
Izdal  Evropski  center  za  kompetenco  in  odličnost  podjetništva  –  ECECE  ob  podpori  vseh  partnerjev  E4C.

Empatija  za  otroke

Projekt  E4C  je  financiran  s  podporo  Evropske  komisije.  Ta  raziskava  in  njena  vsebina  odražata  
samo  stališča  avtorja  in  Komisija  ne  more  biti  odgovorna  za  kakršno  koli  uporabo  informacij,  
ki  jih  vsebuje.
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E4C

Namen  te  smernice  
Namen  tega  dokumenta  je  šolam  zagotoviti  priporočen  nabor  postopkov,  s  katerimi  lahko  
uspešno  izvajajo  program  Empathy  for  Children.  Namen  tega  dokumenta  ni  predstaviti  
intelektualnih  in  teoretičnih  temeljev,  na  katerih  temelji  program.  Vse  raziskave  ozadja  in  
sklicevanja  na  projekt  lahko  najdete  na  spletni  strani  E4C,  E4C  Toolkit  in  E4C  Training  
Procedures,  vsebovanih  v  teh  smernicah.
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Navodila  za  izvajanje  programa  Empatija  do  otrok  v  šolah.
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Sinopsis  projekta
Mladi  se  danes  soočajo  z  vrsto  pritiskov  in  izzivov,  ki  so  edinstveni  za  njihovo  generacijo.  Soočajo  se  z  vedno  
bolj  invazivnimi  tehnologijami,  družbenimi  mediji  in  vse  bolj  personaliziranimi  in  izoliranimi  oblikami  zabave.  
Minili  so  dnevi,  ko  so  se  majhni  otroci  igrali  na  ulici  ali  srečevali  v  prijateljskih  skupinah  zunaj  doma.  Družina  in  
širše  družinske  podporne  skupine  se  nenehno  redefinirajo  z  vedno  večjim  številom  staršev  in  skrbnikov,  ki  
morajo  delati  stran  od  doma  in  družine.  Vzorniki  so  bili  v  zadnjih  letih  na  novo  definirani,  pri  čemer  so  mladi  
vedno  bolj  pod  vplivom  slavnih,  namesto  da  bi  poskušali  posnemati  zgled  staršev  in  starejših  v  razširjeni  družini  
in  širši  skupnosti.  Dnevne  rutine,  kot  je  čas  obrokov,  se  prav  tako  spreminjajo,  saj  hitra  hrana  in  dostava  
obrokov  nadomeščata  tradicionalne  čase  družinskih  obrokov.  Številna  gospodinjstva  imajo  danes  televizorje  v  
več  kot  eni  sobi  in  ker  mlade  neustavljivo  privlačijo  mobilni  telefoni,  računalniške  igre  in  družbeni  mediji,  ni  
nenavadno,  da  družinski  člani  preživijo  veliko  časa  sami  in  ločeni  v  domu.

Podaljšana  obdobja  socialne  izolacije  mlade  prikrajšajo  za  možnost,  da  se  razvijejo  kot  empatični  mladi  odrasli,  
in  imajo  lahko  dolgoročne  posledice  na  njihovo  sposobnost  vzpostavljanja  smiselnih  in  trajnih  odnosov.  Vendar  
so  se  številne  šole  poskušale  spopasti  s  temi  izzivi  in  namesto  družine  prevzele  kompenzatorno  vlogo,  saj  so  
tradicionalne  družinske  odgovornosti,  kot  so  prehrana,  zdravje,  higiena  in  pastoralna  oskrba,  postale  glavna  
skrb  mnogih  šol.  Za  nekatere  otroke  in  mladostnike  je  šola  edini  kraj,  kjer  izkusijo  tradicionalne  in  stabilne  
vzornike,  se  držijo  vsakodnevnih  rutin,  preživijo  čas  stran  od  invazivnih  tehnologij  in,  kar  je  še  pomembneje,  
dobijo  priložnost,  da  se  družijo  z  drugimi  v  resničnem  in  smiseln  način.  Tragično  je,  da  so  zapore  COCID  19  in  s  
tem  povezane  omejitve  dodatno  zmanjšale  možnosti  otrok  in  mladih  za  osebno  interakcijo,  saj  je  učenje  na  
daljavo  postalo  nekaj  normalnega.

Kljub  vsem  prizadevanjem  mnoge  šole  pogosto  ugotovijo,  da  imajo  lasten  pritisk,  ki  jih  ovira  pri  dajanju  časa  in  
sredstev  za  pomoč  učencem  pri  razvoju  empatije.
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Ti  novi  trendi  v  življenjskem  slogu,  zabavi  in  socialni  interakciji  so  morda  imeli  močan  vpliv  na  čustveni,  socialni  
in  psihološki  razvoj  mladih  v  bližnji  prihodnosti.  Otroci  in  najstniki  morajo  imeti  redne  osebne  stike  s  svojimi  
vrstniki,  starejšimi  in  širšo  skupnostjo,  da  razvijejo  spretnosti  in  razumevanje,  ki  so  potrebni  za  zdrave  socialne  
interakcije.  Skozi  igro,  sodelovalne  dejavnosti  in  skupne  izkušnje  se  mladi  ne  le  učijo  izpolnjevati  svojo  vlogo  in  
osebne  potrebe  znotraj  širše  družbene  skupine,  ampak  se  tudi  učijo  prepoznavati  vloge  in  potrebe  drugih  z  
razmišljanjem  o  lastnih  motivacijah  in  vedenju.  Samozavedanje,  ki  izhaja  iz  redne  in  smiselne  družbene  
udeležbe,  omogoča  mladim,  da  razvijejo  razumevanje  in  spoštovanje  vedenja,  mnenj  in  prispevkov  drugih,  kar  
je  bistveno  za  pridobitev  občutka  empatije.

Ko  učenci  lahko  obiskujejo  šolo,  morajo  pogosto  nositi  maske  in  socialno  distanco,  kar  lahko  znatno  ovira  
njihovo  sposobnost  učinkovite  interakcije.

Šole  po  vsej  Evropi  so  morale  sprejeti  bolj  predpisan  učni  načrt  in  nedvomno  je  prišlo  do  premika  k  
akademskemu.  Povečanje  števila  staršev  pri  izbiri  šole

Machine Translated by Google



4.  Izboljšati  izkušnje  poučevanja  in  učenja  otrok  in  učiteljev  s  pomočjo
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ki  bi  jih  moral  obiskovati  njihov  otrok,  je  privedlo  do  dviga  lestvic  akademskega  uspeha,  na  
podlagi  katerih  se  ocenjujejo  šole.  Učitelji  so  zato  pod  precejšnjim  pritiskom,  da  zagotovijo  
"uspeh"  v  smislu  standardiziranih  rezultatov  testov.  To  pa  je  bistveno  povečalo  administrativne  
odgovornosti  učiteljev  na  račun  neakademskih  vidikov  učenja  in  pastoralne  oskrbe.  Podobno  
so  višji  menedžerji  pod  vedno  večjim  pritiskom,  da  morajo  doseči  akademske  rezultate,  kar  
zahteva  višjo  raven  nadzora  nad  uspešnostjo  učiteljev.  Ti  dejavniki  neizogibno  vodijo  v  bolj  
obremenjeno,  k  rezultatom  usmerjeno  okolje  s  strukturo  upravljanja  uspešnosti  od  zgoraj  
navzdol,  ki  učitelje  otežuje  ali  jih  preprosto  moti,  da  bi  podprli  empatičen  razvoj  otrok  in  mladih  
v  njihovem  življenju.

empatija  postane  osrednji  del  vseh  vidikov  šolskega  življenja.

oskrba.

5.  Zagotoviti  učiteljem  vir,  ki  ga  je  mogoče  uporabiti  osebno  ali  prek  učenja  na  daljavo  (v  
primeru  omejitev  COVID  19),  da  bi  učencem  pomagali  prepoznati,  kako  izpolnjene  in  
neizpolnjene  osebne  potrebe  vplivajo  na  njihovo  vedenje  in  vedenje  drugih.

Da  bi  obravnavali  zgoraj  opisana  vprašanja,  je  bistveno,  da  učiteljem  damo  čas  in  samozavest  
za  pozitivno  uporabo  metodologij  in  virov,  s  katerimi  lahko  empatijo  postavijo  v  središče  vsega,  
kar  počnejo.  V  ta  namen  je  treba  učiteljem  omogočiti,  da  razmislijo  o  lastni  praksi,  o  tem,  kako  
na  to  vplivajo  posebni  pritiski,  s  katerimi  se  soočajo,  in  kako  lahko  to  vpliva  na  način  njihove  
interakcije  s  svojimi  učenci.  Na  ta  način  so  učitelji  pozvani,  naj  se  bolje  zavedajo,  kaj  pomeni  
vživeti  se  v  potrebe  in  vedenje  svojih  učencev,  preden  podprejo  svoje  učence,  da  postanejo  bolj  
sočutni  mladi  ljudje.

6.  Razviti  na  potrebah  temelječe  razumevanje  vedenja,  da  se  poveča  empatija  do  drugih.
7.  Sprejeti  empatične  strategije  za  reševanje  konfliktov  z  dvigom  ravni  razumevanja  vedenja,  ki  

temelji  na  potrebah.
8.  Učiteljem  in  učencem  zagotoviti  orodja,  s  katerimi  lahko  raziskujejo  in  izražajo  zapleteno

Cilje  Empathy  for  Children  lahko  torej  povzamemo  takole:

medsebojne  odnose  empatično.

1.  Zagotoviti  šolam,  učiteljskemu  osebju  in  širšim  zainteresiranim  stranem  nabor  orodij,  ki  
vsebuje  vrsto  strategij  in  dejavnosti,  namenjenih  ozaveščanju  učiteljev  o  njihovi  lastni  
sposobnosti  sočutja  s  svojimi  učenci  in  dvig  ravni  empatije  v  razredu  kot  celoti.

2.  Zagotoviti  učiteljem,  staršem  in  širšim  zainteresiranim  stranem  usposabljanje  za  izvajanje  
strategij,  ki  jih  vsebuje  komplet  orodij.

