenja iz lastnih izkušenj ter 

zmanjšano zmožnostjo zavzemanja perspektive drugega. Otroci z vedenjskimi motnjami 

nimajo dobrega uvida v lastno odgovornost in krivdo za napake pogosto pripisujejo 

okolici. Ker okolje otroka zaradi vedenja odklanja in kaznuje, se njegovi primanjkljaji in 

negativne izkušnje še poglabljajo. 

- Vedenjske motnje delimo na lažje in težje. Lažje vedenjske motnje zajemajo impulzivnost, 

razdražljivost, izostajanje od pouka, neredno opravljanje šolskih obveznosti ter uporniško 

in provokativno obnašanje. Težje vedenjske motnje pa zajemajo agresivno in destruktivno 

vedenje, kot so napadanje, ustrahovanje, uničevanje, kraja, kronično laganje ipd. 

Bregant (1987) ČVST deli na pet kategorij, in sicer situacijsko in reaktivno povzročene motnje, 

sekundarne peristatične motnje, primarne peristatične motnje, primarne biološke motnje ter 

razvojne motnje. Situacijsko in reaktivno povzročeno motnjo opredeljuje kot motnjo pri normalni 

osebnostni strukturi zaradi prekomerne stresne obremenitve oz. travme. Sekundarno peristatično 
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motnjo avtor opredeli kot pogojeno z motenim čustvenih razvojem, ki rezultira v nevrotično ali 

asocialno osebnostno strukturo. Nevrotična struktura je pri tem posledica manjše mere 

zanemarjanja razvojnih potreb otroka, pri kateri se ohrani otrokova težnja po konstruktivnem 

vključevanju in sodelovanju z okolico. Asocialna osebnostna struktura je nasprotno posledica 

motenega socialnega stika, ki vodi neposredno v destruktivnost in resignacijo. Primarna 

peristatična motnja je posledica neposredne škodljivosti in zavajanja primarnega okolja, ko so 

vedenjski vzorci primarnega okolja subkulturni ali protikulturni, otrok pa je zaradi tega socialno 

oškodovan. V teh primerih gre pogosto za asocialne družinske tradicije, v katerih so odrasli do 

otroka izrazito brezbrižni in se ne odzivajo na njegove potrebe. Primarne biološke motnje avtor 

opredeljuje kot organske motnje, psihotične motnje, motnje duševne nerazvitosti ipd. Razvojno 

ogroženost brez asocialnih motenj opisuje kot težavnost otroka zaradi neustrezne in pomanjkljive 

vzgoje, ki ovira otrokov osebnostni in čustveni razvoj. Kot dodatne ČVST avtor navaja še odnosne 

motnje, motnje pri delu ter odklonsko vedenje. 

 

Otroke s ČVST ogrožajo številni kratkoročni in dolgoročni negativni izidi, ki med drugim 

vključujejo slab šolski uspeh, prekinjanje šolanja, ponavljanje razredov, stik z mladoletniškim 

pravosodnim sistemom, zloraba snovi ipd. Ob poznavanju razvoja ČVST lahko pri tem 

identificiramo večje število zaščitnih faktorjev in faktorjev tveganja na ravni družine, šole in 

skupnosti. Razumevanje teh dejavnikov je ključnega pomena, da lahko nanje ustrezno vplivamo 

in jih upoštevamo pri oblikovanju interventnih programov. Raziskave pri tem kažejo, da lahko 

ločimo faktorje tveganja in zaščitne faktorje za motnje eksternalizacije in za motnje 

internalizacije. Med najpomembnejšimi dejavniki tveganja za motnje eksternalizacije so 

pomanjkanje vrstniških odnosov, delinkventna družba, komorbidnost z motnjo internalizacije, 

predhodno asocialno vedenje, slab šolski uspeh in nizek inteligenčni kvocient ter telesno 

kaznovanje. Med najpomembnejšimi dejavniki tveganja za razvoj motenj internalizacije pa so 

kronično bolan sorojenec, komorbidnost z motnjo eksternalizacije, kontroverzni sociometrični 

status, motnje učenja, negativen atribucijski slog in ločitev staršev. Najpomembnejši zaščitni 

faktorji proti razvoju motenj eksternalizacije so starost ob prvem prekršku, dober šolski uspeh in 

sodelovanje v interesnih dejavnostih. Med najpomembnejše zaščitne faktorje proti razvoju motenj 

internalizacije pa sodijo popularni sociometrični status, pozitiven atribucijski slog in sodelovanje 

v interesnih dejavnostih (Crews idr., 2007; Žunko Vogrinc, 2016). 
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Tabela 6: Zaščitni faktorji in faktorji tveganja za razvoj SČVT 

 Motnje eksternalizacije Motnje internalizacije 

Zaščitni faktorji Starost ob prvem prekršku 

Dober šolski uspeh 

Sodelovanje v interesnih 

dejavnostih 

Dobra družinska struktura 

Popularni sociometrični status 

Visok IQ 

Visoke socialna in čustvena 

inteligenca 

Popularni sociometrični status 

Pozitivni atribucijski slog 

Sodelovanje v interesnih 

dejavnostih 

Visoka socialna in čustvena 

inteligenca 

Pozitivno domače okolje 

 

Faktorji tveganja Pomanjkanje vrstniških 

odnosov 

Delikventna družba 

Komorbidnost z motnjo 

internalizacije 

Predhodno asocialno vedenje 

Slab šolski uspeh in nizek IQ 

Nepodporno domače okolje, 

starš samohranilec, ločitev 

staršev 

Telesno kaznovanje s strani 

staršev 

Kontroverzen sociometrični 

status 

Zavračan sociometrični status 

Zanemarjen sociometrični 

status 

Nasilne video igre, medijsko 

nasilje 

Zloraba 

Uporaba psihoaktivnih snovi 

Kronično bolan sorojenec 

Komorbidnost z motnjo 

eksternalizacije 

Kontroverzni sociometrični 

status 

Zapostavljen sociometrični 

status 

Zavračan sociometrični status 

Motnje učenja 

Negativni atribucijski slog 

Ločitev staršev 

Negativni slog starševstva 

Nizka socialna in čustvena 

inteligenca 
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Slabe socialne spretnosti, 

nizka socialna kompetenca 

Kazensko dejanje 

Moški spol 

Rasna manjšina 

Vir: Crews idr., 2007 

 

V empiričnem delu magistrskega dela se osredotočamo ravno na razvoj čustvenih in socialnih 

veščin v skupini otrok s čustvenimi, socialnimi in vedenjskimi težavami. V nadaljevanju 

predstavljamo implementacijo pilotnega programa čustveno-socialnega učenja, analiziramo 

njegovo vsebino in na podlagi raziskave izida podajamo smernice za uporabo in optimizacijo 

programa v prihodnosti. 
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2 METODE 
 

1 Namen in cilji raziskave 

 

Namen raziskave je s celostno predstavitvijo procesa in izida srečanj, namenjenih razvoju 

socialnih in čustvenih veščin, pedagoškim delavcem ponuditi delovni pristop za obvladovanje 

čustvenih, vedenjskih in socialnih težav v skupini oz. razredu. Predstavitev procesa in izidov 

srečanj, izvedenih v okviru naše raziskave, bo pedagoškim delavcem odprla vpogled v osnovni 

princip snovanja in izvedbe tovrstne intervencije. S vpogledom v izide, ki jih lahko od intervencije 

pričakujejo, jih bo lahko spodbudila k implementaciji intervencije v lastno prakso. V ta namen 

sledimo naslednjim raziskovalnim ciljem: 

- opisno predstaviti vsebino skupinskih srečanj RSČV kot spremenljivko izida; 

- skupinska srečanja RSČV vsebinsko analizirati na način sistematične razčlembe; 

- med učenci raziskati učinke RSČV in prikazati izide eksperimentalne skupine v primerjavi 

s kontrolno. 

 

2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze 

 

Kot temeljno vodilo raziskovanja zastavljamo iz namena raziskave izhajajoča raziskovalna 

vprašanja in hipoteze. 

 

Temeljno raziskovalno vprašanje naše raziskave je, kako srečanja RSČV vplivajo na medosebne 

odnose ter socialne, čustvene in vedenjske značilnostih otrok, s tem pa tudi na kakovost razredne 

klime. 

 

R0: Kako srečanja RSČV vplivajo na razredno klimo? 

 

Kot vodilo pri raziskovanju si skladno z namenom zastavljamo naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

R1: Katere aktivnosti prevladujejo v srečanjih RSČV? 

R2: Kateri so prioritetni cilji srečanj RSČV? 

R3: Kakšna je stopnja prilagojenosti srečanj RSČV potrebam skupine? 

R4: Kakšna je stopnja improvizacije na srečanjih RSČV glede na potrebe skupine? 
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R5: Kakšen je učinek otrok na potek srečanja? 

R6: Kakšen je učinek pedagoga na potek srečanja? 

 

Temeljna hipoteza naše raziskave je, da srečanja RSČV spodbujajo razvoj socialnih in čustvenih 

veščin pri otroku ter pozitivno vplivajo na medosebne odnose in klimo v razredu. 

 

H0: V eksperimentalni skupini pride po izvedbi srečanj RSČV do statistično pomembnih 

sprememb v medosebnih odnosih ter socialnih, čustvenih in vedenjskih značilnostih otrok. 

 

 Temeljno hipotezo razčlenjujemo na naslednje delovne hipoteze: 

H1: Srečanja RSČV pozitivno vplivajo na medosebne odnose otrok v razredu. 

H2: Srečanja RSČV pozitivno vplivajo na socialne značilnosti otrok v razredu. 

H3: Srečanja RSČV pozitivno vplivajo na čustvene značilnosti otrok v razredu. 

H4: Srečanja RSČV pozitivno vplivajo na vedenjske značilnosti otrok v razredu. 

 

3 Metode zbiranja in obdelave podatkov 

 

Za doseganje namena magistrskega dela uporabljamo akcijsko raziskavo s kombiniranim 

pristopom (Kramer in Koželj 2020; Sima 2013). Akcijsko raziskovanje postaja vse bolj priznana 

in uveljavljena metoda posodabljanja pedagoške prakse, ker sledi sodobnim smernicam 

integracije in preseganja razcepa med teorijo in prakso (Kramer in Koželj 2020). Značilno za 

akcijsko raziskovanje je kombiniranje instrumentov kvalitativnega (opazovanje, intervjuji) in 

kvantitativnega pristopa (vprašalniki, lestvice) (Sima 2013). Tudi prvi del naše raziskave temelji 

na kvalitativni analizi procesa srečanj, drugi del raziskave pa na kvantitativni analizi izidov 

srečanj. S kvalitativno analizo procesa srečanj pridobivamo odgovore na raziskovanja vprašanja, 

s kvantitativno analizo izida srečanj pa preverjamo raziskovalne hipoteze. 

 

Raziskava poteka na populaciji 4. razreda osnovne šole. V raziskavo vključujemo 

eksperimentalno in kontrolno skupino. Način vzorčenja je namenski. V vzorec so vključeni učenci 

dveh razredov, skupaj 49 otrok izbrane mariborske redne osnovne šole, starih med 9 in 10 let. 

Eksperimentalno skupino sestavlja skupina 14 otrok iz 23-članskega razreda z ocenjenimi večjimi 

čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami ter slabšo razredno klimo. V eksperimentalno 

skupino so razvrščeni otroci, katerih starši so dali soglasje za udeležbo v skupinski obravnavi na 
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temo RSČV. Kontrolno skupino predstavljajo otroci 26-članskega paralelnega razreda z manj 

prisotnimi čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi težavami in boljšo razredno klimo. Ocena 

intenzivnosti čustvenih, vedenjskih in socialnih težav in kakovost razredne klime za razvrstitev 

eksperimentalne in kontrolne skupine temelji na primerjalni oceni razrednikov. Ti primerjalno 

oceno podajajo celostno na osnovi svojih večletnih delovnih izkušenj z različnimi razredi, v okvir 

katerih umeščajo delo z razredi v šolskem letu 2018/19. Oceno intenzivnosti čustvenih, vedenjskih 

in socialnih težav in slabšo razredno klimo podajajo na lestvici od 1 do 5. Za raziskavo sta izbrana 

razred s povprečno najvišjo in najnižjo oceno intenzivnosti čustvenih, vedenjskih in socialnih 

težav ter kakovosti razredne klime. 

 

3.1 Spremenljivka izida 

 

V eksperimentalno skupino otrok smo uvedli srečanja RSČV kot spremenljivko izida. V 

eksperimentalno skupino razvrščene otroke smo za izvedbo srečanj razdelili v dve manjši skupini. 

Skupini sta se zaradi omejitev šolskega urnika in prostora srečevali vsak drugi teden, od sredine 

marca do konca šolskega leta, v času podaljšanega bivanja. Posamezno srečanje RSČV je trajalo 

eno šolsko uro. Pred začetkom srečanj RSČV smo prvič zajeli podatke z anketnim vprašalnikom. 

Obe skupini sta bili deležni enakega izbora dejavnosti, ki so bile tekom samega izvajanja 

prilagojene aktualnim potrebam otrok v skupini. Pri sestavljanju vsebin srečanj smo izhajali iz 

pedagoških priročnikov in uporabljali socialne igre, različne tehnike izražanja skozi risanje in 

pisanje ter samo metodo pogovora (Levec, 2000; Pregelj, 2013; Shapiro, 1996; Virk Rode in 

Belak-Ožbolt, 1990; Vtič Tršinar, 2009). Opis vsebine sledi v nadaljevanju (Tabela 11). 

Pomemben vir informacij za prilagajanje poteka srečanj je predstavljala razredničarka, ki je 

poročala o svojih opažanjih in delu v razredu. Po končani obravnavi smo otrokom obeh razredov 

ponovno razdelili vprašalnik. 

 

3.2 Raziskava poteka 

 

Raziskava procesa temelji na zajemu kvalitativnih in kvantitativnih podatkov z opazovalnim 

obrazcem (glej Priloga 2). Ocenjevalni obrazec je sestavljen na podlagi v teoretičnem delu 

predstavljenih pedagoških konceptov in principov čustvenih, vedenjskih in socialnih težav pri 

otrocih ter smernic za razvijanje socialnih in čustvenih veščin. Z ocenjevalnim obrazcem za vsako 

srečanje zajemamo podatke o dejavnostih srečanja, aktivnostih srečanja, pedagoških ciljih 
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srečanja, stopnji prilagojenosti srečanja potrebam skupine, stopnji improvizacije srečanja, stopnji 

učinka otrok na potek srečanja in stopnji učinka pedagoga na potek srečanja. 

 

Struktura podatkov dejavnosti, aktivnosti in pedagoških ciljev je razčlenjena na kategorije. 

 

Tabela 7: Kategorije kvalitativnih podatkov 

Kategorije podatkov Elementi kategorij podatkov 

Dejavnosti srečanja Socialne igre (Uvodni krog, Klobčič 

povezanosti …), priprava likovnih izdelkov 

(Moje čarobno zrcalo, Moj 4. b …), priprava 

pisnih izdelkov (Naj se predstavim, Zaključna 

evalvacija). Nepredvidene dejavnosti 

(pogovor, lovljenje …) 

Aktivnosti srečanja Spoznavanje drugega, spoznavanje sebe, 

opazovanje drugega, opazovanje sebe, 

interakcija s skupino … 

Pedagoški cilji srečanja Razvoj sposobnosti opazovanja, razvoj 

občutljivosti za drugega, razvoj empatije oz. 

sposobnosti vživljanja … 

 

V vsaki kategoriji podatkov zajemamo specifično vrsto podatkov: 

 

- Zajem podatkov o dejavnostih srečanja vsebuje podatke o času, ki je bil v okviru 

posameznega srečanja namenjen posamezni dejavnosti (npr. 5, 10, 15 minut). Dejavnosti 

kategoriziramo med socialne igre, pripravo likovnih izdelkov, pripravo pisnih izdelkov in 

nepredvidene dejavnosti. Rezultati prikazujejo, koliko časa je bilo v okviru posameznega 

srečanja in skupno namenjenega posamezni dejavnosti in koliko časa posamezni kategoriji 

dejavnosti. Razmerja med časi kažejo tudi homogenost in heterogenost srečanj. Časi so 

zaokroženi na 5 minut. 

 

- Zajem podatkov o aktivnostih je dvofazni. V prvi fazi za vsako dejavnost (npr. Uvodni 

krog, Klobčič povezanosti, Moje čarobno zrcalo …) določimo, kakšna je v tej dejavnosti 

zastopanost določene aktivnost (npr. spoznavanje drugega, spoznavanje sebe, opazovanje 



 

 

 

27 

drugega …). Zastopanost aktivnosti v posamezni dejavnosti ocenjujemo na lestvici od 0 

(aktivnost sploh ni prisotna) do 7 (aktivnost je izrazito prisotna) (glej Priloga 3). V drugi 

fazi zajem podatkov o aktivnostih srečanja zajema podatke o prisotnosti posamezne 

aktivnosti (npr. spoznavanja sebe, spoznavanja drugega …) v okviru posameznega 

srečanja. Prisotnost aktivnosti v srečanju računamo po obrazcu: zastopanost aktivnosti v 

dejavnosti krat čas te dejavnosti na srečanju. Rezultati prikazujejo, koliko časa je bilo v 

okviru posameznega srečanja in skupno namenjenega posamezni aktivnosti, razmerja med 

časi pa kažejo tudi homogenost in heterogenost srečanj. 

 

- Zajem podatkov o pedagoških ciljih je prav tako dvofazni. V prvi fazi za vsako dejavnost 

(npr. Uvodni krog, Klobčič povezanosti, Moje čarobno zrcalo …) določimo, kakšna je v 

tej dejavnosti zastopanost določenega pedagoškega cilja (npr. razvoj sposobnosti 

opazovanja, razvoj občutljivosti za drugega …). Zastopanost pedagoškega cilja v 

posamezni dejavnosti ocenjujemo na lestvici od 0 (cilj sploh ni prisoten) do 7 (cilj je 

izrazito prisoten) (glej Priloga 4). V drugi fazi zajem podatkov o pedagoških ciljih srečanja 

zajema podatke o prisotnosti posameznega pedagoškega cilja v okviru posameznega 

srečanja. Prisotnost pedagoškega cilja na srečanju računamo po obrazcu: zastopanost 

pedagoškega cilja v dejavnosti krat čas te dejavnosti na srečanju. Rezultati prikazujejo, 

koliko časa je bilo v okviru posameznega srečanja in skupno namenjenega doseganju 

posameznega pedagoškega cilja, razmerja med časi pa kažejo tudi homogenost in 

heterogenost srečanj. 

 

Stopnje prilagojenosti srečanja potrebam skupine, stopnje improvizacije srečanja, stopnje učinka 

otrok na potek srečanja in učinka pedagoga na potek srečanja niso strukturirane in jih zgolj 

ocenjujemo na lestvici od 0 (najnižja stopnja) do 7 (najvišja stopnja). 

 

Z opazovalnim obrazcem zajete podatke z združevanjem predstavljamo opisno in grafično. V 

analizi izpostavljamo aktivnosti, ki so najpogostejša sestavina srečanj, ter jih povezujemo s cilji. 

S primerjalno analizo ugotavljamo povprečno stopnjo prilagojenosti, improvizacije, učinka otrok 

in učinka pedagogov na potek srečanja ter identificiramo odklone. Rezultate interpretiramo glede 

na zastavljena raziskovalna vprašanja. 
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V tabeli 8 prikazujemo izbiro točk opazovalnega obrazca, s katerimi pridobivamo podatke za 

sintezo odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

Tabela 8: Opazovalni sklopi raziskovalnih vprašanj 

Raziskovalno vprašanje Opazovalni sklop 

R1: Katere aktivnosti prevladujejo v srečanjih RSČV? 3. sklop 

R2: Kateri so prioritetni cilji srečanj RSČV? 4. sklop 

R3: Kakšna je stopnja prilagojenosti srečanj RSČV potrebam skupine? 5. sklop 

R4: Kakšna je stopnja improvizacije srečanj RSČV potrebam skupine? 6. sklop 

R5: Kakšen je učinek otrok na potek srečanja? 7. sklop 

R6: Kakšen je učinek pedagoga na potek srečanja? 8. sklop 

 

3.3 Raziskava izida 

 

Raziskava izida temelji na zajemu kvantitativnih podatkov z anketnim vprašalnikom na dveh 

časovnih točkah. Anketni vprašalnik zajema demografske podatke in podatke o ne/strinjanju 

učencev s trditvami glede medosebnih odnosov ter socialnih, čustvenih in vedenjskih značilnosti 

sebe in drugih. Od demografskih podatkov zajemamo podatke o starosti otrok, številu otrok v 

družinah, umeščenosti otrok po vrstnem redu rojstva, statusu odnosa staršev, bivalni strukturi 

družine ter šolskem uspehu otrok. Podatke o medosebnih odnosih in socialnih, čustvenih ter 

vedenjskih značilnosti sebe in drugih zajemamo z 12 vprašanji zaprtega tipa, na katera anketiranci 

odgovarjajo z dihotomno oceno strinjanja da / ne. Vprašalnik je avtorsko delo, zasnovan po zgledu 

osebnostnega testa Kakšno je tvoje spoštovanje? (Vtič Tršinar, 2009) in vprašalnika Kakšna je 

moja samopodoba? (Youngs, 2000, v Vtič Tršinar, 2009).  

 

Z anketnim vprašalnikom zajete podatke analiziramo z osnovnimi metodami opisne in sklepne 

statistike. Opisno in grafično predstavljamo značilnosti vzorca ter povprečja odgovorov kontrolne 

in eksperimentalne skupine. S primerjalno analizo ugotavljamo in izpostavljamo komponente 

medosebnih odnosov ter socialnih, čustvenih in vedenjskih značilnosti otrok, pri katerih je prišlo 

do največjih in najmanjših sprememb. Rezultate interpretiramo glede na zastavljene hipoteze. 

 

V tabeli 9 prikazujemo izbiro vprašanj, s katerimi pridobivamo podatke za preverjanje 

posameznih raziskovalnih hipotez. 
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Tabela 9: Anketna vprašanja za potrditev hipotez 

 Anketna vprašanja 

H1: Srečanja RSČV pozitivno vplivajo na 

medosebne odnose otrok v razredu. 

3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. 

H2: Srečanja RSČV pozitivno vplivajo na 

socialne značilnosti otrok v razredu. 

1., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12. 

H3: Srečanja RSČV pozitivno vplivajo na 

čustvene značilnosti otrok v razredu. 

2., 4., 8., 9. 

H4: Srečanja RSČV pozitivno vplivajo na 

vedenjske značilnosti otrok v razredu. 

1., 3., 5., 6., 7., 10., 11., 12. 

 
3.4 Etični vidik raziskave 
 

Pred začetkom raziskave smo zbrali soglasja staršev vseh otrok, ki so bili na kakršen koli način 

udeleženi v raziskavi.  
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3 PILOTNI PROGRAM RAZVIJANJA SOCIALNIH IN ČUSTVENIH 

VEŠČIN 
 

V empiričnem delu predstavljamo raziskavo pilotnega programa RSČV, ki jo sestavljata raziskava 

poteka in raziskava izida. V raziskavi poteka opazovanega pilotnega programa RSČV se 

osredotočamo na sestavine in značilnosti programa, in sicer na vsebino in kategorije dejavnosti, 

na prisotnost aktivnosti RSČV, na cilje RSČV ter na način oblikovanja vsebine programa. V 

raziskavi izida se osredotočamo na primerjavo različnih socialnih in čustvenih veščin med 

kontrolno in eksperimentalno skupino otrok, ki se udeležijo programa RSČV. Opazovani pilotni 

program zajema 8 srečanj, ki so namenjena razvoju socialnih in čustvenih veščin v skupini oz. 

razredu, kjer pedagogi opažajo večjo prisotnost čustvenih, socialnih in vedenjskih težav. Z 

anketiranjem otrok pred in po izvedbi programa v eksperimentalni in kontrolni skupini 

ugotavljamo izid pilotnega programa, z analizo vsebine programa pa identificiramo točke možne 

optimizacije. 

 

Srečanja RSČV so potekala med 15. 3. 2019 in 24. 6. 2019. Eksperimentalna skupina je opravila 

osem vsebinsko različnih srečanj, ki so bila sestavljena iz različnih dejavnosti. Vsako srečanje je 

potekalo 45 minut in je zajemalo različne socialne igre, pripravo likovnih in pisnih izdelkov ter 

nepredvidene dejavnosti. Med socialnimi igrami smo v srečanja vključili igre Klobčič 

povezanosti, Vse o tebi, Gordijski vozel, Tri lastnosti, Snežinke, Slepec in Zrcala. Od likovnih 

izdelkov so otroci pripravljali izdelke Moje čarobno zrcalo, Moj 4. b in Naša hiša, od pisnih 

izdelkov pa delovni list Naj se predstavim in Zaključno evalvacijo. Od nepredvidenih dejavnosti 

smo v srečanja vključili igro lovljenja, igro Električni tok in sam pogovor. 

 

Posamezne dejavnosti so vključevale različne aktivnosti RSČV, in sicer spoznavanje drugega, 

spoznavanje sebe, opazovanje drugega, opazovanje sebe, poglabljanje vase, interakcijo s skupino, 

interakcijo s posameznikom, verbalno komuniciranje, dajanje pohvale, neverbalno 

komuniciranje, telesni stik, povezovanje z drugim, povezovanje s skupino, sprejemanje 

drugačnosti, neverbalno izražanje, verbalno izražanje, razmišljanje oz. refleksijo, odzivanje na 

dražljaje oz. informacije, presojanje, poslušanje, osredotočanje, sledenje navodilom, reševanje 

problema individualno, reševanje problema skupinsko, gestikulacijo oz. rokovanje s predmeti, 

telesno gibanje in umiritev oz. sprostitev. Z navedenimi aktivnostmi smo dosegali različne cilje 

na področju RSČV, kot so razvoj sposobnosti opazovanja, razvoj občutljivosti za drugega, razvoj 
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empatije oz. sposobnosti vživljanja, razvoj strpnosti in sprejemanja drugačnosti, razvoj 

spoštovanja drugega, krepitev prijateljstva, povezovanje skupine, skupinsko sodelovanje, razvoj 

pozornosti, razvoj samozavedanja, razvoj regulacije čustev, motivacija za upoštevanje pravil, 

razvoj medsebojnega zaupanja, razvoj mišljenja in (samo)izražanje.. 

 

3.1 RAZISKAVA POTEKA 

 

Raziskava poteka zajema opazovanje in analizo osmih 45-minutnih srečanj RSČV, ki vključujejo 

17 različnih dejavnosti: socialne igre, likovne izdelke, pisne izdelke in nepredvidene dejavnosti 

(Tabela 10, Grafikon 1). Srečanja so potekala v eksperimentalni skupini otrok z izrazitejšimi 

čustvenimi, socialnimi in vedenjskimi težavami, ki je bila zaradi omejitev šolskega urnika in 

prostora razdeljena na dve podskupini. Skupini sta se srečevali vsak drugi teden v času 

podaljšanega bivanja, od sredine marca do konca šolskega leta. 

 

Tabela 10: Nazivi srečanj pilotnega programa RSČV 

Zaporedna številka srečanja Naziv srečanja 

1. Uvodno spoznavanje 

2. Povezovanje 

3. Povezovanje, deljenje pohvale & sledenje sebi 

4. Zaupanje & sledenje drug drugemu 

5. Krepitev povezanosti 

6. S čim povezujem svoj razred? 

7. Moje mesto v razredu 

8. Zaključna evalvacija 

 

Vsako od posameznih srečanj sestavljajo različne dejavnosti, med katerimi se dve dejavnosti 

ponovita večkrat, večina se jih pojavi le enkrat. Vsebina dejavnosti je predstavljena v Tabeli 11. 

Med ponavljajočimi dejavnostmi sta socialna igra Gordijski vozel, ki se pojavi v štirih srečanjih, 

in pogovor, ki se pojavi v sedmih srečanjih (Tabela 12). Največji delež v vseh osmih srečanj 

skupaj tako zavzema pogovor (19 %), sledijo pa socialna igra Gordijski vozel (10 %), Zaključna 

evalvacija (10 %) in likovni izdelek Naša hiša (10 %) (Grafikon 1). 
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Tabela 11: Vsebina dejavnosti pilotnega programa RSČV 

Dejavnost Vsebina dejavnosti 
Socialne igre  

Uvodni krog Otroci s pedagogom stojijo v krogu in si podajajo žogo. Kdor dobi žogo, pove 
za predmet, dejavnost, osebo ipd., ki ga/jo ima rad. 