3.  Oceniti  učinkovitost  kompleta  orodij  tako  z  vidika  študenta  kot  učitelja.

9.  Zagotoviti  učiteljem  in  učencem  orodja  za  ocenjevanje,  ki  jim  omogočajo,  da  razmislijo  o  tem,  
kako  koristna  je  bila  zanje  izvedba  projekta.

Cilji  programa
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Zbirka  orodij  Empatija  za  otroke

Učitelji  ne  bi  smeli  razmišljati  o  programu  samem  kot  o  učinkovitem.  To  je  dobro  izveden  program,  ki  je  
učinkovit.  Zato  je  pomembno,  da  v  programu  Empatija  do  otrok  skrbno  premislimo,  kako  podpreti  

izvedbo  glede  na  številne  dejavnike,  ki  so  ključni  za  zagotavljanje  najkakovostnejše  izvedbe.«  Iben  Sandahl  -  
E4C  Toolkit  –  Uvod  za  učitelje.

Uvod  Komplet  

orodij  E4C  vsebuje  obsežen  nabor  strategij  in  predlaganih  dejavnosti,  namenjenih  dvigovanju  empatije  v  
razredu  in  širši  šolski  skupnosti.  Bistveno  je,  da  šole  sprejmejo  duh  programa,  čeprav  jim  ni  treba  sprejeti  
vsega,  kar  je  predlagano  v  kompletu  orodij,  in  da  to  storijo  s  pripravljenostjo  dati  čas  in  sredstva,  potrebna  za  
zagotovitev  njegovega  uspeha.  Da  bi  zagotovili,  da  lahko  šole  program  prilagodijo  svojim  posebnim  potrebam,  
izkušnjam  in  kulturnim  vrednotam,  je  veliko  elementov  kompleta  orodij  podobnih  po  vsebini  in  uporabi,  kar  
šolam  omogoča  izbiro  pristopa.

Šole  zato  spodbujamo,  da  program  prilagodijo  svojim  potrebam,  pri  tem  pa  se  držijo  temeljnih  vrednot  
Empathy  for  Children,  kot  je  opisano  v  kompletu  orodij.
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Izvedba

Vloga  koordinatorja  

Koordinator(ji)  E4C  bi  morali  temeljito  prebrati  spodnjih  pet  postopkov  usposabljanja  E4C  in  komplet  orodij  E4C  ter  
se  seznaniti  s  temeljnimi  vrednotami,  ki  jih  vsebujejo.  Postopke  usposabljanja  E4C  in  komplet  orodij  lahko  brezplačno  

prenesete  s  spletne  strani  E4C.  Koordinatorji  bi  morali  nato  svoje  razumevanje  programa  predstaviti  višjim  
menedžerjem  ali  imenovanemu  usmerjevalnemu  odboru,  da  bi  razpravljali  o  posledicah  za  šolo,  zaznanih  koristih  in  
začetnih  prilagoditvah  predlaganih  strategij  in  dejavnosti,  da  zagotovijo,  da  program  ustreza  izobraževalnim  in  
družbenim  potrebam  šole.  Bistvenega  pomena  je  imeti  ta  dialog  pred  predstavitvijo  programa  širši  učiteljski  skupini,  
da  se  pripravimo  na  vsa  vprašanja  ali  težave,  ki  se  lahko  pojavijo  med  učiteljskim  osebjem.

'Večina  učiteljev  se  skoraj  vedno  osredotoča  na  svoje  učence.  Kako  reagirajo  in  kako  se  najbolje  učijo.  To  je  
razumljivo,  vendar  si  vzemimo  čas  in  razmislimo  o  nečem  nekoliko  bolj  nenavadnem.  Ker  vem,  da  vaše  počutje  

in  vaše  zavedanje  o  vaših  strokovnih  kvalitetah  pozitivno  vplivata  na  učno  okolje,  bi  se  rad  osredotočil  na  vas.

Koordinatorji  E4C  

Pred  uvedbo  programa  Empathy  for  Children  v  razredu  ali  širši  šolski  skupnosti  je  pomembno,  da  šole  imenujejo  
enega  ali  več  koordinatorjev  Empathy,  ki  bodo  nadzirali  in  vodili  vse  vidike  izvajanja.

Po  pridobitvi  podpore  višjega  vodstva  in  upoštevanju  njihovih  pogledov  in  predlogov  bi  si  morali  koordinatorji  vzeti  
čas  za  razumevanje  teorij  in  dejavnosti,  ki  jih  vsebuje  pet  postopkov  usposabljanja  E4C,  in  tistih  dejavnosti  v  kompletu  
orodij,  ki  so  posebej  namenjene  razvoju  učiteljev.  '  empatične  sposobnosti  (glej  spodaj).  Koordinator(ji)  bi  morali  
razumeti,  da  je  na  tej  stopnji  programa  velik  poudarek  na  razvoju  empatije  učiteljev.  Koordinator(-ji)  mora(-jo)  te  
dejavnosti  vaditi  zase,  preden  preda  veščine  in  znanje  kolegom.

E4C  Toolkit  Iben  Sandahl  –  Uvod  za  učitelje.

Kot  je  navedeno  v  priročniku  E4C,  je  cilj  usposabljanja,  ki  ga  vodi  koordinator,  pomagati  učiteljem  prepoznati,  kaj  jih  
motivira  za  poučevanje,  avtoriteto,  krepitev  samozavedanja  in  ustvarjanje  zdravih  odnosov.  Ti  predpogoji  so  nujni  za  
uspešno  implementacijo  praktičnega,  empatičnega  pristopa,  ki  pozitivno  vpliva  na  odnos,  dobro  počutje  in  učenje  
študenta.  Širši  cilj  je  vzpostavitev  odličnega  vzdušja  v  razredu  in  podpornih  sistemov,  tako  da  lahko  pride  do  empatije  
tudi  v  težkih  in  zahtevnih  situacijah.
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„Upoštevajte,  da  se  morajo  učitelji  (koordinatorji)  seznaniti  z  dialogom  ter  fizičnimi  in  notranjimi  vajami.  Trenerji  
bi  se  morali  zavedati  dejstva,  da  je  pomembno  večkrat  ponoviti  iste  vaje,  da  bi  okrepili  zavedanje.«  E4C  Toolkit  

Iben  Sandahl  –  Uvod  za  učitelje.

Machine Translated by Google



Temeljne  vrednote  E4C
S  kompletom  orodij  so  učitelji  predstavljeni  s  strategijami,  ki  jih  opremijo  za  srečanje  z  učenci  z  empatijo  in  
razumevanjem.  Čustvena  inteligenca  je  zgrajena  na  nizu  bistvenih  veščin  za  učinkovito  učenje  in  uspešno  
delovanje  vseh  učiteljev  in  učencev  v  njihovi  šoli,  družini,  skupnosti,  domačem  življenju  in  na  vseh  področjih,  ki  
vključujejo  človeško  interakcijo.  Vse  strategije  temeljijo  na  temeljnih  vrednotah,  ki  so  izražene  tudi  kot  želeni  
rezultati  programa.

Želeni  rezultati  •  

Veselje  -  ko  se  vsi  počutijo  dobrodošli  •  Sočutje  
-  ko  vsi  izkazujejo  skrb  in  prijaznost  drug  do  drugega  •  Sodelovanje  -  ko  vsi  prispevajo  
in  sodelujejo  v  skupnosti  •  Povezanost  -  ko  pride  do  manj  konfliktov  •  Umirjenost  -  ko  lahko  vsi  
bolje  najdejo  svojo  notranjost  in  zunanje  ravnovesje.  •  Potrpežljivost  –  ko  vsi  razumejo  

motivacijo  dejanj  drugih  •  Zbranost  –  ko  se  ni  treba  vsem  boriti  z  negotovostjo  in  nemirom  •  
Neodvisnost  –  ko  vsi  prispevajo  in  sodelujejo  pri  poučevanju  •  Samoregulacija  –  ko  vsi  
prepoznajo  čustvene  signale  •  Spoštovanje  –  ko  vsi  razumejo,  da  so  vsi  enaki  •  Večja  akademska  
korist  -  ko  je  poudarek  le  na  učenju  •  Sreča  -  ko  gresta  strokovnost  in  dobro  počutje  z  roko  v  roki
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Postopki  usposabljanja

kompleta  orodij  E4C,  bi  morali  biti  sposobni  začeti  fazo  usposabljanja  učiteljev

Usposabljanje  učiteljev

Postopki  usposabljanja  
Pet  postopkov  usposabljanja  vsebuje  informacije,  teoretično  ozadje  in  praktične  dejavnosti  za  
učitelje.  Obstajajo  tudi  opombe  za  koordinatorje  (trenerje),  ki  podpirajo  njihovo  izvedbo  
usposabljanja.  Vsak  postopek  je  zasnovan  za  enodnevno  usposabljanje,  zato  si  morajo  šole  
nameniti  dovolj  časa  za  predstavitev  celotne  vsebine.
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Ko  se  koordinator(ji)  počutijo  prepričani  v  svoje  razumevanje  postopkov  usposabljanja  E4C  in

program.

Pet  bistvenih  stvari  
Postopki  usposabljanja  E4C  in  komplet  orodij  E4C  so  jedrnat  praktični  vodnik  za  koordinatorje,  ki  
učiteljem  pomaga  izboljšati  svoje  empatične  sposobnosti  in  tako  učence  bolje  učiti  empatije.  Gre  
za  empatičen  pristop  s  strategijami  in  aktivnostmi,  razdeljenimi  v  pet  bistvenih  skupin.  Pet  
osnovnih  elementov  je  podrobneje  obravnavanih  v  teh  smernicah  pod  petdnevnimi  postopki  
usposabljanja.
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1.  dan  Postopek  usposabljanja

Priporočljivo  je,  da  trenerji  (koordinatorji)  natančno  upoštevajo  ta  priročnik,  hkrati  pa  je  treba  
poudariti  občutljivost  trenerjev  za  učitelje  in  specifične  potrebe  skupine  ter  prilagajanje  in  
občutljivost  učiteljev  na  določeno  šolo.  kontekst  in  učna  situacija  sta  ključna  dejavnika  za  
uspeh  programa  Empathy  for  Children.  Pripravljenost  trenerjev,  da  se  poglobijo  v  dialog  z  
udeleženci,  je  absolutno  nujna.
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Najprej  je  pomembno,  da  učitelje  seznanimo  z  nekaterimi  teorijami  in  idejami,  ki  podpirajo  
program  in  delo,  ki  ga  bodo  učitelji  opravljali  skupaj.  Kot  učitelji  igrajo  najpomembnejšo  vlogo  
pri  izvajanju  tega  programa.  Učitelji  so  tisti,  ki  imajo  najmočnejšo  sposobnost  vplivanja  na  
učno  okolje  v

Učitelji  ne  bi  smeli  misliti,  da  je  program  sam  po  sebi  učinkovit.  Učinkovit  je  dobro  izveden  
program.  Zato  je  pomembno,  da  v  programu  Empatija  do  otrok  skrbno  razmislimo,  kako  
podpreti  izvedbo  glede  na  vrsto  dejavnikov,  ki  so  ključni  za  kakovostno  izvedbo.  Adherenca,  
odmerjanje,  dajanje,  odzivnost  udeležencev,  diferenciacija  programa,  spremljanje  nadzora,  
doseg  programa  in  prilagajanje  so  zelo  pomembni.  Pri  tem  je  pomembno  poudariti  dve  ključni  
točki,  spoštovanje  in  prilagajanje.  Upoštevanje  programa  zahteva  temeljito  delo  z  osrednjimi  
komponentami  in  aktivnostmi  v  programu.  Različni  elementi,  iz  katerih  je  program  sestavljen,  
so  ključnega  pomena  za  doseganje  želenih  učinkov.  Potrebna  pa  je  tudi  prilagoditev  lokalnemu  
kontekstu.  Ključne  so  lahko  tudi  spremembe  v  programu  glede  zmogljivosti  in  sredstev  šole,  
kulturnih  vrednot  in  prejšnjih  izkušenj  učencev  in  učiteljev.

Kljub  temu  upamo,  da  bodo  vsi  udeleženci  aktivno  sodelovali  in  pri  tem  izkazali  hvaležnost  za  
svoje  in  dobro  počutje  svojih  sodelavcev.  Samoumevno  je,  da  se  pričakuje  zaupnost.

Uvod  Obstaja  
nekaj  bistvenih  značilnosti  za  izvajanje  programa  Empatija  do  otrok.  Tu  je  „izvedba“  potrebna  
kot  način  izvajanja  programa  v  praksi.

1.  dan  Uvod  koordinatorjev  učiteljem  
Pomembno  je,  da  vsi  sodelujejo  po  lastni  volji,  ne  da  bi  bili  prisiljeni.

Dialoške  vaje,  fizične  vaje  in  notranje  vaje  so  ključnega  pomena  za  proces,  vendar  lahko  trener  
zamenja  nekatere  vaje,  predstavljene  v  programu,  z  ̀dodatnimi  vajami',  ki  jih  najdete  na  koncu  
teh  postopkov.  To  omogoča  možnost  natančnega  prilagajanja  ravnovesja  med  različnimi  
vrstami  vaj.  Upoštevajte,  da  se  morajo  učitelji  seznaniti  z  dialogom  ter  fizičnimi  in  notranjimi  
vajami.  Trenerji  se  morajo  zavedati  dejstva,  da  je  pomembno  večkrat  ponoviti  iste  vaje,  da  bi  
okrepili  zavedanje.

Empatija  in  motivacija  –  način  bivanja.
Priročnik  za  usposabljanje  1  (Essential  1).
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Opombe  za  trenerje  (koordinatorje)

Študija,  objavljena  leta  2011,  kaže,  da  empatija  močno  upada.  Rezultati,  ki  temeljijo  na  raziskavi  skoraj  14.000  
študentov,  kažejo,  da  se  je  povprečna  stopnja  'empatične  zaskrbljenosti'  med  letoma  1979  in  2009  zmanjšala  
za  48  odstotkov.  Med  letoma  2000  in  2009  je  prišlo  do  posebej  strmega  padca.  To  je  del  razloga  zakaj  se  vse  
več  mladih  počuti  osamljenih,  zmedenih,  razočaranih  in  celo  jeznih.  Osamljeni,  zmedeni,  razočarani  in  jezni  
učenci  ne  bodo  zrasli  v  srečne,  vzdržljive  in  robustne.

učilnica.  To  ne  velja  le  za  predmet,  ampak  tudi  za  to,  "kako"  poučujejo  in  kako  poučujejo,  je  nenazadnje  
pomembno,  ko  gre  za  kompetence  empatije.

Če  pogledamo  zunaj  Evrope,  je  raziskava  raziskovalnega  centra  Pew  iz  leta  2016  pokazala,  da  skoraj  ena  
tretjina  odraslih  Američanov  nikoli  ne  izklopi  svojih  pametnih  telefonov.  Toda  stopnja  empatije  je  šestkrat  nižja  
pri  spletnih  povezavah  kot  pri  interakcijah  v  resničnem  svetu.

Zakaj  Empatija?

Samomor  je  glavni  vzrok  smrti  med  mladostniki  (10–19  let)  v  državah  z  nizkimi  in  srednjimi  dohodki  ter  drugi  
najpogostejši  vzrok  v  državah  z  visokimi  dohodki  v  evropski  regiji.  Leta  2015  je  bilo  v  regiji  več  kot  4000  smrti  
zaradi  samomora  med  10–19-letniki,  predvsem  med  fanti  (glej  sliko  1).  Prizadeti  so  zlasti  mladi,  ki  so  prikrajšani  
–  vključno  z  manjšinami  in  migranti.

Te  vaje  je  mogoče  videti  kot  del  usposabljanja  za  kompetence  empatije  in  seveda  delujejo  kot  ledolomilec.
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Polovica  vseh  duševnih  težav  v  odrasli  dobi  se  pojavi  med  adolescenco  ali  pred  njo.  Depresija  in  anksiozne  
motnje  so  med  prvimi  petimi  vzroki  celotnega  bremena  bolezni  (merjeno  v  letih  življenja,  prilagojenih  
invalidnosti).

Spirala  navzdol  Po  
podatkih  Svetovne  zdravstvene  organizacije  iz  leta  2018  je  v  evropski  regiji  SZO  visoka  in  naraščajoča  stopnja  
duševnih  in  vedenjskih  zdravstvenih  težav  pri  mladostnikih  na  populacijski  ravni.  Najnovejša  raziskava  o  
zdravstvenem  vedenju  šoloobveznih  otrok  navaja,  da  je  29  %  15-letnih  deklet  in  13  %  15-letnih  fantov  v  
evropskih  državah  poročalo,  da  se  »počutijo  slabo«  več  kot  enkrat  na  teden;  tudi  več  kot  eden  od  desetih  
mladostnikov  je  do  15.  leta  redno  tedensko  užival  alkohol  (9  %  deklet  in  16  %  fantov).

Učitelji  morajo  biti  sami  popolnoma  empatični,  da  lahko  pristno  učijo  empatije.  Zato  je  treba  začeti  z  nekaj  
preprostimi  vajami,  ko  se  učitelji  med  seboj  predstavijo.

Večina  učiteljev  se  skoraj  vedno  osredotoča  na  svoje  učence.  Kako  reagirajo  in  kako  se  najbolje  učijo.  To  je  
naravno,  a  za  zdaj  naredimo  nekaj  nenavadnega.  Ker  lahko  trdimo,  da  dobro  počutje  učiteljev  in  njihovo  
zavedanje  o  vaših  strokovnih  kvalitetah  pozitivno  vplivata  na  učno  okolje,  bi  bilo  najbolje,  da  se  osredotočite  na  
učitelje.  Ključnega  pomena  je  dati  učiteljem  priložnost,  da  pogledajo  svoje  lastne  kompetence  in  lastne  načine  
spoprijemanja  z  izzivi  v  razredu.  Tako  se  poučevanje  empatije  začne  pri  učiteljih.
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Veliko  dokazov  poleg  tega  kaže,  da  ima  učinkovito  izvajanje  intervencij  za  poučevanje  socialnih  in  čustvenih  
veščin  v  šoli  pomemben  pozitiven  učinek  na  te  veščine,  na  odnos  učencev  do  sebe,  drugih  in  šole  ter  na  
predanost  otrok  iz  različnih  krogov.  šolsko  ozadje  in  njihov  akademski  uspeh.

Nekaj  se  mora  spremeniti.  Izobraževanje  empatije  je  lahko  bistveno  orodje  za  poučevanje  prihodnjih  generacij  
veščin,  potrebnih  za  osebni  in  družbeni  napredek,  ki  temelji  na  sočutnem  in  empatičnem  razumevanju.

skupnosti  in  digitalne  intervencije,  zlasti  pa  obstajajo  trdni  dokazi,  da  imajo  lahko  visokokakovostni  predšolski  
programi  za  razvoj  socialnih  in  čustvenih  spretnosti  otrok  pozitivne  in  trajne  koristi  za  njihov  razvoj,  vključno  z  
njihovim  čustvenim  in  socialnim  dobrim  počutjem,  kognitivnimi  veščinami,  pripravljenostjo  na  šolo  in  
akademski  uspeh,  zlasti  za  tiste,  ki  so  najbolj  ranljivi.
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Pomagati  učencem,  da  razvijejo  močan  občutek  empatije,  je  koristno,  saj  jim  pomaga  zgraditi  občutek  varnosti  
in  močnejše  odnose  z  drugimi  učenci  in  učitelji.  Spodbuja  socialno  harmonijo  in  zmanjšuje  verjetnost  
ustrahovanja,  kar  jim  daje  dober  položaj  za  učenje.  Predlaganih  je  bilo  veliko  okvirov,  pristopov  in  intervencij  
za  spodbujanje  in  varovanje  duševnega  zdravja  mladostnikov,  njihova  učinkovitost  pa  je  bila  pregledana  v  
poročilu,  ki  ga  je  naročil  regionalni  urad  WHO  za  Evropo.  Pri  iskanju  po  literaturi  o  intervencijah  v  šolah  smo  
našli  več  kot  300  raziskovalnih  člankov

Zato  je  empatija  uvrščena  na  šolski  urnik,  kjer  je  Človek  na  prvem  mestu  postal  obvezen  del  izobraževanja.  To  
zagotavlja,  da  lahko  bodoči  zdravniki  paciente  spoznajo  z  razumevanjem  njihove  situacije  in  tako  bolje  vidijo  
osebo,  ki  stoji  za  diagnozo.