Klobčič povezanosti Eden od učencev drži klobčič volne. Konec vrvice obdrži, klobčič pa vrže 
nekomu iz skupine in mu pri tem pove kaj prijetnega. Klobčič na ta način potuje 
od učenca do učenca, dokler vsak ne drži v rokah dela volne. Ko klobčič 
pripotuje do zadnjega učenca, ga začne skupina po istem pravilu zavijati nazaj. 
Igro je mogoče prilagoditi, tako da otroci povedo kaj drugega, npr. v čem so 
dobri oz. kaj je njihova pozitivna lastnost. 

Vse o tebi Otroci se s pedagogom posedejo v krog. Pedagog nato bere trditve, npr. »imaš 
brata«, »imaš rad/-a čokolado«, »si zaljubljen/-a«, in pripadajoče odzive, npr. 
»dvigni levo nogo«, »zaploskaj«, »teci en krog«. Učenci, ki se strinjajo s 
prebrano trditvijo, sledijo navodilu z ustreznim odzivom. 

Gordijski vozel Otroci se postavijo v krog, zamižijo in stegnejo roke v notranjost kroga. Vsak 
izmed njih nato s vsako roko prime neko drugo roko, tako da se vse roke v krogu 
prepletejo. Otroci nato odprejo oči in se poskusijo odvozlati, ne da bi spustili 
sklenjene roke. Pri tem se dogovarjajo in sodelujejo. 

Tri lastnosti Vsak učenec na kartico zapiše svoje ime. Kartice otroci zberejo v vrečko, iz 
katere nato kartice žrebajo. Če učenec izžreba svojo kartico, jo menja. Po 
žrebanju otroci na hrbtno stran kartic zapišejo tri pozitivne lastnosti sošolca na 
kartici. Kartice si nato razdelijo in se pogovorijo o zapisanem. 

Snežinke Vsak otrok dobi list papirja. Pedagog podaja navodila o tem, kako liste 
prepogibajo, trgajo, razgrnejo ipd. Otroci vsak zase sledijo navodilom, kakor jih 
razumejo. Skupina si nato ogleda končne izdelke in njihove razlike. Sledi 
pogovor o različnosti in medsebojnem sprejemanju. 

Slepec Otroci se razdelijo v pare. Eden od otrok v paru zapre oči in pusti, da ga drugi z 
besedami, dejanji oz. dotikom vodi po sobi. Vloge otroci zamenjajo. 

Zrcala Otroci se razdelijo v pare. En otrok izvede gib, ki ga drugi posnema. Vloge otroci 
zamenjajo. 

Priprava likovnih izdelkov  
Moje čarobno zrcalo Otroci narišejo sebe, kakor se vidijo v domišljijskem čarobnem zrcalu. 
Moj 4. b Otroci narišejo osebe, predmete idr., ki jih povezujejo s svojim razredom. 
Naša hiša Otroci na velik list papirja skupaj rišejo hišo. Vsak naj nariše prostor, ki mu v 

hiši najbolj ustreza in sebe v njem. 
Priprava pisnih izdelkov  

Naj se predstavim Otroci rešujejo delovni list z osebnimi podatki, osebnimi lastnostmi, lastnostmi 
družine ipd. 

Zaključna evalvacija Otroci na list zapišejo odgovore na vprašanja, kako so zadovoljni s svojim učnim 
uspehom, kako ocenjujejo svoje počutje v razredu ob koncu srečanj ter kako 
ocenjujejo sama srečanja. 

Nepredvidene dejavnosti  
Lovljenje Otroci se lovijo na igrišču. 
Električni krog Otroci sedejo v krogu in se primejo za roke. Eden od otrok sede v sredino kroga 

z zaprtimi očmi. Pedagog pokaže na otroka, ki s stiskom roke enega od svojih 
sosedov požene »električni tok«, ki se širi naprej s stiskanjem rok. Otrok v 
sredini nato odpre oči in ugiba, kje se tok ravnokar nahaja. Ko ugane, otrok, pri 
katerem tok identificira, zamenja njegovo vlogo. 

Pogovor Otroci pod vodstvom pedagoga v skupini ali individualno izmenjujejo mnenja, 
izkušnje, občutja ipd. 
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Grafikon 1: Dejavnosti pilotnega programa RSČV 

 

 

Dejavnosti, ki na srečanjih potekajo, se, kot omenjeno že prej, uvrščajo v štiri kategorije, in sicer 

med socialne igre, pripravo likovnih izdelkov, pripravo pisnih izdelkov in nepredvidene 

dejavnosti. V nadaljevanju predstavljamo še okviren čas trajanja posameznih dejavnosti (Tabela 

12). 
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Tabela 12: Čas dejavnosti v posameznih srečanjih 
          
Dejavnost 1 2 3 4 5 6 7 8 SUM 
Socialne igre 30 min 15 min 40 min 25 min 5 min    115 min 

Uvodni krog 5 min        5 min 
Klobčič povezanosti 15 min        15 min 
Vse o tebi 10 min        10 min 
Gordijski vozel  15 min 10 min 5 min 5 min    35 min 
Tri lastnosti   20 min      20 min 
Snežinke   10 min      10 min 
Slepec    10 min     10 min 
Zrcala    10 min     10 min 

Priprava likovnih izdelkov 15 min     25 min 35 min  75 min 
Moje čarobno zrcalo 15 min        15 min 
Moj 4. b      25 min   25 min 
Naša hiša       35 min  35 min 

Priprava pisnih izdelkov  15 min      35 min 50 min 
Naj se predstavim  15 min       15 min 
Zaključna evalvacija        35 min 35 min 

Nepredvidene dejavnosti  15 min 5 min 20 min 40 min 20 min 10 min  110 min 
Lovljenje    10 min     10 min 
Električni krog     30 min    30 min 
Pogovor  15 min 5 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 70 min 
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Največji delež dejavnosti v srečanjih zavzemajo nepredvidene dejavnosti (33 %) in socialne igre 

(32 %). Najmanjši delež pa zajema priprava pisnih izdelkov (14 %), srednji delež pa priprava 

likovnih izdelkov (21 %) (Grafikon 2). 

 

Grafikon 2: Delež tipa dejavnosti 

 

 

Med socialnimi igrami največji delež zavzema igra Gordijski vozel, med pripravami likovnih 

izdelkov pa Naša hiša. V gordijskem vozlu se otroci postavijo v krog, zamižijo in stegnejo roke v 

notranjost kroga. Vsak nato z vsako roko poišče in prime neko drugo roko, tako da so roke v krogu 

prepletene. Ko se vsi otroci držijo za roke, odprejo oči in se, ne da bi sklenjene roke spustili, 

odvozlajo. Pedagog pri tem poudari, da je vozel mogoče odvozlati le tako, da vsi člani skupine 

med seboj sodelujejo in se dogovarjajo. Pri pripravi likovnega izdelka Naša hiša otroci na velik 

list papirja skupaj narišejo hišo, v njej pa vsak nariše prostor, ki mu najbolj ustreza in v njem sebe. 

Med pisnimi izdelki največ časa zavzema Zaključna evalvacija, pri kateri vsak otrok zase na listek 

napiše odgovore na 3 vprašanja, in sicer kako je zadovoljen s svojim učnim uspehom, kako ob 

koncu izvajanja srečanj ocenjuje svoje počutje v razredu  in kako ocenjuje sama srečanja. K 

nepredvidenim dejavnostim največji delež prispeva pogovor, ki poteka v vsakem od zadnjih 

sedmih srečanj povprečno 10 minut (Tabela 12). 
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Grafikon 3: Dejavnosti po kategorijah 
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3.1.1 AKTIVNOSTI PROGRAMA 
 

V okviru navedenih dejavnosti so zastopane različne aktivnosti RSČV, kot so spoznavanje 

drugega, spoznavanje sebe, opazovanje drugega, opazovanje sebe, poglabljane vase, interakcija s 

skupino itn. V okviru posamezne dejavnosti je posamezna aktivnost lahko izrazito prisotna (ocena 

prisotnosti 7) ali pa sploh ni prisotna (ocena prisotnosti 0). Z ocenami zastopanosti aktivnosti po 

dejavnostih in podatkih o času, ki je v srečanjih namenjen posamezni dejavnosti, ugotavljamo, 

katere aktivnosti so najbolj zastopane. Faktor prisotnosti aktivnosti je sestavljen iz ocene 

zastopanosti aktivnosti v dejavnosti in minutaže dejavnosti (Tabela 13). 

 

Tabela 13: Faktor prisotnosti posameznih aktivnosti RSČV 
Aktivnost Faktor prisotnost aktivnosti 

[ocena zastopanosti v dejavnosti * minutaža dejavnosti] 

Spoznavanje drugega 13,45 

Spoznavanje sebe 14,95 

Opazovanje drugega 16,75 

Opazovanje sebe, poglabljanje vase 15,05 

Interakcija s skupino 13,80 

Interakcija s posameznikom 13,40 

Verbalno komuniciranje 12,30 

Dajanje pohvale 10,25 

Neverbalno komuniciranje 12,20 

Telesni stik 8,60 

Povezovanje z drugim 14,50 

Povezovanje s skupino 14,05 

Sprejemanje drugačnosti 14,05 

Neverbalno izražanje 15,40 

Verbalno izražanje 9,85 

Razmišljanje, refleksija 13,95 

Odzivanje na dražljaje, informacije 15,45 

Presojanje 14,30 

Poslušanje 14,50 

Osredotočanje 16,45 

Sledenje navodilom 13,45 

Reševanje problema individualno 15,45 

Reševanje problema v paru 10,65 

Reševanje problema skupinsko 15,05 

Gestikulacija, rokovanje s predmeti 10,45 
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Telesno gibanje 9,85 

Umiritev, sprostitev 10,40 

 

Najvišji faktor prisotnosti dosegata aktivnost opazovanje drugega in osredotočanje s faktorjem 

nad 16,00. Sledijo aktivnosti individualno reševanje problema, odzivanje na dražljaje in 

informacije, neverbalno izražanje, skupinsko reševanje problema, opazovanje sebe in 

poglabljanje vase, spoznavanje sebe, poslušanje, povezovanje z drugim, sprejemanje drugačnosti 

in povezovanje s skupino (faktor nad 14,00) (Grafikon 4). 

 

Grafikon 4: Faktor prisotnosti posameznih aktivnosti RSČV  

 

 

Aktivnosti razmišljanja in refleksije, interakcije s skupino, sledenja navodilom, spoznavanja 

drugega, interakcije s posameznikom ter verbalnega in neverbalnega komuniciranja dosegajo 
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faktor prisotnosti nad 12,00. Najnižji faktor prisotnosti dosegajo aktivnosti reševanja problema v 

paru, gestikulacije in rokovanja s predmeti, umiritve in sprostitve, dajanja pohvale, telesnega 

gibanja, verbalnega izražanja in telesnega stika (Grafikon 4). 

 

3.1.2 CILJI PROGRAMA 
 

V okviru navedenih dejavnosti so zastopani tudi različni cilji RSČV, kot so razvoj sposobnosti 

opazovanja, razvoj občutljivosti za drugega, razvoj empatije oz. sposobnosti vživljanja, razvoj 

strpnosti in sprejemanja drugačnosti itn. V okviru posamezne dejavnosti je posamezni cilj izrazito 

prisoten (ocena prisotnosti 7) ali pa sploh ni prisoten (ocena prisotnosti 0). Z ocenami zastopanosti 

ciljev po dejavnostih in podatkih o času, ki je na srečanjih namenjen posamezni dejavnosti, 

ugotavljamo, kateri cilji RSČV so v opazovanem programu najbolj zastopani. Faktor prisotnosti 

ciljev je sestavljen iz ocene zastopanosti cilja v dejavnosti in minutaže dejavnosti (Tabela 14). 

 

Tabela 14: Faktor prisotnosti posameznih ciljev RSČV 

Cilj Faktor prisotnosti cilja 
[ocena zastopanosti v dejavnosti * minutaža dejavnosti] 

Razvoj sposobnosti opazovanja 15,25 

Razvoj občutljivosti za drugega 16,60 

Razvoj empatije, sposobnosti vživljanja 13,60 

Razvoj strpnosti in sprejemanja drugačnosti 16,45 

Razvoj spoštovanja drugega 15,70 

Krepitev prijateljstva 17,25 

Povezovanje skupine 17,35 

Skupinsko sodelovanje. sodelovanje v paru 16,05 

Razvoj pozornosti 14,85 

Razvoj samozavedanja 14,65 

Razvoj regulacije čustev 15,40 

Motivacija za upoštevanje pravil 15,50 

Razvoj medsebojnega zaupanja 17,60 

Razvoj mišljenja 15,65 

(Samo)izražanje 17,25 
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Primerjava faktorjev prisotnosti posameznih ciljev RSČV kaže, da je v programu RSČV najbolj 

prisoten cilj razvoj medsebojnega zaupanja, sledijo pa še povezovanje skupine, (samo)izražanje, 

krepitev prijateljstva, razvoj občutljivosti za drugega in razvoj strpnosti in sprejemanja 

drugačnosti s faktorjem nad 16,00. Srednje prisotni cilji so skupinsko sodelovanje in sodelovanje 

v paru, razvoj spoštovanja drugega, razvoj mišljenja, motivacija za upoštevanje pravil, razvoj 

regulacije čustev in razvoj sposobnosti opazovanja, s faktorjem nad 15,00. Najmanj zastopani cilji 

so razvoj pozornosti, razvoj samozavedanja in razvoj empatije oz. sposobnosti vživljanja 

(Grafikon 5). 