Empatično  vedenje  učencem  koristi  tudi  pozneje  v  življenju.  Boljši  so  pri  reševanju  konfliktov  in  imajo  bolj  
zadovoljujoče  odnose.  Imajo  nižjo  stopnjo  stresa  in  višjo  stopnjo  splošne  sreče.  Empatični  odrasli  imajo  večji  
uspeh  osebno  in  poklicno.  Na  Danskem  so  na  primer  za  zdravstveni  sistem  značilni  polni  delavniki,  zaradi  česar  
se  zdravniki  težko  dovolj  osredotočijo  na  izkazovanje  empatije  do  pacientov.  Mednarodne  raziskave  kažejo,  da  
izobraževanje  samo  po  sebi  ni  dovolj.

Folkeskole  Act  iz  leta  1993  Leta  

1993  je  zakon  uveljavil  pravila  o  izobrazbeni  diferenciaciji.  Iz  tega  izhaja,  da  mora  organizacija  pouka,  vključno  
z  izbiro  učnih  in  delovnih  metod,  metod,  učnih  pripomočkov  in  izborom  snovi,  pri  vseh  predmetih  ustrezati  
namenu  osnovne  šole,  ciljem  predmetov  in  biti  raznolika  tako,  da  ustreza  potrebam  in  predpogojem  
posameznega  študenta.  Tako  mora  poučevanje  pri  vseh  predmetih  temeljiti  na  posameznih  predpogojih  in  
trenutnih  razvojnih  stopnjah  posameznega  učenca  s  ciljem,  kaj  lahko  posamezni  učenec  doseže.

Prednosti  empatije  Danska  je  
ena  najsrečnejših  držav  na  svetu.  Dejstvo,  da  je  poučevanje  empatije  obvezno  od  leta  1993  v  šolah  na  Danskem,  
je  dejavnik,  ki  prispeva  k  sreči  države.
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2.  Nadomestilo  pripravnikom  za  njihovo  sodelovanje.

Učitelji  morajo  vedeti,  kaj  jih  motivira,  da  imajo  avtoriteto  in  notranje  zasidranje,  da  gradijo  soglasje  s  seboj  in  
ustvarjajo  zdrave  odnose.  Ti  predpogoji  so  potrebni  za  praktičen,  empatičen  pristop,  ki  pozitivno  vpliva  na  odnos  in  
učenčevo  učenje.

Skupaj  prevzeti  odgovornost  Vsi  tesni  odnosi  
okoli  učenca  so  bistveni  za  razvoj  empatije.  Trdni  mednarodni  dokazi  kažejo,  da  imajo  starševske  intervencije,  ki  
vključujejo  razvoj  socialnih  in  čustvenih  veščin  (empatija),  pomembne  pozitivne  rezultate.  Ta  pomemben  proces  
socializacije,  za  katerega  skrbijo  starši,  se  nadaljuje  z  vstopom  učenca  v  šolo.  Tu  pa  gre  za  združitev  ali  sodelovanje  
med  starši  in  učitelji  pri  skupni  nalogi.  Niti  staršev  niti  šolskega  osebja  ni  mogoče  ločiti,  ko  gre  za  vpliv  na  učence.  
Gre  torej  za  nalogo,  ki  jo  je  treba  rešiti  skupno,  s  tistimi  sredstvi,  ki  jih  vsak  odrasel  vnaša  v  študentovo  življenje.

•  Njihov  občutek  soglasja  in  motivacije  •  Njihova  

sposobnost  vzpostavitve  dobrih  odnosov  z  učenci  •  Kako  se  spopadajo  

z  zahtevnimi  situacijami  •  Njihova  zavest  o  ustvarjanju  varnega  vzdušja  

v  razredu  •  In  močan  sistem  podpore  okoli

posamezniki.
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Ugotovitve  kažejo,  da  (a)  je  usposabljanje  empatije  običajno  učinkovito  in  (b)  so  upravičene  eksperimentalne  raziskave  
o  vplivu  različnih  tipov  udeležencev,  pogojev  usposabljanja  in  vrst  ocenjevanja.  Če  pogledamo  le  vlogo  učitelja  v  tem  
kompletu  orodij,  je  pet  predpogojev  ključnih  za  optimalen  empatičen  izid  učencev.  To  so:

1.  Usposabljanje  zdravstvenih  delavcev  in  univerzitetnih  študentov  namesto  drugih  vrst

To  naj  bi  zagotovilo  odlično  vzdušje  v  razredu,  tako  da  lahko  pride  do  empatije  tudi  v  težkih  in  zahtevnih  situacijah.  
To  je  mogoče  storiti  le  z  dobrim  sistemom  podpore  tako  študentom  kot  učiteljem.

4.  Uporaba  objektivnih  meritev  namesto  meritev  samoocene.

3.  Uporaba  meril  empatije,  ki  se  osredotočajo  izključno  na  ocenjevanje  razumevanja  čustev  drugih,  občutenje  teh  

čustev  ali  natančno  komentiranje  čustev.

Meta-analiza  več  kot  18  programov  usposabljanja  za  empatijo  je  pokazala,  da  je  usposabljanje  za  empatijo  učinkovito.  
Ugotovitve  kažejo,  da  so  programi  usposabljanja  za  empatijo  na  splošno  pomembni,  in  kažejo,  da  so  štirje  dejavniki  
statistično  značilno  povezani  z  večjimi  velikostmi  učinka:

Empatični  učitelji  prispevajo  k  sposobnosti  in  motivaciji  učencev  za  učenje.  Empatični  učitelji  pri  svojih  učencih  krepijo  
občutek  pripadnosti  šoli  ter  njihove  odnose  z  učitelji  in  sošolci.  Različni  mednarodni  dokumenti  poudarjajo  pomen  
takšnih  'mehkih'  veščin.  V  skladu  s  Priporočilom  Sveta  Evropske  komisije  iz  leta  2018  o  ključnih  kompetencah  za  
vseživljenjsko  učenje  so  „mehke  veščine“,  kot  so  kognitivne  (kritično  razmišljanje  in  odgovorno  odločanje),  osebne  
(zavedanje,  zagon,  samoupravljanje)  in  medosebne  veščine  (komunikacija). ,  so  pogajanja,  sodelovanje  in  timsko  
delo,  vključevanje,  empatija  in  zagovorništvo  nujni  za  dobro  in  zdravo  življenje.
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Z  drugimi  besedami,  empatija  olajša  našo  povezavo  z  drugimi.  Razvija  se  v  otroštvu  skozi  
odnos  s  figuro  navezanosti.  Otrok  se  najprej  nauči  uglasiti  s  čustvi  in  razpoloženjem  svoje  
matere,  kasneje  pa  tudi  drugih  ljudi.

»Empatija  za  ljudi  ni  razkošje,  je  nuja.  Ne  preživimo  zato,  ker  imamo  kremplje  in  ne  zato,  ker  
imamo  velike  zobe.  Preživimo,  ker  lahko  komuniciramo  in  sodelujemo.«

Teoretične  osnove
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Daniel  Siegel,  klinični  profesor  psihologije  na  UCLA

Empatija  sedi  v  limbičnem  sistemu  možganov.  To  nadzoruje  spomin,  čustva  in  instinkt.  To  je  
zapleten  nevrološki  sistem,  ki  vključuje  zrcalne  nevrone  in  insulo.  Mnogi  se  ne  zavedajo,  da  
smo  biološko  nagnjeni  k  povezovanju  z  drugimi.  To  je  mogoče  zaradi  številnih  nevronskih  
sistemov,  ki  so  vgrajeni  v  desno  hemisfero  možganov,  pri  čemer  so  zrcalni  nevroni  pomemben  
vidik  tega.  Sebstvo  ni  individualna  entiteta,  ki  jo  vidite,  ampak  relacijski  konstrukt.  V  znanosti  
o  možganih  obstaja  novo  področje,  socialna  nevroznanost,  ki  je  odkrilo,  da  se  vezje  v  možganih  
dveh  ljudi  aktivira  med  medsebojnim  delovanjem.  In  zadnje  razmišljanje  o  empatiji  iz  socialne  
nevroznanosti  je,  da  je  naše  privzeto  ožičenje  namenjeno  pomoči.  To  pomeni,  da  če  se  
posvetimo  drugi  osebi,  samodejno  sočustvujemo,  samodejno  čutimo  z  njo.  Ti  na  novo  
identificirani  nevroni,  zrcalni  nevroni,  delujejo  kot  nevro  Wi-Fi  in  v  naših  možganih  aktivirajo  
točno  tista  področja,  ki  so  aktivirana  v  njihovih.  Samodejno  se  počutimo  "z".  In  če  je  ta  oseba  
v  stiski,  če  ta  oseba  trpi,  smo  samodejno  pripravljeni  pomagati.