 

Grafikon 5: Faktor prisotnosti posameznih ciljev RSČV 

 

 

3.1.3 SESTAVLJANJE VSEBINE SREČANJ 
 

Dejavnosti srečanj programa RSČV so deloma načrtovane, deloma sproti prilagojene glede na 

potrebe skupine in učinke učencev oz. pedagogov. Ocene prilagojenosti srečanj potrebam skupine 

kažejo, da prilagojenost po začetku programa narašča, nato pa začne po petem srečanju upadati 

(Tabela 15 in Grafikon 6). Vsebina prvih in zadnjih srečanj je bolj natančno načrtovana, saj ta 

srečanja program uokvirjajo in tako držijo njegovo strukturo. Pomembna sta uvajanje otrok v 

program in ustrezno zaključevanje. Prilagojenost srečanj potrebam skupine v povprečju znaša 5,5 

od 8. 
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Tabela 15: Prilagojenost srečanj potrebam skupine 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. AVG 

4 5 5 6 7 6 6 5 5,5 

 

Grafikon 6: Prilagojenost srečanj potrebam skupine 

 
 

Podobno kot prilagojenost srečanj potrebam skupine, narašča in upada tudi stopnja improvizacije 

na srečanjih (Tabela 16 in Grafikon 7). Razlogi za naraščanje in upadanje stopnje improvizacije 

so podobni razlogom za naraščanje in upadanje prilagojenosti srečanj. Začetna in končna srečanja 

so natančneje načrtovana, saj sledijo splošnim smernicam uvajanja in zaokroževanja programa. 

 

Tabela 16: Stopnja improvizacije na srečanju 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. AVG 

3 4 5 7 7 6 5 5 5,25 

 

Grafikon 7: Stopnja improvizacije na srečanju 
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Sorazmerno z naraščanjem in upadanjem improvizacije ter prilagojenosti srečanj potrebam 

skupine se spreminja tudi učinek otrok na potek srečanja. Izvajalec programa pri prilagajanju 

srečanj upošteva namreč tudi potrebe, odzive in predloge otrok. Učinek učencev na potek srečanja 

tako narašča proti sredini programa in nato proti koncu upada. Iz linearnega naraščanja in 

upadanja učinka otrok na potek srečanja odstopa sedmo srečanje, na katerem je učinek učencev 

na njegov potek večji kot v šestem srečanju (Tabela 17 in Grafikon 8). Večino časa na sedmem 

srečanju je zavzela priprava likovnega izdelka Naša hiša. 

 

Tabela 17: Učinek otrok na potek srečanja 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. AVG 

3 4 6 7 7 5 6 5 5,375 

 

Grafikon 8: Učinek otrok na potek srečanja 

 
 

Na potek srečanja pa pomembno vpliva tudi pedagog, ki vnaša improvizacijo in tako vsebino 

srečanj prilagaja potrebam skupine. Učinek pedagoga v prvi polovici programa sledi trendom 

prilagojenosti srečanj in improvizacije ter učinkov učencev, v drugi polovici programa pa trend 

precej odstopa. Sedmo srečanje tako dosega najvišjo stopnjo učinka pedagoga na potek srečanja, 

šesto in osmo srečanje pa dosegata isto stopnjo (Tabela 18 in Grafikon 9).  

 

Tabela 18: Učinek pedagoga na potek srečanja 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. AVG 

3 4 5 6 6 5 7 5 5,123 
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Grafikon 9: Učinek pedagoga na potek srečanja 
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3.2 RAZISKAVA IZIDA 

 

Raziskava izida se osredotoča na izid aplikacije programa RSČV. Program je uveden v 

eksperimentalno skupino, kontrolna skupina pa v program ni vključena. V obeh skupinah je 

opravljeno anketiranje o čustvenih in socialnih veščinah pred izvedbo programa RSČV in po 

izvedbi. V nadaljevanju predstavljamo primerjavo rezultatov anketiranja za prvo anketiranje prve 

skupine (1A 1S), prvo anketiranje druge skupine (1A 2S), drugo anketiranje prve skupine (2A 1S) 

in drugo anketiranje druge skupine (2A 2S). Druga skupina (2S) je eksperimentalna skupina 

in po predhodnem mnenju pedagogov skupina z bolj prisotnimi vedenjskimi, socialnimi in 

čustvenimi težavami ter slabšo razredno klimo. 

 

3.2.1 OPIS VZORCEV 
 

Prvo anketiranje prve skupine zajema 26 učencev, drugo anketiranje prve skupine pa 25 učencev. 

Prvo anketiranje druge skupine zajema 21 učencev, drugo anketiranje druge skupine pa 23 

učencev. Povprečna starost prve skupine ob prvem in drugem testiranju je 9,4 leta. Povprečna 

starost druge skupine ob prvem in drugem testiranju je 9,5 leta. 

 

Večina otrok obeh skupin živi v družinah z dvema otrokoma. V prvi skupini je takšnih ob prvem 

testiranju 69 % otrok in ob drugem testiranju 68 % otrok, v drugi skupini pa ob prvem testiranju 

43 % in ob drugem 48 % otrok. Med 12 in 15 % otrok prve skupine je edincev, v drugi skupini 

pa je edincev več, in sicer med 13 in 24 % otrok. V prvi skupini je med 15 % in 16 % otrok tudi 

iz družin s tremi otroki, v drugi skupini pa je takšnih otrok med 10 % in 17 %. V obeh skupinah 

pa je malo otrok, ki živijo v družinah s štirimi ali več otroki (Tabela 19, Grafikon 10 in Tabela 

20). 

 

Tabela 19: Število otrok v družinah, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

1 4 5 3 3 

2 18 9 17 11 

3 4 2 4 4 

4 0 2 1 2 

5 0 1 0 2 

6 0 2 0 0 



 

 

45 

7 0 0 0 1 

Skupaj 26 21 25 23 

 

Grafikon 10: Število otrok v družinah, deleži 

 
 

Grafikon 11: Število otrok v družinah, deleži 
     

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

1 15,4 23,8 12,0 13,0 

2 69,2 42,9 68,0 47,8 

3 15,4 9,5 16,0 17,4 

4 0 9,5 4,0 8,7 

5 0 4,8 0 8,7 

6 0 9,5 0 0 

7 0 0 0 4,3 

Skupaj 100,0 100,0 100,00 100,0 

 

Večina otrok iz obeh skupin je prvorojencev. V prvi skupini je ob prvem testiranju 54 % in ob 

drugem testiranju 56 % prvorojencev, v drugi skupini pa ob prvem testiranju 57 % in ob drugem 

testiranj 52 %. Preostanek otrok je večinoma drugorojencev, in sicer je takšnih otrok v prvi skupini 

42 % ob prvem in 44 % ob drugem anketiranju, v drugi skupini pa 19 % ob prvem anketiranju in 

30 % ob drugem anketiranju. Le majhen delež preostalih otrok je tretje-, četrto- in petorojencev. 
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Tako je v prvi skupini ob prvem anketiranju le 4 % otrok tretjerojenih, v drugi skupini pa je od 4 

do 10 % otrok tudi četrto- in petorojenih (Tabela 20, Grafikon 12 in Tabela 21). 

 

Tabela 20: Zaporednost otrok v družinah, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

1 14 12 14 12 

2 11 4 11 7 

3 1 2 0 1 

4 0 2 0 2 

5 0 1 0 1 

Skupaj 26 21 25 23 

 

Grafikon 12: Zaporednost otrok v družinah, deleži 

 
 

Tabela 21: Zaporednost otrok v družinah, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

1 53,8 57,1 56,0 52,2 

2 42,3 19,0 44,0 30,4 

3 3,8 9,5 0 4,3 

4 0 9,5 0 8,7 

5 0 4,8 0 4,3 
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Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Večina otrok živi v družinah poročenih staršev. Takšnih otrok je v prvi skupini ob prvem 

anketiranju 39 % in ob drugem 44 %, v drugi skupini pa 43 % ob prvem in 35 % ob drugem 

anketiranju. V prvi skupini je tudi veliko otrok iz družin ločenih staršev, in sicer ob prvem 

anketiranju 39 % in ob drugem 40 % otrok. V drugi skupini je takšnih otrok 19 % ob prvem in 9 

% ob drugem anketiranju. Nekoliko manj je v prvi skupini otrok iz družin, kjer starša nista 

poročena, takšnih je ob prvem anketiranju 15 % in ob drugem 12 %. Več otrok iz družin, kjer 

starša nista poročena, a živita skupaj, je v drugi skupini, kjer je takšnih ob prvem anketiranju 24 

% in ob drugem anketiranju 35 % otrok. V drugi skupini je še povprečno 4 % otrok, katerih starši 

so zaročeni, kar nekaj otrok iz obeh skupin pa na vprašanje ni odgovorilo. Takšnih je med 4 %  

in 8 % otrok iz prve skupine in med 10 % in 13 % iz druge skupine. (Tabela 22, Grafikon 13 in 

Tabela 23).  

 

Tabela 22: Statusi družin, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Brez odgovora 2 2 1 3 

Ločeni. 10 4 10 2 

Niso poročeni. 4 5 3 8 

Poročeni. 10 9 11 8 

Zaročeni. 0 1 0 1 

Poročeni in ločeni 0 0 0 1 

Total 26 21 25 23 
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Grafikon 13: Statusi družin, deleži 

 
 

Tabela 23: Statusi družin, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Brez odgovora 7,7 9,5 4,0 13,0 

Ločeni. 38,5 19,0 40,0 8,7 

Niso poročeni. 15,4 23,8 12,0 34,8 

Poročeni. 38,5 42,9 44,0 34,8 

Zaročeni. 0 4,8 0 4,3 

Poročeni in ločeni 0 0 0 4,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Podatki o bivanju otrok kažejo, da velika večina otrok živi z obema staršema. Takšnih otrok je v 

prvi skupini ob prvem anketiranju 62 % in ob drugem 60 %, v drugi skupini pa ob prvem 

anketiranju 71 % in ob drugem 74 %. Do 20 % otrok živi z enim staršem, npr. z mamo ali mamo 

in očimom. Skupaj živi pri enem staršu iz prve skupine 31 % otrok ob prvem anketiranju in 32 % 

ob drugem anketiranju ter iz druge skupine 14 % ob prvem anketiranju in 13 % ob drugem 

anketiranju. Iz prve skupine ob prvem anketiranju 8 % otrok in ob drugem 4 % otrok živi 

izmenično pri enem oz. drugem staršu (Tabela 24, Grafikon 14 in Tabela 25). 
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Tabela 24: Bivanje otrok, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Z obema. 16 15 15 17 

Z obema, najprej pri enem. 0 0 0 1 

Izmenično. 2 0 1 0 

Z enim. 5 1 5 0 

Z enim - mamo. 2 1 2 3 

Z enim - mamo in očimom. 1 1 1 0 

Brez odgovora. 0 3 1 2 

Total 26 21 25 23 

 

Grafikon 14: Bivanje otrok, deleži 

 
 

Tabela 25: Bivanje otrok, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Z obema. 61,5 71,4 60,0 73,9 

Z obema, najprej pri enem. 0 0 0 4,3 

Izmenično. 7,7 0 4,0 0 

Z enim. 19,2 4,8 20,0 0 

Z enim - mamo. 7,7 4,8 8,0 13,0 

Z enim - mamo in očimom. 3,8 4,8 4,0 0 
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Brez odgovora. 0 14,3 4,0 8,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Podatki o šolskem uspehu otrok kažejo, da jih ima večina odlične ocene. Da ima v redovalnici 

največ petic, odgovarja 54 % otrok prve skupine ob prvem anketiranju in 68 % otrok ob drugem 

anketiranju. V drugi skupini pa ima največ petic 52 % otrok ob prvem anketiranju in 48 % otrok 

ob drugem. 15 % ob prvem in 8 % otrok ob drugem anketiranju ima v prvi skupini večinoma 

štirice, v drugi skupini pa je takšnih 19 % otrok ob prvem in 26 % otrok ob drugem anketiranju 

(Tabela 26, Grafikon 15 in Tabela 27). 

 

Tabela 26: Ocene otrok, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

3 0 1 0 0 

4 4 4 2 6 

5 14 11 17 11 

4 in 5  0 1 0 1 

Ne vem 0 1 0 0 

Brez odgovora 0 3 6 5 

Skupaj 26 21 25 23 

 

Grafikon 15: Ocene otrok, deleži 
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Tabela 27: Ocene otrok, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

3 0 4,8 0 0 

4 15,4 19,0 8,0 26,1 

5 53,8 52,4 68,0 47,8 

4 in 5 0 4,8 0 4,3 

Ne vem 0 4,8 0 0 

Brez odgovora 0 14,3 24,0 21,7 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.2.2 ČUSTVENE IN SOCIALNE VEŠČINE OTROK 
 

Izid programa RSČV ugotavljamo s primerjanjem socialnih in čustvenih veščin otrok med obema 

skupinama ter pri obeh skupinah pred izvedbo programa in po njej. 

 

Rezultati anketne raziskave kažejo, da se otroci večinoma medsebojno poslušajo. Da mirno 

poslušajo sošolca, ko kaj razlaga, tako potrjuje 92 % otrok prve skupine ob prvem in drugem 

anketiranju. Prva skupina je bila kontrolna skupina, zato je odsotnost spremembe med rezultati 

prvega in drugega anketiranja pričakovana. Manj pričakovana pa je smer spremembe pri drugi 

skupini, ki je bila vključena v program RSČV. Ob prvem testiranju mirno poslušanje sošolca 

potrjuje 95 % otrok, ob drugem testiranju pa je takih samo še 74 %. Poleg tega ob drugem 

spraševanju 4 % otrok iz druge skupine ne potrjuje, da prisluhnejo sošolčevi razlagi, kar 22 % pa 

jih poda ambivalentni odgovor »da in ne«. Rezultati tako ne potrjujejo pozitivnega izida 

izvedenega programa RSČV (Tabela 28, Grafikon 16 in Tabela 29). 

 

Tabela 28: Medsebojno poslušanje otrok, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 24 20 23 17 

Ne 2 0 1 1 

Da in ne 0 1 0 5 

Odvisno od tega, kaj razlaga 0 0 1 0 

Skupaj 26 21 25 23 
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Grafikon 16: Medsebojno poslušanje otrok, deleži 

 
 

Tabela 29: Medsebojno poslušanje otrok, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 92,3 95,2 92,0 73,9 

Ne 7,7 0 4,0 4,3 

Da in ne 0 4,8 0 21,7 

Odvisno od tega, kaj razlaga 0 0 4,0 0 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Večina otrok iz obeh skupine potrjuje, da so veseli za sošolca, ki dobi dobro oceno. To potrjuje 

100 % otrok prve skupine ob prvem anketiranju in 76 % otrok ob drugem anketiranju. Ob drugem 

anketiranju se del odgovorov otrok iz prve skupine razporeja med odgovore »da, če si jo zasluži« 

(4 %), »ne« (12 %), »odvisno, koliko znanja pokaže; če je slabši in dobi boljšo oceno, mi to ni 

preveč všeč« (4 %) in »včasih sem ljubosumen« (4 %). Otroci druge skupine svoje veselje za 

sošolca, ko ta dobi dobro oceno, potrjujejo ob prvem in drugem anketiranju v 100 %. Rezultati 

lahko zato kažejo na pozitiven izid programa RSČV, saj se odstotek otrok, ki se veselijo za 

sošolca, če dobi dobro oceno, v eksperimentalni skupini zadrži, v kontrolni pa pade (Tabela 30, 

Grafikon 17 in Tabela 31). 
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Tabela 30: Medsebojna podpora otrok, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 

1S 

2A 

2S 

Da. 26 21 19 23 

Da, če si jo zasluži. 0 0 1 0 

Ne. 0 0 3 0 

Odvisno, koliko znanja pokaže. Če je slabši in dobi boljšo 

oceno, mi to ni preveč všeč. 

0 0 1 0 

Včasih sem ljubosumna. 0 0 1 0 

Skupaj 26 21 25 23 

 

Grafikon 17: Medsebojna podpora otrok, deleži 

 
 

Tabela 31: Medsebojna podpora otrok, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 
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Včasih sem ljubosumna. 0 0 4,0  

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Otroci v večini tudi potrjujejo, da obdržijo zase skrivnost, če jim jo sošolec zaupa. To ob prvem 

anketiranju potrjuje 100 % otrok prve skupine in 100 % otrok druge skupine. Strinjanje s to 

trditvijo pa pri obeh skupinah pade ob drugem anketiranju. V kontrolni skupini je padec večji, in 

sicer se ob drugem anketiranju s tem strinja le še 88 % otrok, v primerjavi s eksperimentalno 

skupino, kjer je takšnih 96 % otrok. Otroci iz prve skupine se v 8 % odločajo še za odgovor, da 

skrivnosti ne obdržijo zase, 4 % otrok pa daje ambivalentni odgovor »da in ne«. Rezultati ne 

kažejo pomembnega pozitivnega vpliva programa RSČV na otroke (Tabela 32, Grafikon 18 

in Tabela 33). 

 

Tabela 32: Medsebojno zaupanje otrok, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 26 21 22 22 

Ne 0 0 2 0 

Da in ne 0 0 0 0 

Pogosto 0 0 1 1 

Skupaj 26 21 25 23 

 

Grafikon 18: Medsebojno zaupanje otrok, deleži 
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Tabela 33: Medsebojno zaupanje otrok, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 100,00 100,00 88,00 95,7 

Ne 0 0 8,0 0 

Da in ne 0 0 4,0 0 

Pogosto 0 0 0 4,3 

Skupaj 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

Večina otrok trdi, da je sočutnih do svojih sošolcev, rezultati prvega in drugega anketiranja pa 

se v obeh skupinah razlikujejo. V prvi skupini 92 % otrok ob prvem anketiranju potrjuje, da jim 

ni vseeno, kako se počutijo drugi, ob drugem anketiranju pa to potrjuje le še 64 % otrok. Hkrati 

pa v prvi skupini naraste delež otrok, ki potrjujejo, da jim je za počutje drugih vseeno, s 4 % ob 

prvem anketiranju na 32 % ob drugem. Nasprotno otroci v drugi skupini ob drugem merjenju 

izkazujejo več sočutja, in sicer v 78 %, v primerjavi z 71 % ob prvem merjenju. Ta razlika kaže 

na pozitiven izid programa RSČV. Kljub temu pa tudi v drugi skupini naraste delež otrok, ki ne 

potrjuje sočutja do drugega, in sicer z 0 % na 13 %. Povišanje tega deleža otrok v drugi skupini 

je mogoče pripisati tudi napaki merjenja, saj ob prvem anketiranju 29 % otrok ni zabeležilo svojih 

odgovorov (Tabela 34, Grafikon 19 in Tabela 34). 

 

Tabela 34: Sočutje otrok, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 24 15 16 18 

Ne 1 0 8 3 

Da in ne 0 0 1 2 

Ne vem 1 0 0 0 

Brez odgovora 0 6 0 0 

Total 26 21 25 23 
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Grafikon 19: Sočutje otrok, deleži 

 
 

Tabela 35: Sočutje otrok, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 92,3 71,4 64,00 78,30 

Ne 3,8 0 32,00 13,00 

Da in ne 0 0 4,00 8,70 

Ne vem 3,8 0 0 0 

Brez odgovora 0 28,6 0 0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Otroci v povprečju upoštevajo pravila v razredu. Ob prvem anketiranju 85 % otrok v prvi 

skupini potrjuje, da upoštevajo pravila v razredu, ob drugem anketiranju pa je takih 88 % otrok. 

Upoštevanje pravil v drugi skupini je manjše, hkrati pa v nasprotju s prvo skupino med prvim in 

drugim merjenjem še pade. Ob prvem merjenju se namreč 76 % otrok iz prve skupine strinja, da 

upoštevajo razredna pravila, ob drugem merjenju pa se s tem strinja samo še 65 % otrok. V obeh 

skupinah pade delež otrok, ki trdijo, da ne upoštevajo pravila v razredu, in sicer v prvi skupini z 

12 % na 4 %, v  drugi skupini pa z 10 % na 0 %, zato rezultati delno vseeno kažejo na pozitivni 

izid programa RSČV. Tako v prvi kot v drugi skupini pa naraste delež otrok, ki podajo 

ambivalentni odgovor, in sicer z 0 % na 14 % v prvi skupini in z 0 % na 30 % v drugi, 

eksperimentalni skupini (Tabela 36, Grafikon 20 in Tabela 37).  
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Tabela 36: Upoštevanje pravil, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 22 16 22 15 

Ne 3 2 1 0 

Da in ne 0 3 0 7 

Večinoma, ampak vseeno 

včasih kaj prekršim 

1 0 2 0 

Brez odgovora 0 0 0 1 

Total 26 21 25 23 

 

Grafikon 20: Upoštevanje pravil, deleži 

 
 

Tabela 37: Upoštevanje pravil, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 84,6 76,2 88,0 65,2 

Ne 11,5 9,5 4,0 0 

Da in ne 0 14,3 0 30,4 

Večinoma, 
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3,8 0 8,0 0 
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včasih kaj 

prekršim. 

Brez odgovora 0 0 0 4,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Rezultati anketiranja kažejo, da je med otroci do neke mere prisotno medsebojno norčevanje, 

ki v prvi skupini od prvega do drugega anketiranja naraste, v drugi skupini pa upade. Ob prvem 

anketiranju 27 % otrok prve skupine potrjuje, da se sošolci iz njih norčujejo, če se zmotijo, ob 

drugem anketiranju pa to potrjuje 36 % otrok. Kljub temu pa v prvi skupini ob prvem anketiranju 

veliko večji delež otrok izkušnjo norčevanja s strani sošolcev zanika, in sicer je takšnih 73 % 

otrok. Ob drugem testiranju je takšnih le še 48 % otrok. V drugi, eksperimentalni skupini, izkušnjo 

norčevanja ob prvem anketiranju potrjuje 33 % otrok, ob drugem anketiranju pa 22 %. Naraste pa 

število otrok, ki takšne izkušnje potrjuje deloma, tj. z odgovorom »da in ne«, in sicer s 14 % na 

30 %. 4 % otrok druge skupine ob drugem anketiranju na vprašanje ne odgovori. Rezultati tako 

kažejo na zmeren pozitiven izid programa RSČV (Tabela 38, Grafikon 21 in Tabela 39). 

 

Tabela 38: Medsebojno norčevanje otrok, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 7 7 9 5 

Da in ne 0 3 0 6 

Ne 19 11 12 11 

Včasih 0 0 0 4 

Brez odgovora 0 0 0 1 

Total 26 21 25 23 
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Grafikon 21: Medsebojno norčevanje otrok, deleži 

 
 

Tabela 39: Medsebojno norčevanje otrok, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 26,9 33,3 36,0 21,7 

Da in ne 0 14,3 0 26,1 

Ne 73,1 52,4 48,0 47,8 

Včasih 0 0 0 17,4 

Brez odgovora 0 0 0 4,3 

Total 100,0 100,0 100,00 100,0 

 

Večina otrok v prvi skupini ob prvem anketiranju potrjuje, da jih sošolci pohvalijo, ko v razredu 

kaj opravijo dobro. Takšnih je 86 % otrok, delež pa ob drugem anketiranju upade na samo 36 

%. V prvi skupini je torej ob drugem merjenju veliko več otrok, ki zanikajo, da jih sošolci 

pohvalijo za dobro opravljeno delo. V drugi, eksperimentalni skupini se delež ne spremeni 

bistveno, in sicer ob prvem anketiranju 52 % otrok potrjuje, da jih sošolci pohvalijo, 43 % pa jih 

to zanika. Ob drugem merjenju to izkušnjo potrjuje 48 % otrok eksperimentalne skupine, zanika 

pa 26 % otrok. Hkrati po izvedbi programa RSČV naraste delež otrok, ki na vprašanje odgovarja 

ambivalentno, z »da in ne«. Rezultati zato ne kažejo pomembnega vpliva programa RSČV na 

medsebojno spodbudo otrok (Tabela 40, Grafikon 22 in Tabela 41). 

26,9

0

73,1

0 0

33,3

14,3

52,4

0 0

36

0

48

0 0

21,7
26,1

47,8

17,4

4,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Da Da in ne Ne Včasih Brez odgovora

Ko se zmotim, se sošolci norčujejo iz mene.

1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S



 

 

60 

Tabela 40: Medsebojna spodbuda otrok, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 23 11 9 11 

Da in ne 0 1 0 5 

Ne 3 9 12 6 

Včasih 0 0 1 0 

Da, nekateri 0 0 2 0 

Ne, večina me ne pohvali. 0 0 1 0 

Da, moje prijateljice 0 0 0 1 

Total 26 21 25 23 

 

Grafikon 22: Medsebojna spodbuda otrok, deleži 

 
 

Tabela 41: Medsebojna spodbuda otrok, deleži 

Odgovor 1A 

1S 

1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 88,5 52,4 36,0 47,8 

Da in ne 0 4,8 0 21,7 

Ne 11,5 42,9 48,0 26,1 

Včasih 0 0 4,0 0 

Da, nekateri 0 0 8,0 0 
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Ne, večina me ne pohvali. 0 0 4,0 0 

Da, moje prijateljice 0 0 0 4,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Večina otrok se med sošolci počuti dobro. Takšnih je v prvi skupini 81 % otrok ob prvem 

anketiranju in 84 % otrok ob drugem anketiranju. Da se med sošolci počutijo dobro, potrjuje 

manjši delež otrok druge, eksperimentalne skupine. Ob prvem anketiranju dobro počutje med 

sošolci potrjuje 67 % otrok in ob drugem anketiranju 65 %. Delež otrok, ki se med sošolci počutijo 

dobro, se tako po izvedbi programa RSČV ne spremeni (Tabela 42, Grafikon 23 in Tabela 43). 

 

Tabela 42: Počutje otrok med seboj, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 21 14 21 15 

Da & ne 2 1 1 4 

Ne 3 6 3 4 

Total 26 21 25 23 

 

Grafikon 23: Počutje otrok med seboj, deleži 
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Tabela 43: Počutje otrok med seboj, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 80,8 66,7 84,0 65,2 

Da in ne 7,7 4,8 4,0 17,4 

Ne 11,5 28,6 12,0 17,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Večina otrok se veseli izletov z razredom. Takšnih otrok je v prvi skupini ob prvem anketiranju 

96 % in ob drugem merjenju 92 %. V drugi skupini je takšnih otrok ob prvem anketiranju 91 % 

in ob drugem 83 %. Upad otrok, ki se veselijo izletov z razredom, je torej večji v drugi, 

eksperimentalni skupini. Hkrati v drugi skupini naraste delež otrok, ki se ne veselijo izletov z 

razredom, in sicer s 5 % na 9 %. Podoben porast otrok pa beleži tudi prva, kontrolna skupina, in 

sicer delež takšnih otrok naraste s 4 % na 8 %. V drugi skupini naraste tudi delež otrok, ki so glede 

veselja do razrednih izletov ambivalentni. Rezultati s tem ne kažejo pozitivnega izida programa 

RSČV (Tabela 44, Grafikon 24 in Tabela 45). Možno je, da so si otroci šele po izvedbi programa 

upali izraziti, da si izleta s svojimi sošolci ne želijo. To bi lahko vseeno nakazovalo na pomemben 

učinek programa, da so otroci pridobili zaupanje in večji občutek varnosti tudi za izražanje manj 

prijetnih vsebin. 

 

Tabela 44: Veselje do skupnega druženja, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 25 19 23 19 

Da in ne 0 1 0 2 

Ne 1 1 2 2 

Total 26 21 25 23 
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Grafikon 24: Veselje do skupnega druženja, deleži 

 
 

Tabela 45: Veselje do skupnega druženja, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 96,2 90,5 92,0 82,6 

Da in ne 0 4,8 0 8,7 

Ne 3,8 4,8 8,0 8,7 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Večina otrok se trudi, da nikogar ne prizadene, delež takšnih otrok pa od prvega do drugega 

anketiranja upade v obeh skupinah. V prvi skupini ob prvem anketiranju to potrjuje 100 % otrok, 

ob drugem pa le še 88 %. V drugi, eksperimentalni skupini, delež otrok, ki se trudijo v tej smeri, 

upade s 86 % na 78 %. V drugi skupini je več tudi otrok, ki so glede truda, da ne bi koga prizadeli, 

ambivalentni. Njihov delež s 14 % ob prvem testiranju naraste na 17 % ob drugem. V obeh 

skupinah naraste tudi delež otrok, ki se ne trudijo, da drugih ne bi prizadeli, in sicer v prvi skupini 

z 0 % na 8 %, v drugi pa z 0 % na 4 %. Upad otrok, ki se trudijo v tej smeri, in porast tistih, ki se 

ne trudijo, sta večja v prvi, kontrolni skupini. Rezultati s tem kažejo na blagi pozitivni učinek 

programa RČSV (Tabela 46, Grafikon 25 in Tabela 47). 
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Tabela 46: Skrb otrok drug za drugega, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 26 18 22 18 

Da in ne 0 3 1 4 

Ne 0 0 2 1 

 26 21 25 23 

 

Grafikon 25: Skrb otrok drug za drugega, deleži 

 
 

Tabela 47: Skrb otrok drug za drugega, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 100,0 85,7 88,0 78,3 

Da in ne 0 14,3 4,0 17,4 

Ne 0 0 8,0 4,3 

 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Približno polovica otrok ima izkušnjo, da so sošolci do njih neprijazni, če so slabe volje. To 

potrjuje 31 % otrok iz prve skupine ob prvem anketiranju in 44 % ob drugem. V drugi, 

eksperimentalni skupini, je delež otrok s to izkušnjo višji, vendar ne naraste in ostaja na 52 %. 