Ljudje  so  včasih  mislili,  da  so  otroci  rojeni  brez  empatije.  Ampak  to  enostavno  ni  res.  Vsi  smo  
pripravljeni  na  empatijo;  le  naučiti  se  moramo  povezati  žice,  da  bo  delovalo.
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Nadalje  jo  formulira  takole:

Sistematični  pregled  70  študij  Danish  Clearinghouse,  ki  jih  je  vodil  Svend  Eric  Nordenbo  iz  leta  2008  
o  tem,  katere  manifestirane  kompetence  učiteljev  vplivajo  na  akademsko  uspešnost  učencev,  kaže,  
da  so  za  učitelje  ključne  tri  kompetence:

1.  Didaktične  sposobnosti/kompetence  –  poznavanje  predmeta  in  predmetnospecifične  didaktike.

»Če  želimo  ustvariti  dobro  učno  okolje,  je  pomembno,  da  učitelje  naučimo  ustvarjati  dobre  odnose:  
da  pokažejo  strpnost,  spoštovanje,  zanimanje,  empatijo  in  sočutje  do  vsakega  otroka  ter  spodbujajo  

otrokovo  razumevanje  konflikta,  namesto  da  ga  ustrahujejo.  ”

Danska  psihologinja  in  avtorica  Helle  Jensen  pravi  tole:

»Skladnost  s  samim  seboj  pomeni,  da  je  človek  v  srcu  svojega  bitja  pomirjen,  kar  je  edino  mesto,  
od  koder  se  lahko  človek  globoko  poveže  z  drugimi  ljudmi  in  s  kompleksnim  svetom,  ki  je  podvržen  

izjemnim  preobrazbam,  svetom,  v  katerem  je  težko  najti  vzornike.«

2.  Vodstvena  kompetenca/vodenje  razreda  –  sposobnost  ustvarjanja  jasnih  struktur,  pregleda,  jasnih  
pravil  in  zdrave  klime.

Navsezadnje  gre  za  učenje  empatije  učencev,  odločilen  dejavnik  za  to  pa  je  učiteljeva  naravna  
sposobnost,  da  se  empatično  sreča  z  učenci.  Empatičen  pristop  ne  poteka  eno  uro  na  teden,  ampak  
ves  čas  in  pri  vseh  predmetih  v  šolskem  dnevu.  Gre  za  to,  da  učitelj  naredi  razliko  za  učence,  ustvari  
pomembne  odnose  in  je  verodostojen  vzornik,  da  pokaže  pot  skozi  svoja  dejanja  kot  način  bivanja.

»Potrebujemo  veliko  empatije,  da  študente  srečamo  na  način,  da  jih  srečamo  s  spoštovanjem  
in  enakostjo,  hkrati  pa  prevzamemo  odgovornost  za  razvoj  njihove  sposobnosti  za  poklicno,  pa  
tudi  čustveno  in  socialno  učenje.  Zahteva  veliko  osebne  integritete  strokovnjaka,  da  lahko  ohrani  
spoštljivo  prisotnost  v  odnosu  do  sebe  in  do  drugih,  zlasti  v  konfliktnih,  zahtevnih  in  stresnih  

situacijah.« (Jensen,  2014)
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3.  Odnosna  kompetenca.

Zato  je  vloga  učiteljev  izjemno  pomembna  pri  socialnem  razvoju  empatije  pri  učencih.  Zlasti  igra  
pomembno  vlogo  pri  razvoju  učiteljskega  kadra,  saj  spodbuja  bodoče  učitelje,  da  krepijo  lastne  
čustvene  sposobnosti.  Tako  je  mogoče  podpreti  razvoj  empatije  in  čustveno  regulacijo  njihovih  
učencev.  Jasno  je,  da  empatija  učiteljev  prispeva  k  njihovi  sposobnosti  izpolnjevanja  splošnih  
izobraževalnih  potreb  učencev  in  krepi  njihovo  zaupanje  v  šolsko  klimo.

Učenci  bolj  kot  karkoli  drugega  potrebujejo  podporo,  da  ohranijo  ali  razvijejo  svoje  veščine  empatije,  
za  to  pa  potrebujejo  učitelje,  ki  so  motivirani  in  obvladajo  soglasje  s  samim  seboj,  kot  pravi  Jesper  
Juul  et.a.,  2016.
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Medkulturne  kompetence  niso  predmet,  ki  bi  drugim  predmetom  vzel  čas  in  težo.

Medkulturna  kompetenca
Skozi  kulture

Gre  za  pedagoški  pristop,  ki  upošteva  bazo  učencev  v  osnovni  šoli  in  vključuje  multikulturalizem  kot  vir.  Tako  
je  še  vedno  v  ospredju  krepitev  znanja  in  strokovnosti.  Še  pomembneje  pa  je,  da  je  pedagoški  pristop  prilagojen  
tako,  da  dodatno  kvalificira  strokovnost  in  pridobivanje  znanja.

Poučevanje  empatije  v  medkulturnem  okolju  zahteva  premik  v  pristopu  poučevanja,  od  didaktičnega  modela  
(učitelj  do  učenca)  k  dialoškemu.  Učitelj  mora  omogočiti  razredno  okolje,  kjer  se  učenci  lahko  ukvarjajo  z  
vprašanji  z  vprašanji,  ki  zahtevajo  razpravo,  radovednost,  kritično  mišljenje,  odprtost  in  strpnost.  Motivirajte  
učence,  da  sodelujejo  v  medkulturnih  interakcijah,  da  jim  pomagate  razumeti  svoje  okolje  in  izboljšate  njihovo  
razumevanje  medkulturnih  interakcij.

2.  Poznavanje  kultur  (svoje  in  drugih)

Medkulturna  kompetenca  govori  o  tem,  kako  stvari  videti  drugače  in  kako  je  težko  opredeliti  eno  resnico  tudi  
v  šolah.  Na  realnost  se  vedno  gleda  z  različnih  zornih  kotov,  družbena  realnost  –  in  s  tem  realnost  osnovne  
šole  –  pa  je  večkulturna.  Zato  obstaja  tveganje,  da  bomo  učencem  naredili  hudo  medvedjo  uslugo,  če  osnovna  
šola  ne  bo  vključevala  in  odražala  svoje  raznolikosti  poučevanja,  kjer  bi  lahko  učenci  vadili  stik  s  svojo  
prijaznostjo  in  sočutjem.

3.  Znanje  o  diskriminaciji  in  kulturnih  konfliktih

Takšno  okolje  bo  omogočilo  boljše  razumevanje  učencev,  razbilo  stereotipe  in  olajšalo  poudarjeno  delovanje.  
Medkulturne  kompetence  dopolnjujejo  empatične  veščine,  kot  so  samozavedanje,  samoupravljanje  in  dobre  
komunikacijske  veščine.  Spodbujajo  tudi  medosebno  in  situacijsko  občutljivost.  Gre  predvsem  za  to,  da  učitelji  
upoštevajo  zaznane  razlike  med  učenci,  medtem  ko  se  osredotočajo  na  podobnosti  med  učenci.
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Medkulturna  kompetenca  dopolnjuje  in  širi  empatijo  kot  način  bivanja  učencev  in  učiteljev.  Omogoča  boljše  
razumevanje  kulturnih  norm,  binarnosti,  razreda,  učiteljev  in  šole  kot  celote.  Medkulturne  kompetence  
pomagajo  tudi  pri  prilagajanju  novim  delovnim  okoljem  in  preprečujejo  kulturni  šok,  hkrati  pa  krepijo  kulturno  
zavest,  znanje  in  praktične  spretnosti.

Tako  empirične  ugotovitve  kot  filozofska,  psihološka  in  pedagoška  teorija  potrjujejo,  da  so  empatične  
kompetence  učiteljev  velikega  pomena  za  možnosti  učenčevega  socialno-čustvenega  in  intelektualnega  razvoja.

Po  Jensenu  (2013)  so  medkulturne  kompetence  tesno  povezane  s  socialno-emocionalnimi  kompetencami.  
Našteva  tri  vidike  medkulturnih  kompetenc:  1.  Socialno-čustvene  kompetence  (empatija)
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•  Kaj  opazite?  •  Kakšne  druge  
misli?

Dejavnost  1.
Študija  primera:  
Amber  Amber  najdemo  na  igrišču  jokajočo.  Trdi,  da  so  bili  drugi  otroci  zlobni  do  nje  in  je  ne  bodo  vključili  v  
svojo  igro.

Izkoristite  45  minut  za  razpravo  o  tem  v  skupinah  po  dva.

Dejavnost  2.

Učenci  se  morajo  počutiti  navznoter,  da  lahko  ocenijo  svoje  čustveno  in  čustveno  stanje.

Učitelji  trenerji  (koordinatorji)  sprašujejo:  
Ker  ste  razrednik,  so  vprašanja:  •  Kaj  zdaj  počnete?  •  Kaj  
počnete  tam  na  šolskem  dvorišču?  •  Katere  misli  in  
premisleki  se  vam  podijo  po  glavi?  •  Kaj  pravite?  •  Koga  
vključujete  –  če  sploh?  •  Podrobno  razložite,  kako  se  obravnava  ta  konflikt.  
•  Kako  lahko  veste,  da  je  konflikt  rešen  in  da  se  vsi  počutijo  slišani  in  
poslušani

Diagram  naj  bo  viden  vsem  v  razredu  (glej  prilogo).  Učitelj  razredu  predstavi  diagram:

Pogovorite  se  z  učitelji,  kako  motivirani  se  počutijo  pri  svojem  delu.  •  Kakšni  
so  bili  razlogi,  da  so  postali  učitelji?  •  So  se  njihovi  predsodki  uresničili?  •  
Kateri  vidiki  njihovega  dela  jih  najbolj  demoralizirajo?  •  Kateri  vidiki  njihovega  
dela  se  jim  zdijo  najbolj  nagrajujoči?
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do?

Vaša  motivacija  vodi  pot

Zgornji  diagram  je  grafični  način  vizualizacije  motivacije  študentov.  Na  podlagi  učiteljeve  presoje  jih  seznani,  
da  morajo  pogledati  diagram  in  razmisliti,  kako  motivirani  so.  Pomagal  jim  bo  prositi  za  odmor,  objem  ali  nekaj,  
kar  jim  bo  pomagalo  priti  v  stik  s  samim  seboj,  svojo  motivacijo  in  si  povrniti  energijo.
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Njihove  odgovore  zapišite  na  tablo.  Vsak  odgovor  vam  bo  povedal,  kaj  deluje  za  študenta,  ki  ga  pove.  Študentje  
pogosto  vedo,  kaj  jim  ustreza.  Delajte  si  lastne  zapiske  ali  pa  pustite,  da  vsi  učenci  sami  ugotovijo,  kaj  jim  ustreza.  
Potem  postane  bolj  udobno  za  vse,  da  bolje  podpirajo.