Bistveno pri tem je poudariti, da se 52 % otrok druge skupine ob drugem anketiranju glede tega 

vprašanja ne opredeli. V prvi skupini je ob prvem anketiranju še 69 % otrok, ki izkušnjo, da so 
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sošolci do njih neprijazni, ko so slabe volje, zanika, ob drugem anketiranju pa ta delež pade na le 

24 %. Če ne upoštevamo neopredeljenih odgovorov, lahko iz rezultatov sklepamo, da ima 

program RSČV pozitiven izid (Tabela 48, Grafikon 26 in Tabela 49).  

 

Tabela 48: Znašanje otrok nad drugimi, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 8 11 11 12 

Da in ne 0 1 1 2 

Ne 18 8 6 9 

Nekateri 0 0 1 0 

Odvisno, kdo 0 0 1 0 

Odvisno, kdo je in kako slabe volje je. 0 0 1 0 

Včasih 0 0 4 0 

Brez odgovora 0 1 0 12 

Total 26 21 25 23 

 

Grafikon 26: Znašanje otrok nad drugimi, deleži 
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Tabela 49: Znašanje otrok nad drugimi, deleži 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 30,8 52,4 44,0 52,2 

Da in ne 0 4,8 4,0 8,7 

Ne 69,2 38,1 24,0 39,1 

Nekateri 0 0 4,0 0 

Odvisno kdo 0 0 4,0 0 

Odvisno, kdo je in kako slabe volje je 0 0 4,0 0 

Včasih 0 0 16,0 0 

Brez odgovora 0 4,8 0 52,2 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Večji del otrok potrjuje, da jih sošolci poslušajo, ko v razredu kaj povedo. V prvi skupini je 

takšnih otrok ob prvem anketiranju 54 %, ob drugem pa le še 40 %. V drugi, eksperimentalni 

skupini medsebojno spoštovanje ob prvem anketiranju potrjuje 71 % otrok, ob drugem pa le še 48 

%. Upad otrok s to izkušnjo, da jih sošolci poslušajo, je tako večji v drugi, eksperimentalni 

skupini. V tej skupini je tudi večji porast otrok, ki ob drugem testiranju zanikajo, da jih sošolci 

poslušajo oz. so glede odgovora ambivalentni. Rezultati tako ne kažejo pozitivnega izida 

programa RSČV (Tabela 50, Grafikon 27 in Tabela 51).  

 

Tabela 50: Medsebojno spoštovanje otrok, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 14 15 10 11 

Da in ne 2 2 4 8 

Ne 8 1 7 4 

Bolj tako 1 0 0 0 

Ne prav dobro 0 0 1 0 

Včasih tudi ne 0 0 1 0 

Včasih 0 0 2 0 

Brez odgovora 1 3 0 0 

Total 26 21 25 23 
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Grafikon 27: Medsebojno spoštovanje otrok, deleži 

 
 

Tabela 51: Medsebojno spoštovanje otrok, frekvence 

Odgovor 1A 1S 1A 2S 2A 1S 2A 2S 

Da 53,8 71,4 40,0 47,8 

Da in ne 7,7 9,5 16,0 34,8 

Ne 30,8 4,8 28,0 17,4 

Bolj tako 3,8 0 0 0 

Ne prav dobro 0 0 4,0 0 

Včasih tudi ne 0 0 4,0 0 

Včasih 0 0 8,0 0 

Brez odgovora 3,8 14,3 0 0 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

3.3 INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

Temeljno raziskovalno vprašanje naše raziskave je, kako program RSČV vpliva na medosebne 

odnose ter socialne, čustvene in vedenjske značilnosti otrok v povezavi z učinkom na 

kakovost razredne klime. V ta namen raziskujemo potek in izid programa RSČV. V raziskavi 

poteka opazovanih srečanj ugotavljamo sestavine in značilnosti programa, in sicer vsebino in 

kategorije dejavnosti, prisotnost aktivnosti RSČV, prisotnost ciljev RSČV in način oblikovanja 
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vsebine programa. V raziskavi izida primerjamo razlike v socialnih in čustvenih veščinah pred 

izvedbo programa in po njej ter med kontrolno in eksperimentalno skupino otrok. Glede na 

rezultate raziskave poteka, kjer ugotavljamo specifike izvedenega programa, in rezultate 

raziskave izida, kjer ugotavljamo njegove učinke in podajamo predloge za izboljšanje izvedbe 

programa RSČV v prihodnje. 

 

Temeljna hipoteza naše raziskave izida je, da program RSČV spodbuja razvoj socialnih in 

čustvenih veščin pri otrocih, ki nadalje pozitivno vplivajo na medosebne odnose in klimo v 

razredu. V ta namen opravljamo anketiranje kontrolne in eksperimentalne skupine pred izvedbo 

programa RSČV in po njej. Pri tem predpostavljamo, da pride v eksperimentalni skupini po 

izvedbi srečanj RSČV do pomembnih sprememb v medosebnih odnosih ter socialnih, čustvenih 

in vedenjskih značilnostih otrok, ki jih v kontrolni skupini ne moremo zaslediti. Rezultati anketne 

raziskave te temeljne hipoteze ne potrjujejo, kar kaže, da program RSČV nima tako pozitivnega 

izida, kot smo predpostavili, saj ni velikih razlik v spremembah med eksperimentalno in kontrolno 

skupino in med eksperimentalno skupino pred izvedbo programa RSČV in po njej. Temeljne 

hipoteze, da srečanja RSČV pozitivno vplivajo na medosebne odnose in na socialne, čustvene ter 

vedenjske značilnosti otrok v razredu, ne potrjujemo na osnovi preveritve štirih delovnih hipotez. 

 

Prvo delovno hipotezo (H1), da srečanja RSČV pozitivno vplivajo na medosebne odnose otrok 

v razredu, preverjamo z rezultati 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. in 12. anketnega vprašanja. 

Primerjava rezultatov anketne raziskave med učenci eksperimentalne in kontrolne skupine pred 

izvedbo programa RSČV in po njej na področju medosebnih odnosov kaže, da ima program 

RSČV zmeren pozitiven učinek na področju upoštevanja pravil, medsebojnega norčevanja otrok, 

skrbi otrok drug za drugega in na področju znašanja otrok nad drugimi. Na področju 

medsebojnega zaupanja otrok, medsebojne spodbude, počutja otrok med seboj, veselja do 

skupnega druženja in medsebojnega spoštovanja, pa rezultati ne potrjujejo pozitivnega učinka 

programa RSČV. Na področju medosebnih odnosov program RSČV v celoti tako ne kaže 

pomembnega pozitivnega vpliva, zato ne potrjujemo hipoteze H1, da srečanja RSČV pozitivno 

vplivajo na medosebne odnose otrok v razredu (Tabela 52). 
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Tabela 52: Preverjanje hipoteze H1 

Vprašanje Vsebina vprašanja Rezultati primerjave 

3. Medsebojno zaupanje otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

5. Upoštevanje pravil Potrjuje pozitivni izid 

6. Medsebojno norčevanje otrok Potrjuje zmerni pozitivni izid 

7. Medsebojna spodbuda otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

8. Počutje otrok med seboj Ne potrjuje pozitivnega izida 

9. Veselje do skupnega druženja Ne potrjuje pozitivnega izida 

10. Skrb otrok drug za drugega Potrjuje zmerni pozitivni izid 

11. Znašanje otrok nad drugimi Potrjuje pozitivni izid 

12. Medsebojno spoštovanje otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

 

Drugo delovno hipotezo (H2), da srečanja RSČV pozitivno vplivajo na socialne značilnosti 

otrok v razredu, preverjamo z rezultati 1., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11. in 12. anketnega vprašanja. 

Primerjava rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine pred izvedbo programa RSČV in po 

njej na področju socialnih značilnosti otrok potrjuje pozitiven izid programa na področju sočutja 

otrok, upoštevanja pravil, medsebojnega norčevanja otrok, skrbi otrok druga za drugega in 

znašanja otrok nad drugimi. Na drugi strani primerjava rezultatov na področju socialnih 

značilnosti otrok ne potrjuje pozitivnega učinka pri medsebojnem poslušanju, medsebojnem 

zaupanju, medsebojni spodbudi in medsebojnem spoštovanju.  Na področju socialnih značilnosti 

program RSČV tako kaže le delni pozitivni vpliv in zato ne moremo potrditi hipoteze H2, da 

srečanja RSČV pozitivno vplivajo na socialne značilnosti otrok v razredu (Tabela 53). 

 

Tabela 53: Preverjanje hipoteze H2 

Vprašanje Vsebina vprašanja Rezultati primerjave 

1. Medsebojno poslušanje otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

3. Medsebojno zaupanje otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

4. Sočutje otrok Potrjuje pozitivni izid 

5. Upoštevanje pravil Potrjuje pozitivni izid 

6. Medsebojno norčevanje otrok Potrjuje zmerni pozitivni izid 

7. Medsebojna spodbuda otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

10. Skrb otrok drug za drugega Potrjuje zmerni pozitivni izid 

11. Znašanje otrok nad drugimi Potrjuje pozitivni izid 
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12. Medsebojno spoštovanje otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

 

Tretjo delovno hipotezo (H3), da srečanja RSČV pozitivno vplivajo na čustvene značilnosti 

otrok v razredu, preverjamo z rezultati 2., 4., 8. in 9. anketnega vprašanja. Primerjava rezultatov 

eksperimentalne in kontrolne skupine pred izvedbo programa in po njej na področju čustvenih 

značilnosti otrok potrjuje pozitiven izid programa pri medsebojni podpori otrok in sočutju, ne 

pa tudi pri počutju otrok med seboj in veselju do skupnega druženja. Tako program RSČV tudi 

na področju čustvenih značilnosti otrok v razredu ne kaže gotovega pozitivnega vpliva in s tem 

se hipoteza H3 ne potrdi (Tabela 54). 

 

Tabela 54: Preverjanje hipoteze H3 

Vprašanje Vsebina vprašanja Rezultati primerjave 

2. Medsebojna podpora otrok Potrjuje pozitivni izid 

4. Sočutje otrok Potrjuje pozitivni izid 

8. Počutje otrok med seboj Ne potrjuje pozitivnega izida 

9. Veselje do skupnega druženja Ne potrjuje pozitivnega izida 

 

Četrto hipotezo (H4), da srečanja RSČV pozitivno vplivajo na vedenjske značilnosti otrok v 

razredu, preverjamo z rezultati 1., 3., 5., 6., 7., 10., 11. in 12. anketnega vprašanja. Razmerje 

potrjenih učinkov je tudi na področju vedenjskih značilnosti ambivalentno in hipoteze zato ne 

moremo potrditi. Primerjava rezultatov eksperimentalne in kontrolne skupine pred izvedbo 

programa RSČV in po njej na področju vedenjskih značilnosti otrok potrjuje zmeren pozitiven 

izid programa pri upoštevanju pravil, medsebojnem norčevanju otrok, skrbi otrok drug za drugega 

in znašanju otrok drug nad drugim. Na drugi strani pa rezultati na področju vedenjskih značilnosti 

otrok ne potrjujejo pozitivnega izida pri medsebojnem poslušanju, zaupanju, spodbudi in 

spoštovanju (Tabela 55). 
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Tabela 55: Preverjanje hipoteze H4 

Vprašanje Vsebina vprašanja Rezultati primerjave 

1.  Medsebojno poslušanje otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

3.  Medsebojno zaupanje otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

5.  Upoštevanje pravil Potrjuje pozitivni izid 

6.  Medsebojno norčevanje otrok Potrjuje zmerni pozitivni izid 

7.  Medsebojna spodbuda otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

10.  Skrb otrok drug za drugega Potrjuje zmerni pozitivni izid 

11.  Znašanje otrok nad drugimi Potrjuje pozitivni izid 

12.  Medsebojno spoštovanje otrok Ne potrjuje pozitivnega izida 

 

V nadaljevanju interpretiramo, katere aktivnosti prevladujejo v programu RSČV, kateri cilji so 

najbolj prisotni in kateri dejavniki vplivajo na oblikovanje vsebine srečanj. Glede na blage učinke 

programa na področju medsebojnih odnosov ter čustvenih, socialnih in vedenjskih značilnosti 

otrok ugibamo o možnostih izboljšave programa in na osnovi rezultatov raziskave izida 

predlagamo različne prilagoditve. 

 

Prvo raziskovalno vprašanje (R1), ki se mu posvečamo v okviru raziskave poteka, je, katere 

aktivnosti prevladujejo na srečanjih RSČV. Aktivnosti predstavljajo komponente programa 

RSČV, kot so spoznavanje drugega, interakcija s skupino, neverbalno komuniciranje, sprejemanje 

drugačnosti, odzivanje na dražljaje in informacije, sledenje navodilom ipd. Posamezne aktivnosti 

so v posameznih dejavnostih programa RSČV različno prisotne. Z opazovanjem časa, ki je v 

programu namenjen posamezni dejavnosti, in zastopanosti različnih aktivnosti v teh dejavnostih, 

ugotavljamo, da so v programu najbolj prisotne aktivnosti opazovanje drugega, 

osredotočanje, individualno reševanje problema, odzivanje na dražljaje in informacije, 

neverbalno izražanje in skupinsko reševanje problemov. Glede na rezultate izida programa, 

ki kažejo, da program pri otrocih ni dosegel visoke učinkovitosti, bi lahko v prihodnosti razmišljali 

o prilagajanju dejavnosti glede na aktivnosti, ki bi bile močneje usmerjene v samo RSČV. Med 

najbolj prisotnimi aktivnostmi v programu so na primer opazovanje, reševanje problemov in 

odzivanje na dražljaje, ki so vezane predvsem na kognitivne komponente razvoja, manj pa na 

same socialne in čustvene veščine (Denham, Renwick in Holt, 1991; Miyamoto, Huerta in 

Kubacka, 2015; Schleicher, 2020). Predvsem pa se očitno kaže, da otroci potrebujejo več časa, da 

zgradijo zaupanje in potem se lahko sčasoma pokažejo učinki tudi na čustveno-socialni ravni. Da 

bi to dosegli, bi morali program izvajati vso šolsko leto, enkrat tedensko (Humphrey, Lendrum in 
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Wigelsworth, 2010; Van Velsor, 2009). Da bi s programom močneje vplivali na socialne in 

čustvene veščine otrok, bi bilo iz nabora dejavnosti smiselno dajati prednost tistim, v katerih 

so močneje zastopane aktivnosti, kot so povezovanje z drugim, povezovanje s skupino, 

sprejemanje drugačnosti, dajanje pohvale, spoznavanje drugega, interakcija s posameznikom, 

interakcija s skupino, pa tudi umiritev in sprostitev, opazovanje sebe in poglabljanje vase ipd. 

Med dejavnostmi, v katerih so te aktivnosti v izvedenem programu RSČV najbolj zastopane, so 

npr. dejavnosti Naša hiša, Klobčič povezanosti, Gordijski vozel, Tri lastnosti in sam pogovor. 

Dejavnosti, v katerih so te aktivnosti najmanj zastopane, pa so Snežinke, Moje čarobno zrcalo in 

Naj se predstavim. 

 

Drugo raziskovalno vprašanje (R2), ki se mu posvečamo v okviru raziskave poteka, je, kateri so 

prioritetni cilji srečanj RSČV. Med drugim so to razvoj sposobnosti opazovanja, razvoj 

strpnosti in sprejemanja drugačnosti, povezovanje skupine, razvoj samozavedanja, razvoj 

medsebojnega zaupanja ipd. V posameznih dejavnostih so posamezni cilji različno prisotni. Z 

opazovanjem časa, ki je v programu posamezni dejavnosti namenjen, in ocenjevanjem 

zastopanosti različnih ciljev v teh dejavnosti, ugotavljamo, da so v programu najbolj prisotni 

razvoj medsebojnega zaupanja, povezovanje skupine, samo(izražanje), krepitev 

prijateljstva in razvoj občutljivosti za drugega. Vsi ti cilji so skladni z osnovnimi smernicami 

razvoja čustvenih in socialnih veščin (Evers, 2018; Rhoades, Greenberg in Domitrovich, 2009; 

Jones in Bouffard, 2012; Stefanou idr., 2004), zato jih velja ohraniti tudi v prihodnjem oblikovanju 

tovrstnih programov. Ker rezultati izida programa ne kažejo njegove visoke učinkovitosti, lahko 

pozornost morda namenimo manj zastopanim ciljem, med katerimi najbolj izstopa razvoj 

empatije in sposobnosti vživljanja. V predstavljenem programu je ta cilj sicer najbolje zastopan v 

dejavnostih Tri lastnosti, Slepec, Naša hiša in samem pogovoru. Učinkovitost programa RSČV bi 

torej lahko poskusili dvigniti z namenjanjem večjega deleža časa dejavnostim, ki pri otrocih 

spodbujajo prav razvoj empatije in sposobnosti vživljanja. 

 

Tretje raziskovalno vprašanje (R3), ki se mu posvečamo v okviru raziskave poteka, je, kakšna je 

stopnja prilagojenosti srečanj RSČV potrebam skupine. Z ocenami prilagojenosti posameznih 

srečanj ugotavljamo, da je povprečna ocena prilagojenosti srečanj 5,5 od 8 in da so začetna in 

končna srečanja manj prilagojena potrebam skupine kot srečanja na sredini izvajanja programa. 

Pozitiven izid programa RSČV bi lahko poskusili povečati z večjo prilagojenostjo programa 

potrebam skupine, tako da bi te predhodno merili. V povezavi s tem bi lahko merili posamezne 

socialne in čustvene veščine in program nato načrtovali tako, da bi ga posvetili razvoju tistih 
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socialnih in čustvenih veščin, pri katerih so otroci pokazali največji primanjkljaj (Rhoades, 

Greenberg in Domitrovich, 2009). 

 

Četrto raziskovalno vprašanje (R4), ki se mu posvečamo v okviru raziskave poteka, je, kakšna je 

stopnja improvizacije na srečanjih RSČV glede na potrebe skupine. Povprečna ocena 

improvizacije je 5,25 od 8 in kaže, da je slednja le nekoliko nižja od prilagojenosti programa 

potrebam skupine. Na močnejše pozitivne izide programa bi tako lahko poskusili vplivati z 

višanjem in nižanjem stopnje improvizacije ter merjenjem izidov spremembe v eno ali 

drugo smer. Improvizacija lahko namreč pomaga pri večji prilagojenosti srečanj trenutnemu 

razpoloženju skupine, vendar pa lahko povzroči oddaljevanje od začrtanih ciljev oz. načrta za 

njihovo doseganje. 

 

Peto raziskovalno vprašanje (R5) v okviru raziskave poteka je, kakšen je učinek otrok na potek 

srečanj. Povprečna ocena učinka otrok znaša 5,4 od 8 in je podobna povprečnim ocenam 

prilagojenosti srečanj potrebam skupine in ocenjeni povprečni stopnji improvizacije. Če 

povprečno oceno učinka otrok na potek srečanj primerjamo s povprečno oceno učinka pedagoga, 

vidimo, da je povprečna ocena učinka pedagoga na potek srečanja nižja. Da bi povišali pozitiven 

izid programa RSČV, bi lahko torej poskusili zmanjšati učinek otrok na potek srečanj, saj 

otroci sami težko sistematično in smiselno usmerjajo program razvijanja lastnih veščin. Zgodi se 

lahko celo, da so otroci manj motivirani za aktivnosti, pri katerih imajo slabše razvite socialne in 

čustvene veščine. Če se jim torej pedagog pri tem preveč prilagodi, se lahko program oddalji od 

doseganja želenih ciljev. 

 

Šesto raziskovalno vprašanje (R6) je, kakšen je učinek pedagoga na potek srečanj. Povprečna 

ocena znaša 5,1 od 8 in je torej nižja od povprečnih ocen prilagojenosti srečanj potrebam skupine, 

ocenjeni povprečni stopnji improvizacije in povprečnemu ocenjenemu vplivu otrok. Da bi 

povišali pozitiven izid programa RSČV, bi lahko poskusili s povečevanjem učinka pedagoga na 

potek srečanj, saj lahko pedagog z ustreznim vodenjem in prilagajanjem glede na odzive otrok 

med samo dejavnostjo program optimizira. 

 

Po implementaciji predlaganih sprememb bi bilo treba izide programa RSČV znova evalvirati. 

Predlogi omenjenih sprememb namreč temeljijo na metodologiji izvedbe raziskave izida, za 

katere veljajo številne omejitve. Sam pilotni program smo izvajali v eksperimentalni in kontrolni 

skupini, ki sta se po mnenju pedagogov že v osnovi razlikovali. Eksperimentalna skupina je 
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zajemala razred z bolj prisotnimi čustvenimi, socialnimi in vedenjskimi težavami. Dejanska 

intenzivnost teh težav pri tem pa ni bila ocenjena s kakršnim koli merskim instrumentom ali vsaj 

po jasno določenih kriterijih. Naslanja se samo na mnenje pedagoških delavcev, ki so v stiku z 

obema razredoma. Ob vnovični evalvaciji programa bi bilo zato smiselno izbrati eksperimentalno 

in kontrolno skupino otrok z enakimi specifikami, sicer kontrolna skupine ne izpolnjuje svoje 

funkcije. Ker pa raziskava izida ni le presečna in anketiranje otrok izvajamo pred izvedbo 

programa in po njej, lahko kontrolno skupino v prihodnje tudi opustimo (Manoilov, 2010). 

 

Nadaljnje omejitve raziskave izida predstavlja dejstvo, da skupini nista bili povsem konstantni. 

Glede na izjemno majhnost vzorca bi bilo treba v prihodnje zagotoviti konstantnost skupin, ki bi 

zagotavljala večjo konsistenco merjenja. Večjo konsistenco merjenja bi morali v prihodnje 

zagotoviti tudi z bolj poenotenim zajemanjem odgovorov med anketiranjem. Čeprav smo 

anketiranje izvedli z zaprtim tipom dihotomnih vprašanj, smo pri obdelavi podatkov upoštevali 

vse dodatne odgovore, ki so jih otroci dopisali na anketne lističe. V že po sebi majhnem vzorcu 

smo tako pomembno dodatno zmanjšali statistično vrednost rezultatov. Rezultati raziskave izida 

zaradi majhnosti vzorca tako niso statistično pomembni. Tudi zastavljene hipoteze zaradi tega 

preverjamo zgolj na osnovi opisne statistike in rezultate uporabljamo zlasti za namen dopolnilne 

interpretacije kvalitativne raziskave poteka. Pomembne dodatne omejitve, ki jih moramo pri 

sprejemanju rezultatov raziskave izida upoštevati, so tudi motivacija otrok za sodelovanje v 

anketiranju, njihovo razumevanje anketnih vprašanj, predvsem pa tudi podajanje socialno 

zaželenih odgovorov. Glede slednjega se zastavlja pomembno vprašanje, koliko program RČSV 

vpliva tudi na občutek varnosti pri učencih v povezavi z izražanjem svojega resničnega 

doživljanja. Če program pri otrocih na eni strani krepi samozavedanje, na drugi strani pa tudi 

občutek varnosti za izražanje lastnih negativnih doživljanj in razmišljanj, lahko izsledki 

uporabljenega anketnega vprašalnika kažejo konfuzne rezultate. Na podlagi teh pomislekov bi 

veljalo v prihodnje razmišljati o drugačnem načinu ocenjevanja izida tovrstnih programov. 
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ZAKLJUČEK 
 

Šolsko odnosno okolje z učitelji, vzgojitelji, sošolci in vsebinami vzgojno-izobraževalnega 

programa ključno sooblikuje otrokovo osebnost in predstavlja enega temeljnih dejavnikov 

njegovega psihosocialnega, ne le akademskega razvoja. V sodobnih vzgojno-izobraževalnih 

pristopih se povezanosti vseh različnih komponent otrokovega razvoja vedno bolj zavedamo in to 

zavedanje prenašamo tudi v razred. Tako pri oblikovanju učnih načrtov pozornosti ne posvečamo 

zgolj akademskim ciljem, ampak se osredotočamo tudi na psihosocialne. V tem okviru začenjamo 

ozaveščati velik pomen čustvenih in socialnih veščin otrok, ki predstavljajo neločljivi del 

otrokovih akademskih kapacitet ter soustvarjajo otrokov življenjski prostor. Socialne in čustvene 

veščine pogojujejo naravo in vsebino otrokove interakcije z okoljem, v katerem razvija vse vidike 

svoje družbene vloge. V šolskem okolju se zato z razvojem različnih pristopov in tehnik, pa tudi 

standardov in načrtov socialnega in čustvenega učenja, zavezujemo k usmerjenemu in 

načrtovanemu razvoju socialnih in čustvenih kompetenc, ki so del širšega procesa izboljšanja 

šolske in razredne klime ter s tem vzpostavljanja optimalnih pogojev za razvoj otrok. Da so ti 

pristopi čim bolj uspešni, je potrebna njihova evalvacija, na podlagi katere usmerjamo nadaljnji 

razvoj metod in tehnik, ki jih v skupini oz. razredu uporabljamo. V magistrskem delu 

predstavljamo študijo primera razvijanja socialnih in čustvenih veščin v skupini otrok s 

čustvenimi, socialnimi in vedenjskimi težavami. Za razvoj socialnih in čustvenih veščin 

uporabljamo program RSČV, ki je sestavljen iz osmih srečanj, v katerih otrokom ponudimo 

različne dejavnosti. V magistrskem delu tako predstavljamo raziskavo poteka, s katero 

analiziramo vsebine in cilje programa, in raziskavo izida, s katero ugotavljamo njegov učinek. Z 

združevanjem rezultatov obeh komponent raziskave podajamo usmeritve za optimizacijo 

programa v prihodnosti. 

 

Velike družbene spremembe informacijske revolucije zmanjšujejo pomen tehničnih in 

akademskih veščin otrok, ki več ne zadostujejo za izpolnjevanje sodobnih zahtev in pričakovanj, 

ki so pred otroke, mladostnike in odrasle postavljene ob opravljanju njihovih vsakdanjih 

življenjskih vlog in funkcij. Poleg osnovnih kognitivnih zmožnosti vse pomembnejše postajajo 

socialne in čustvene kapacitete, ki pogojujejo otrokove zmožnosti uspešnega izkoriščanja vseh 

človeških potencialov. Kognitivne veščine se nanašajo na otrokove mentalne kapacitete 

pridobivanja, razumevanja, pomnjenja in uporabe podatkov in znanj, socialne in čustvene veščine 

pa na zmožnosti prepoznavanja, regulacije in uporabe doživljanja v odnosu s seboj in drugimi. 

Čustvene in socialne veščine otroku omogočajo, da prepoznava svoja doživljanja in doživljanja 
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drugih ter te zaznave konstruktivno uporablja pri zadovoljevanju lastnih potreb in potreb drugih 

ter pri doseganju lastnih in skupnih ciljev. Tako kognitivne kot socialne in čustvene veščine se 

razvijajo v kontekstu situacijskih faktorjev in neformalnih izkušenj ter vplivajo na širok razpon 

osebnih, družinskih, poklicnih in drugih družbenih izidov v otrokovem sedanjem in nadaljnjem 

življenju. Pet jedrnih socialnih in čustvenih kompetenc zajema samozavedanje, socialno 

zavedanje, samonadzor, odnosne veščine in odgovorno odločanje. 