Na  ta  način  učitelj  vključi  učence,  da  prevzamejo  lastništvo  nad  diagramom,  za  katerega  bodo  čutili  odgovornost,  da  
ga  sprejmejo  v  razred.  Naj  navedejo  primere,  kako  izgledajo  njihova  telesa,  kako  se  obnašajo  ali  kaj  rečejo,  ko  so  v  
enem  od  štirih  stanj.

Pojasnite  naprej,  vendar  najprej  potrdite:  •  To  
je  pravilno  –  diagram  ste  že  razumeli  in  ga  zelo  dobro  razložili.  Zelo  dobro  prepoznam  vaša  različna  stanja,  ko  ste  jih  

odigrali  za  nas.  Zelo  zabavno.  •  Veliko  stvari  lahko  vpliva  na  vašo  motivacijo  in  v  tem  razredu  je  v  redu,  da  se  

počutite  tako,  kot  čutite.  Tukaj  želimo  skrbeti  drug  za  drugega  in  pomagati,  če  je  treba.  Zato  je  ta  diagram  lahko  
koristen  pripomoček  zame  kot  učitelja,  saj  lahko  začasno  prekinem  poučevanje  ali  se  grem  pogovoriti  z  vami  
samo,  če  me  potrebujete.  Primeren  pa  je  tudi  za  vas.  Ali  lahko  kdo  ugane,  zakaj  je  lahko  tudi  koristno  orodje  za  
vas?

Nadaljujte  z  besedami:  
Torej,  od  zdaj  naprej,  če  vas  vprašam,  kako  gre,  lahko  pogledate  diagram  in  bolje  razložite,  kako  motivirani  ste  za  
učenje  in  koncentracijo.  Vabljeni  tudi,  da  dvignete  prst  in  sporočite,  da  niste  motivirani  in  potrebujete  odmor.  Je  tudi  
možnost.  Informacije  lahko  uporabite  za  lastno  oceno,  jih  delite  z  ostalimi  v  razredu  z  dvigom  rok  ali  pa  se  s  tabo  
pogovorim  o  tem,  zakaj  je  motivacija  na  eni  ali  drugi  ravni.  Tukaj  sva  drug  za  drugega.

Kaj  opazovati .  Za  

učence  je  prijetno  biti  viden  in  priznan,  ne  glede  na  to,  v  kakšnem  čustvenem  stanju  so.  Zato  iščite  učence,  ki  ne  
prestrašijo,  ki  izkazujejo  skrb  in  prijaznost  do  svojih  sošolcev  –  in  se  sami  počutijo  bolje.  Lepo  je  prejeti  pozitivno  
pozornost,  vendar  je  tudi  fantastičen  občutek  vračati  drugim.

Naj  razmislijo  o  tem  in  upoštevajo  njihove  predloge.  •  Toliko  pravih  

odgovorov  je,  hvala.  Da,  v  pomoč  je  tudi  vam,  saj  lahko  pomagate  svojim  sošolcem,  da  si  povrnejo  motivacijo.  Zmorete,  

ker  ste  dobri  sošolci  in  ker  v  tem  razredu  skrbimo  drug  za  drugega.  Ali  ni  to  pravilno?  •  Ali  lahko  kdo  od  vas  
pripravi  kakšen  predlog  o  ponovni  pridobitvi  motivacije,  če  ni
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obstaja?

To  je  diagram,  ki  ga  bomo  uporabili  v  tem  razredu,  ker  boste  urili  svoje  zavedanje  o  tem,  kako  motivirani  ste  za  
poučevanje.  Ali  lahko  kdo  ostalim  v  razredu  pove,  kaj  pomenijo  štiri  različna  stanja?  Naj  štirje  učenci  razložijo  vsak  po  
eno  stanje.
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To  orodje  je  smiselno  le,  če  se  redno  uporablja  v  razredu.  V  to  vključite  učitelje  in  ne  prenehajte  po  
enem  tednu,  ampak  vključite  to  v  način  delovanja  razreda.  Zavedanje  delovanja,  ki  ga  bodo  študenti  
občutili  za  lastno  motivacijo,  je  neprecenljivo.
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Opomba  trenerju  (koordinatorju)

V  duhu  motivacije  je  Empatija  za  otroke  podelila  ta  visoko  cenjen  certifikat  vsem,  ki  so  zaključili  
izobraževanje  za  učitelje  E4C.
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2.  dan  Postopki  usposabljanja

Opombe  za  trenerje  (koordinatorje)

Materiali  

(materiali  niso  potrebni).
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1.  vaja.

Priročnik  za  usposabljanje  2  (Essential  2).  Odnosi.

Kaj  je  treba  upoštevati  

Učenci  se  počutijo  del  učitelja  in  razreda  kot  celote  in  so  zanj  bistveni.

Cilji  Ko  se  
učenci  počutijo  varno  navezane  na  učitelja,  vedo,  da  lahko  računajo  nanj  za  čustveno  in  fizično  podporo.  In  to  jih  
lahko  spodbudi,  da  bolj  čustveno  tvegajo  in  se  bolje  povežejo  s  sošolci.

Sporočite  svojim  učencem,  da  jih  vidite  Vaje  za  
učitelje  in  študente

Različna  vprašanja  •  Kaj  
naredite,  da  bi  se  vsak  vaš  učenec  vsak  dan  počutil  opaznega?  •  Ali  lahko  očesni  
stik  kaj  spremeni?  •  Kako  bi  v  svojem  razredu  uvedli  več  očesnega  stika?

Izvajanje  tega  orodja  kot  rutina;  drugače  pa  nima  učinka.  To  je  najpreprostejša  in  najpomembnejša  osebna  povezava  
za  vsakodnevno  vadbo,  ki  naredi  veliko  razliko.  Vsa  leta,  ko  sem  bil  učitelj,  sem  to  počel  s  svojimi  učenci  kot  instinkt.

Glavni  namen  te  vaje  je  zagotoviti,  da  se  vsi  učenci  počutijo  opazne  in  priznane  zaradi  svojega  obstoja  in  
pomembnosti,  da  prihajajo  v  šolo.  Tudi  za  začetek  dneva  z  velikim  nasmehom  in  iskreno  dobrodošlico.

Postopek  

Trener  (koordinator)  pravi:  Glede  na  
postopek  na  vaši  šoli  se  lahko  odločite,  da  boste  rekli  »Pozdravljeni«  in  pogledali  svoje  učence  v  oči,  ko  vstopijo  v  
razred  (primerno  za  starejše  učence)  ali  pa  jih  postavite  v  vrsto.  v  veži  pred  vrati  učilnice  in  vsakemu  učencu  
poimensko  vošči  dobro  jutro.  V  bistvu  obstaja  veliko  možnosti.  Lahko  jim  dovolite,  da  izberejo  med  objemom,  
stiskom  roke,  plesnim  gibom  ali  pozdravom  –  do  tega,  da  jih  samo  pogledate  v  oči  in  jim  pozdravite  dobro  jutro,  kar  
se  zdi  najbolj  naravno.

Racionalno
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•  Dobro  je,  da  skupaj  počnemo  nekaj,  kar  ni  povezano  s  šolo.  Organizirajte  filmski  večer,  priredite  zabavo  ali  se  
dogovorite  za  skupni  zajtrk  ob  sobotah.  Vendar  ne  pozabite,  da  nikogar  ne  izključite!

•  Ali  je  za  vas  bistveno,  da  pokažete  zanimanje  in  skrb  za  svoje  učence?  Kako  to?  •  Kaj  bi  radi  dosegli  s  
predavanjem?  Kdo  vam  bo  pomagal,  da  bo  to  mogoče?

Čas  pouka  

Učitelji  delajo  v  skupinah  po  pet  učiteljev  na  naslednjih  vprašanjih  (približno  ena  ura).  •  Delajte  v  
skupinah  po  pet  in  razpravljajte  o  naslednjih  vprašanjih.  Trajanje:  1  ura  •  Ali  je  v  vaši  državi  potreba  po  
»razredu«?  Zakaj?  •  Kaj  bi  si  mislili  o  izvedbi  ene  ure  pouka  v  svojem  razredu?  Prednosti  in

Načini,  kako  se  naučijo  
ravnati  •  Odgovornost  gre  v  obe  smeri  •  
Prevzemite  odgovornost  •  Nič  se  ne  
spremeni  samo  od  sebe,  tako  da  čeprav  morda  mislite,  da  so  •  krivi  vsi  drugi,  
morate  nekaj  narediti,  da  to  spremenite  •  Pogovorite  se  o  tem  •  Vsi  morajo  
izpostaviti  vprašanja  •  Zapiši!  •  Naredite  manifest  razreda,  kjer  je  zapisano,  o  čem  

•  ste  govorili,  skupaj  s  pravili  razreda.  Morda  se  morate  spomniti,  da  vse  pozdravite;  
da  se  ne  sme  obrekovati  ali  obračati  oči.  Natisnite  ga  in  obesite  v  razredu.  •  

Okrasite  •  Vedno  je  lepše  biti  nekje,  kjer  se  počutite  udobno.  Oblepite  •  plakate  na  steno,  
naredite  prijeten  kotiček  in  se  dogovorite,  •  kakšno  glasbo  želite  predvajati  med  odmori.  •  Zabavne  ideje

slabosti.

vaja  2.

•  Spremembe  razrednih  pravil  •  
Nogometni  turnirji  med  razredi  itd.  •  Ocenjevanje  z  
razredom  o  vključenosti  staršev  in  •  družabnih  dogodkih,  kot  so  izleti,  
dogodki,  sodelovanje  staršev  itd.  •  Kako  se  varno  voziti  •  Pogovori  o  tem,  kako  
imeti  zdravo  življenje  (zdravje,  •  spolnost,  družinski  in  prijateljski  odnosi).  •  
Informacije  o  izobraževanju,  poklicnem  izobraževanju  in  trgu  dela  •  ter  
pogovori  o  lastnih  odločitvah,  ki  jih  lahko  sprejmejo.
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Težave,  ki  jih  je  mogoče  
izpostaviti  •  Težave  v  odnosih  med  študenti  •  

Težave  z  mobilnim  telefonom  •  Slabo  in  napeto  
vzdušje  •  Ustrahovanje  •  Nizka  motivacija  •  
Osebne  težave,  ki  jih  je  treba  obravnavati

Machine Translated by Google



Ustrahovanje /  
draženje  •  Ste  koga  dražili?  •  Ali  
vas  je  nekdo  poskušal  dražiti?  •  Kako  je,  ko  te  
zbadajo?  •  Kaj  ste  pomislili,  ko  so  vas  ustrahovali?  •  

Zakaj  misliš,  da  nekdo  zbada  druge?  •  Kako  lahko  
pomagate  nekomu,  ki  ga  zbadajo?  •  Ali  ste  enega  poskušali  
dražiti  za  zabavo  –  drugemu  pa  se  •  to  ni  zdelo  smešno?  •  
Kako  je  bilo?  Sta  spet  postala  dobra  prijatelja?  •  Kako  lahko  
ponovno  postanete  prijatelj  z  nekom,  ki  ste  •  ga  ustrahovali  
ali  vas  je  zbadal?

strah

družine  in  kočljiva  stvar  pri  osebnih  spremembah  v  življenju  ali  težavah,  ko  postaneš  del  skupin,  je,  
kako  začeti  takšne  pogovore.
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Veselje  •  Pogovorite  se  o  času,  ko  ste  bili  srečni.  •  
Poskusite  opisati,  kako  ste  se  počutili  v  svoji  glavi  in  telesu.  •  Ali  
obstaja  še  kdo/drugi,  ki  te  lahko  osrečijo?  •  Vas  lahko  sošolci  v  šoli  
osrečijo  –  kako?  •  Kako  vidiš,  da  je  človek  srečen?

Možni  pogovori  za  uporabo:

•  Učenci  se  bodo  počutili  osamljene,  še  posebej,  če  bodo  imeli  težave/žalost  v  sebi

•  Ali  lahko  vidite,  ali  je  oseba  žalostna?  kako  •  Kaj  
naredite,  če  ugotovite,  da  je  kateri  od  sošolcev  žalosten?  •  Če  ste  žalostni,  kaj  bi  
pričakovali  od  svojih  sošolcev/učiteljev?  •  Povejte  o  trenutku,  ko  ste  bili  razburjeni  in  
vam  je  nekdo  pomagal  ali  tolažil.

Zasebnost  (osnovne  
potrebe)  •  Ali  ste  poskušali  koga  zelo  pogrešati?  -  Povej  nam  o  tem.  •  Kaj  
se  je  zgodilo?  •  Kako  ste  lahko  šli  naprej?  •  Vam  lahko  kaj  ali  kdo  pomaga,  
ko  se  tako  počutite?

žalost

•  Pogovorite  se  o  času,  ko  vas  je  bilo  strah.  •  Česa  
te  še  lahko  vzbuja  strah?  •  Kdo/kaj  vam  lahko  
pomaga,  ko  vas  je  strah?  •  Se  koga/nečesa  v  šoli  bojiš?  •  
Kako  vidite,  da  je  človeka  strah?  •  Kako  lahko  najbolje  
sprejmete  pomoč/pomagate?
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Ali  sem  pokazal  predanost,  zanimanje  in  toplino?  Ali  sem  bil  v  konfliktnih  situacijah,  ko  sem  pokazal  ODPRTO  misel?  

Ali  sem  bil  pripravljen  spremeniti  lastne  (neupravičene)  predstave/mnenja?

Postopek  

Trener  (koordinator)  pove:  Aktivnost  
je  sestavljena  iz  4  faz,  ki  poudarjajo  aktiviranje  predrazumevanja,  razjasnitev  konceptov,  pripravo  iger  vlog  in  
predstavitev  igre  vlog.

•  Začnite  z  nevihto  možganov  z  učenci  o  tem,  kaj  je  dobro  prijateljstvo.  Napišite  vse

Pri  delu  z  občutki  in  težavami  učencev  je  vedno  pomembno  razmisliti  o  svoji  vlogi  učitelja.  Zato  si  lahko  pozneje  
zastavite  ta  vprašanja,  da  zagotovite,  da  se  tudi  vi  nenehno  učite  in  izboljšujete  –  pri  tem  pa  ostanite  empatično  
odprti:

Ali  sem  se  lahko  uravnal,  ko  sem  se  srečal  z  intenzivnimi  čustvi?  Ali  sem  se  osredotočil  na  dobre  namene  in  ne  na  

vedenje?  Ali  sem  zapustil  učenca/razred  na  dober  način?

besede  na  tablo  in  naj  vsi  učenci  povedo,  kaj  jim  to  pomeni.

•  Nato  z  učenci  razpravljajte  o  tem,  kaj  je  dobra  skupnost.  Napišite  vse  besede

1.  Ali  sem  pokazal  predanost,  zanimanje  in  toplino?

3.  vaja

2.  Ali  sem  bil  v  konfliktnih  situacijah,  kjer  sem  bil  ODPRT?

na  tablo  in  naj  vsi  učenci  povedo,  kaj  si  mislijo.

Sva  prijatelja  ali  sošolca?

3.  Ali  sem  bil  pripravljen  spremeniti  lastne  (neupravičene)  predstave/mnenja?

Rational  

Ta  dejavnost  je  namenjena  študentom,  da  razmislijo  o  tem,  da  prijateljstva  in  sodelovanje  v  skupnostih  vplivajo  na  
njihovo  dobro  počutje  in  sposobnosti  empatije.  Študentje  lahko  med  drugim  delajo  na  tem,  kaj  sta  dobro  prijateljstvo  
in  skupnost,  in  postanejo  bolje  opremljeni  za  iskanje  tistega,  kar  jim  v  življenju  daje  vrednost.
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Cilji  Pozornost  
na  kontekste  ter  družbena  in  čustvena  pravila.

4.  Ali  sem  se  lahko  uravnal,  ko  sem  se  srečal  z  intenzivnimi  čustvi?

5.  Ali  sem  se  osredotočil  na  dobre  namene  in  ne  na  vedenje?

Materiali

6.  Ali  sem  zapustil  učenca/razred  na  dober  način?

Pri  delu  z  občutki  in  težavami  učencev  je  vedno  pomembno  razmisliti  o  svoji  vlogi  učitelja.  Zato  si  lahko  pozneje  
zastavite  ta  vprašanja,  da  zagotovite,  da  se  tudi  vi  nenehno  učite  in  izboljšujete  –  pri  tem  pa  ostanite  empatično  
odprti:

(Material  ni  potreben)
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karkoli  pri  predstavitvi.
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Primer  skupnosti,  kjer  učenci  ne  izbirajo,  s  kom  bodo,  je  lahko  razred,  nogometna  ekipa,  pevski  
zbor  ali  skavtski  tabor.  Obstaja  skupni  interes,  vzrok  ali  cilj,  za  katerega  si  učenci  prizadevajo,  ko  
so  del  skupnosti.  V  skupnosti  so  vsi  dolžni  spoštljivo  ravnati  drug  z  drugim.  Kljub  temu  ni  treba,  
da  imajo  študentje  vsi  radi  ali  prijatelji.

•  Skupine  lahko  nato  svojo  igro  vlog  pokažejo  ostalim  v  razredu.  Ostali  učenci  lahko

•  Kar  zadeva  prijateljstva,  so  si  jih  učenci  izbrali  sami.  Zato  so

nato  uganite,  katero  besedo  ali  stavek  izvaja  skupina.

bodo  običajno  imeli  radi  svoje  prijatelje  na  drug  način.

•  Lahko  vprašate  o  igri  vlog  s  poudarkom  na  npr.  obrazni  mimiki  oz

•  Naj  učenci  povedo,  kaj  je  bistveno  v  dobri  skupnosti  in  dobrem  prijateljstvu.  -  Kaj  je  
pomembno  v  prijateljstvih  in  skupnostih?  -  Kakšne  so  natančne  razlike  med  prijateljstvom  
in  skupnostjo?

ali  sta  telesi  obrnjeni  drug  proti  drugemu  ali  drug  od  drugega.  Vprašanja  lahko  postavite  
tako  skupini,  ki  je  izvedla  igro  vlog,  kot  ostalim  v  razredu.

Različna  vprašanja  •  
Kaj  mislite,  da  se  je  tukaj  zgodilo?  •  Na  
kaj  ste  bili  posebej  pozorni?  •  Kako  lahko  
ugotovite,  ali  gre  za  skupnost  ali  prijateljstvo?  •  Kaj  je  
pokazala  njihova  govorica  telesa?  •  Kako  bi  se  postavili,  
če  bi  pokazali  skupnost,  ki  ne  deluje?

•  Nato  učenci  v  skupinah  po  4  delajo  igro  vlog,  pri  čemer  jim  dajo  opombo  z  različnimi  
besedami  ali  besednimi  zvezami,  ki  označujejo  prijateljstva  ali  skupnosti,  npr.  
sodelovanje,  skrb,  odpuščanje,  varnost,  spoštovanje,  zaupamo  drug  drugemu,  mi  imata  
enake  cilje,  se  imava  rada,  skupaj  se  zabavava,  pomagava  drug  drugemu  –  ali  kakšnega  
dobrega  iz  možganske  nevihte.

•  Ko  skupine  prejmejo  svoje  zapiske,  lahko  (ne  da  bi  pokazali  besedo

Vse  skupine  na  ta  način  pokažejo  svojo  igro  vlog,  učitelj  pa  izpostavi  bistvene  točke.

drugi  v  razredu)  poskušajo  narediti  igro  vlog,  ki  izraža  njihovo  besedo  ali  frazo.  Sami  se  
morajo  odločiti,  kako  najbolje  pokazati  drugim  v  razredu,  kaj  naj  rečejo.