 

Samozavedanje sestavljata zmožnost samoopazovanja in uvida v lastno delovanje, ki pogojujeta 

zmožnosti predvidevanja lastnih odzivov in potreb ter njihovega zadovoljevanja. Socialno 

zavedanje je vezano na razumevanje drugih, njihovih stališč in perspektiv, predvidevanje njihovih 

odzivov in zmožnost prepoznavanja njihovih potreb. Samonadzor zajema kapaciteto regulacije 

lastnih čustev in zmožnost kontroliranega izražanja in odzivanja, skladnega s predvidevanji 

posledic in pričakovanji do sebe in okolice. Odnosne veščine predstavljajo kapaciteto za 

vzpostavljanje in vzdrževanje odnosov, v katerih otrok hkrati uveljavlja sebe in hkrati sprejema 

ter podpira druge. Odgovorno odločanje pomeni informirano sprejemanje odločitev na podlagi 

premisleka in upoštevanja vseh zaznanih dejavnikov odločanja. Razvoj posameznih ter vseh 

socialnih in čustvenih veščin skupaj, usmerjajo različni dejavniki, od vrojenih predispozicij in 

zgodnjih otrokovih družinskih izkušenj, do kasnejših spodbud v vzgojno-izobraževalnem okolju. 

V šoli lahko pomembno vplivamo na zadnjo skupino dejavnikov in razvoj socialno-čustvenih 

veščin spodbujamo z različnimi tehnikami in metodami socialno-čustvenega učenja. Posebej 

velikega pomena je vpeljevanje sistematičnih programov socialnega in čustvenega učenja v 

skupinah otrok s čustvenimi, socialnimi in vedenjskimi težavami. 

 

V magistrskem delu raziskujemo izide izvedbe krajšega programa RSČV pri skupini otrok iz 

razreda, v katerem pedagoški delavci zaznavajo večjo prisotnost čustvenih, socialnih in 

vedenjskih težav. Program RSČV sestavlja osem 45-minutnih srečanj, v katerih otroci sodelujejo 

v 17 različnih dejavnostih. V raziskavi poteka analiziramo vsebino srečanj, tako da z 

opazovalnimi obrazci zbiramo podatke o trajanju posameznih dejavnosti, ocenah prisotnost 

aktivnosti RSČV, ocenah prisotnosti ciljev RSČV in dejavnikih, ki vplivajo na oblikovanje 

vsebine programa. S kategorizacijo dejavnosti ugotavljamo, da v programu prevladujejo 

nepredvidene dejavnosti, kot so lovljenje, igra Električni krog in sam pogovor, ter socialne igre. 

Dobro zastopana je tudi dejavnosti priprava likovnih izdelkov, najmanj časa pa je posvečenega 

pripravi pisnih izdelkov. V dejavnostih, ki sestavljajo program, so različno zastopane tudi 

aktivnosti in cilji RSČV. S podatki o času, ki je v programu namenjen posameznim dejavnostim, 
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in podatki o zastopanosti aktivnosti in ciljev RSČV v teh dejavnostih, generiramo faktorja 

prisotnosti aktivnosti in ciljev RSČV.  

 

Tako pridobljeni rezultati raziskave poteka kažejo, da so v opazovanem programu RSČV najbolj 

prisotne naslednje aktivnosti: opazovanje drugega, osredotočanje, individualno reševanje 

problema, odzivanje na dražljaje in informacije, neverbalno izražanje in skupinsko reševanje 

problemov. Primerjava teh rezultatov z rezultati raziskave izida kaže, da bi bilo za optimizacijo 

programa vanj smiselno vključiti več aktivnosti, kot so povezovanje z drugim, povezovanje s 

skupino, sprejemanje drugačnosti, dajanje pohvale, spoznavanje drugega, interakcija s 

posameznikom, interakcija s skupino, umiritev in sprostitev, opazovane sebe in poglabljanje vase 

ipd. Te aktivnosti so v izvedem programu najbolj zastopane v dejavnostih, kot so priprava 

likovnega izdelka Naša hiša, socialne igre Klobčič povezanosti, Gordijski vozel in Tri lastnosti 

ter pogovor kot ena od t. i. oblik nepredvidenih dejavnosti. Med najbolj zastopanimi cilji v 

opazovanem programu so razvoj medsebojnega zaupanja, povezovanje skupine, samo(izražanje), 

krepitev prijateljstva in razvoj občutljivosti za drugega, kar kaže na skladnost programa z 

osnovnimi smernicami razvoja čustvenih in socialnih veščin. Program bi bilo mogoče na tem 

področju še izboljšati s povečanjem zastopanosti cilja razvoj empatije in sposobnosti vživljanja, 

ki je dobro zastopan v socialni igri Slepec, likovnem izdelku Naša hiša in pogovoru. Rezultati 

dejavnikov, ki so vplivali na oblikovanje opazovanega programa RSČV, še kažejo, da bi bilo 

srečanja RSČV mogoče bolje prilagoditi potrebam skupine, če bi te potrebe predhodno merili. 

Program bi lahko poskusili optimizirati tudi z zmanjševanjem stopnje improvizacije in učinka 

otrok na potek srečanj ter povečanjem učinka pedagoga. 

 

Iz rezultatov raziskave izida lahko izpeljemo sklep, da je pilotni program RSČV pri otrocih 

pokazal blage pozitivne učinke na razvoj čustvenih in socialnih veščin. Rezultati anketiranja 

eksperimentalne skupine otrok, ki je bila vključena v srečanja, in kontrolne skupine pred izvedbo 

programa in po njej, niso jasno potrdili temeljne hipoteze, da program RSČV spodbuja razvoj 

socialnih in čustvenih veščin pri otrocih ter pozitivno vpliva na medosebne odnose in klimo v 

razredu. Čeprav primerjava rezultatov anketiranja kontrolne in eksperimentalne skupine pred 

izvedbo programa in po njej kaže nekatera izboljšanja v upoštevanju pravil in zmanjšanju znašanja 

otrok nad drugimi, deloma pa tudi v upadanju medsebojnega norčevanja in povečanju skrbi otrok 

druga za drugega, ne zaznavamo sprememb v medsebojnem zaupanju med otroci, njihovi 

medsebojni spodbudi, medsebojnem počutju, veselju do skupnega druženja in medsebojnem 

spoštovanju. Rezultati raziskave izida pri tem izhajajo iz majhnega vzorca z velikimi omejitvami 
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raziskovanja, zaradi katerih bi bilo treba evalvacijo izida programa ponoviti. Kljub temu so 

rezultati izida pomembno doprinesli k usmerjanju raziskave poteka, v kateri smo identificirali 

pomembne možnosti za izboljšavo predstavljenega programa. 

 

Program RSČV na podlagi predstavljenih teoretičnih okvirjev in na podlagi izvedene raziskave 

pilotnega programa potrjujemo kot pomembno sestavino sodobnih vzgojno-izobraževalnih 

sistemov. Posamezne sestavine predstavljenega programa bi bilo mogoče v učni program vnašati 

tudi posamično, v obliki posameznih dejavnosti, med drugim socialnih iger, priprave pisnih in 

likovnih izdelkov ter nenazadnje tudi nepredvidenih dejavnosti. Pedagogi si lahko pri izbiri 

dejavnosti za vključevanje v vzgojno-izobraževalni program pomagajo s točkovniki v prilogah, 

ki smo jih pripravili za namen raziskave in omogočajo identifikacijo dejavnosti z najmočnejšo 

zastopanostjo specifičnih aktivnosti in ciljev RSČV. Z izbiro ustreznih dejavnosti glede na cilje 

in aktivnosti lahko tako pedagogi usmerjajo razvoj socialnega in čustvenega učenja v skupini oz. 

razredu ter s tem doprinašajo tudi k razvoju pozitivne razredne klime. 
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PRILOGE 
 



 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

Dragi učenec/učenka! 

Pred teboj je nekaj vprašanj in trditev o tem, kako se počutiš v razredu in kakšne odnose imaš s 

sošolci. Če trditev zate drži, obkroži DA, če ne drži, pa obkroži NE. Naj bodo tvoji odgovori čim 

bolj iskreni. Hvala za tvoje sodelovanje  

 

Koliko si star? ______ 

Koliko otrok je v tvoji družini? ______ 

Kateri otrok po vrsti si? ______ 

Kakšna je tvoja družina: Ali so tvoji starši poročeni ali ločeni? Živiš z enim ali obema staršema? 

Katerih ocen imaš v redovalnici največ?  1   2   3   4   5 

 

1. Mirno poslušam sošolca, ko kaj razlaga. 

DA      NE 

2. Vesel sem za sošolca, ki dobi dobro oceno. 

DA      NE 

3. Če mi sošolec zaupa skrivnost, jo obdržim zase. 

DA      NE 

4. Ni mi vseeno, kako se počutijo drugi. 

DA      NE 

5. Upoštevam pravila v razredu. 

DA      NE 

6. Ko se zmotim, se sošolci norčujejo iz mene. 

DA      NE 

7. Sošolci me pohvalijo, ko v razredu kaj dobro opravim. 

DA      NE 

8. Med sošolci se počutim dobro. 

DA      NE 

9. Veselim se izletov z razredom. 

DA      NE 

10. Trudim se, da nikogar ne prizadenem. 

DA      NE 

11. Ko so moji sošolci slabe volje, so neprijazni do mene. 



 

 

 

DA      NE 

12. Kadar v razredu kaj povem, me sošolci poslušajo. 

DA      NE 

  



 

 

 

Priloga 2: Raziskovalni instrument za vsebinsko analizo RAZVIJANJA SOCIALNIH & 
ČUSTVENIH VEŠČIN 

 

1. Identifikacija srečanja 

Zaporedna številka srečanja:  

Naziv srečanja:  

 

2. Dejavnosti 

 Čas dejavnosti (zaokroženo na 5 minut) 

Socialne igre  

Uvodni krog  

Klobčič povezanosti  

Vse o tebi  

Gordijski vozel  

Tri lastnosti  

Snežinke  

Slepec  

Zrcala  

Priprava likovnih izdelkov  

Moje čarobno zrcalo  

Moj 4. b  

Naša hiša  

Priprava pisnih izdelkov  

Naj se predstavim  

Zaključna evalvacija  

Nepredvidene dejavnosti  

Lovljenje  

Električni krog  

Pogovor  

 

  



 

 

 

3. Aktivnosti srečanja 

 Prisotnost aktivnosti 

(izračun po obrazcu) 

Spoznavanje drugega  

Spoznavanje sebe  

Opazovanje drugega  

Opazovanje sebe, poglabljanje vase  

Interakcija s skupino  

Interakcija s posameznikom  

Verbalno komuniciranje  

Dajanja pohvale  

Neverbalno komuniciranje  

Telesni stik  

Povezovanje z drugim  

Povezovanje s skupino  

Sprejemanje drugačnosti  

Neverbalno izražanje   

Verbalno izražanje  

Razmišljanje, refleksija  

Odzivanje na dražljaje, informacije  

Presojanje  

Poslušanje  

Osredotočanje  

Sledenje navodilom  

Reševanje problema individualno  

Reševanje problema v paru  

Reševanje problema skupinsko  

Gestikulacija, rokovanje s predmeti  

Telesno gibanje  

Umiritev, sprostitev  

 

  



 

 

 

4. Cilji srečanja: 

 Prisotnost cilja 

(izračun po obrazcu) 

Razvoj sposobnosti opazovanja  

Razvoj občutljivosti za drugega  

Razvoj empatije, sposobnosti vživljanja  

Razvoj strpnosti in sprejemanja drugačnosti  

Razvoj spoštovanja drugega  

Krepitev prijateljstva  

Povezovanje skupine  

Skupinsko sodelovanje  

Razvoj pozornosti  

Razvoj samozavedanja  

Razvoj regulacije čustev  

Motivacija za upoštevanje pravil  

Razvoj medsebojnega zaupanja  

Razvoj mišljenja  

(Samo)izražanje  

 

5. Stopnja prilagojenosti srečanja potrebam skupine: 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

6. Stopnja improvizacije na srečanju: 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

7. Učinek otrok na potek srečanja 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

8. Učinek pedagoga na potek srečanja 

0 1 2 3 4 5 6 7 

 

 
 



 

Priloga 3:  Ocene zastopanosti aktivnosti po dejavnostih na lestvici od 0 (aktivnost sploh ni prisotna) do 7 (aktivnost je izrazito prisotna) 

 
 U

vodni krog 

K
lobčič povezanosti 

V
se o tebi 

G
ordijski vozel 

Tri lastnosti 

Snežinke 

Slepec 

Zrcala 

M
oje čarobno zrcalo 

M
oj 4. b 

N
aša hiša 

N
aj se predstavim

 

Zaključna evalvacija 

Lovljenje 

Električni krog 

Pogovor 

Spoznavanje drugega 
                

Spoznavanje sebe 
                

Opazovanje drugega 
                

Opazovanje sebe, poglabljanje vase 
                

Interakcija s skupino 
                

Interakcija s posameznikom 
                

Verbalno komuniciranje 
                

Dajanja pohvale 
                

Neverbalno komuniciranje 
                

Telesni stik 
                

Povezovanje z drugim 
                

Povezovanje s skupino 
                

Sprejemanje drugačnosti 
                

Neverbalno izražanje 
                

Verbalno izražanje 
                

Razmišljanje, refleksija 
                

Odzivanje na dražljaje, informacije 
                

Presojanje 
                



 

 

 

Poslušanje 
                

Osredotočanje 
                

Sledenje navodilom 
                

Reševanje problema individualno 
                

Reševanje problema skupinsko 
                

Gestikulacija, rokovanje s predmeti 
                

Telesno gibanje 
                

Umiritev, sprostitev                 

 

 

  



 

 

 

Priloga 4: Ocene zastopanosti ciljev po dejavnostih na lestvici od 0 (cilj sploh ni prisoten) do 7 (cilj je izrazito prisoten) 

 
 U

vodni krog 

K
lobčič povezanosti 

V
se o tebi 

G
ordijski vozel 

Tri lastnosti 

Snežinke 

Slepec 

Zrcala 

M
oje čarobno zrcalo 

M
oj 4. b 

N
aša hiša 

N
aj se predstavim

 

Zaključna evalvacija 

Lovljenje 

Električni krog 

Pogovor 

Razvoj sposobnosti opazovanja 
                

Razvoj občutljivosti za drugega 
                

Razvoj empatije, sposobnosti vživljanja 
                

Razvoj strpnosti in sprejemanja drugačnosti 
                

Razvoj spoštovanja drugega 
                

Krepitev prijateljstva 
                

Povezovanje skupine 
                

Skupinsko sodelovanje 
                

Razvoj pozornosti 
                

Razvoj samozavedanja 
                

Razvoj regulacije čustev 
                

Motivacija za upoštevanje pravil 
                

Razvoj medsebojnega zaupanja                 

Razvoj mišljenja                 

(Samo)izražanje                 
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