To  so  naslednja  pravila:  •  
Učenci  imajo  pet  do  deset  minut  časa,  da  si  zamislijo  in  vadijo  svojo  igro  vlog.  •  Vsi  v  skupini  
bi  morali  biti  del  igre  vlog  in  učenci  ne  bi  smeli  reči

Kaj  opazovati  •  
Kako  učenci  med  seboj  sodelujejo:  ali  prispevajo,  poslušajo,  sklepajo  kompromise,  

vključujejo  vse  in  priznavajo  nove  ideje.  •  Ali  se  zabavajo,  ko  delajo  samostojno,  
uporabljajo  svojo  domišljijo  in  jo  dobronamerno  predstavljajo  drugim?
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•  Kako  naj  bo  organizirano  skupinsko  delo  in  na  kakšni  osnovi  naj  bodo  skupine

Vajo  lahko  diferenciramo  glede  na  razredno  stopnjo  razreda.  Mlajši  učenci,  bolj  enostavna  
vprašanja  -  starejši  učenci,  podrobnejši  pogovori,  kjer  lahko  učenci  črpajo  iz  lastnih  izkušenj.

skupnost  artikulirana?

skupnost?
•  Kako  se  prepričam,  da  so  podobnosti  in  razlike  med  prijateljstvom  in

•  Kje  lahko  skupine  delajo  s  svojo  igro  vlog?  •  Kako  
zagotovim,  da  vsi  učenci  postanejo  del  skupinske  igre  vlog?
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Opombe  za  učitelje  
Morda  bo  moral  učitelj  razmisliti  o  naslednjih  vprašanjih,  preden  začne  z  vajo.  •  Kako  učenci  
najbolje  razumejo  pojme  prijateljstva  in

Predstavniki  partnerjev  Empathy  for  Children  so  se  februarja  2020  srečali  z  Iben  Sandahl  v  
Ljubljani  v  Sloveniji,  da  bi  uradno  predstavili  projekt  E4C.

razdeljen?

Partnerji  projekta  Empatija  za  otroke.
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3.  dan  Postopki  usposabljanja

Na  primer,  morda  zato,  ker  so  se  bali,  da  bodo  prizadeti  ali  zavrnjeni.  Morda  iz  izkušenj,  ki  so  jih  imeli  s  
prijatelji,  učitelji,  družino,  ljubimci  ali  drugimi.

Učitelj  učencem  razdeli  delovni  list  »Kateri  izzivi« (glej  prilogo  v  priročniku).  Tukaj  študente  prosimo,  da  opišejo:

1.  vaja  
Postopek  V  

njih  se  poraja  misel:  'Zakaj?'  Menijo,  da  je  bil  morda  vzrok  drugačen  od  tistega,  ki  so  jim  ga  povedali,  in  ali  je  bil  
v  resnici  povezan  z  morebitnim  razpadom.  Žalost  raste  in  razočaranje  napolni  vse  telo.  Kot  reakcija  se  pojavi  
hladna  rama  in  rodi  se  distanca.  V  takšni  situaciji  se  pojavi  misel ,  ki  postane  občutek ,  ki  vpliva  na  telo  in  
končno  vodi  v  akcijo.

•  Če  vam  starši  rečejo,  da  se  ločite.  •  Če  se  
tvoj  fant  veliko  pogovarja  z  drugim  fantom/dekletom  iz  razreda.  •  Če  ste  žalostni  
in  si  tega  ne  upate  povedati  na  glas.
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Priročnik  za  usposabljanje  3  (Essential  3).  Kaos  proti  harmoniji

Kognitivni  diamant

ali  jezni  in  kjer  niso  vedeli,  kaj  storiti.

vdolbina.

•  Zabava,  kamor  niste  bili  povabljeni.  •  Če  vaš  
prijatelj  nenadoma  noče  govoriti  z  vami.  •  Če  so  vaši  starši  ali  
učitelji  jezni  ali  razočarani  nad  nečim,  kar  ste  storili.  •  Če  doživite,  da  vas  nekateri  prijatelji,  s  katerimi  se  
običajno  pogovarjate,  zadržujejo  zunaj

•  Tri  različne  situacije,  čisto  na  kratko,  kjer  so  poskušali  biti  žalostni,  prestrašeni,  negotovi,

Če  obstajajo  učenci,  ki  se  ne  morejo  spomniti  nobenih  zahtevnih  situacij,  lahko  prepoznajo  nekatere  od  
naslednjih  situacij:
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Jutranje  rutine

Učitelj  porabi  10  minut,  da  sliši  nekaj  odgovorov  in  zaključi  krog  s  5  globokimi  vdihi.
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•  Če  ste  prijatelju/sošolcu  poslali  osebno  besedilno  sporočilo  in  niste  prejeli  sporočila

Primeri

odgovor.

•  Če  je  nekdo  o  vas  pisal  negativno  na  družbenih  omrežjih.  •  Če  ste  živčni,  ker  vas  

nekdo  v  razredu  ogovarja.  •  Če  postanete  ogorčeni.

Pojte  skupaj  
Začnite  jutro  s  petjem  dveh  pesmi  iz  učenčeve  pesmarice.  Po  dva  učenca  naj  izbereta  pesem  (ali  pa  naj  se  izmenjujeta  
po  protokolu).  Če  znaš  igrati  kitaro,  je  edino  dobro,  sicer  pa  vsak  poje  po  svojih  najboljših  močeh.  Petje  je  lep  način  
za  začetek  dneva,  saj  združuje  in  ustvarja  notranji  mir  ter  skupno  pozitivno  energijo.

Učitelj  porabi  nekaj  minut  zatem,  da  konča  petje  s  5  globokimi,  vodenimi  vdihi.

Povzetek  vprašanj  za  učence  •  Kako  je  
bilo  izpolnjevati  list?  •  Ali  ste  v  svojih  situacijah  
prepoznali  procese  kognitivnega  diamanta?  •  Ali  ste  pridobili  nove  perspektive,  z  ozadjem  znanja  o  
»kognitivni

Vprašanje  dneva  Ker  je  
bistveno,  da  se  učencem  omogoči  samoodločanje  in  priznanje  njihovih  kompetenc,  jih  lahko  učitelj  vsak  teden  prosi,  
naj  na  majhen  kos  papirja  zapišejo  nekaj  vprašanj.  Lahko  gre  za  najrazličnejša  vprašanja,  na  katera  študent  želi  dobiti  
odgovore,  kot  npr.
"Zakaj  moramo  delati  domačo  nalogo?"  "Katera  je  tvoja  najljubša  barva?"  "Zakaj  kdo  draži?"  "Zakaj  pravite,  da  imajo  
mačke  sedem  življenj?"  "Najboljša  stvar  pri  prijatelju  je ...?"

diamant,  ki  ga  zdaj  poznate?
•  Kako  lahko  dejavno  uporabite  'Spoznavni  diamant'  v  situacijah,  v  katerih  se  morda  znajdete

"Najbolj  rad  imam ...?"

v  prihodnosti?

vaja  2

Vprašanja  učencev  bodo  osnova  za  »Vprašanje  dneva«  v  naslednjem  tednu,  s  katerim  se  bodo  učenci  srečali  dopoldne  

-  napisano  na  tabli.  Ko  učenci  vstopijo  v  razred,  morajo  v  svojem  zvezku  tiho  odgovoriti  na  dnevno  vprašanje,  dokler  
nanj  ne  odgovorijo  vsi.  To  združuje  razred,  daje  umirjenost  in  razmislek  ter  daje  občutek  pomena,  saj  vedo,  da  so  si  
vprašanja  izmislili  sami.
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Zdaj  pa  naj  vam  na  misel  pride  beseda,  ki  opisuje,  kakšni  želite  biti  danes.  Lahko  je  beseda,  kot  je  "veselo",  
"prijazno",  "prijazno"  ali  "radovedno".  Lahko  je  beseda,  kot  je  "srečen",  "miroljuben",  "navdušen"  ali  "pogumen".  
Izberite  besedo,  ki  najbolje  opiše,  kako  se  želite  počutiti.  Imej  to  v  mislih.  Ko  vdihnete,  se  napolnite  z  občutkom,  ki  
ga  želite,  in  ko  izdihnete,  pošljite  ta  občutek  v  svet.  Počutite  se,  kakšni  želite  biti  danes.  Ponovno  globoko  vdihnite  
in  dolgo  izdihnite.  Odpri  oči.  Pripravljeni  ste  na  ta  dan.

Čas:  45  minut  razpravljajte  v  skupinah  po  pet  teh  vprašanj:

Jutranja  joga  
Jutranja  joga  je  zelo  pozitiven  način  za  začetek  šolskega  dneva.  Mnogi  učenci  lahko  pridejo  v  šolo  zaskrbljeni  ali  pod  
stresom  že  od  jutra,  če  starši  doma  niso  ustvarili  trajne  jutranje  rutine.  To  lahko  učence  otežuje  učenje  in  
sprejemanje  navodil,  saj  njihove  misli  pogosto  motijo  skrbi.

Žalne  rutine  -  razprave

Naj  se  celotno  telo  sprosti.  Ko  znova  globoko  vdihnete  in  izdihnete,  opazujte  zrak.  -  Je  kul?  -  Je  vroče?
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Popolnoma  izdihnite  skozi  usta  in  pri  tem  zaslišajte  do  8.

•  Učitelj  vodi  z  besedami:  •  Iztegnite  roke  
vstran,  jih  dvignite  proti  nebu  in  se  nato  sprostite  nazaj.  •  Zasukajte  celotno  telo  z  ene  strani  na  drugo  in  

nihajte  z  rokami  naprej  in  nazaj.  •  Dvignite  se  na  prste  in  iztegnite  prste  visoko.  •  Pokrčite  kolena  in  potegnite  

roke  nazaj.  •  Z  upognjenimi  koleni  dvignite  roke  visoko.  •  Pritisnite  skozi  stopala  in  iztegnite  hrbtenico,  da  

bo  dolga.  Zavihajte  ramena  nazaj  in  stisnite  dlani  skupaj.  •  Sedite  s  prekrižanimi  nogami  (še  vedno  v  krogu).  

Zvišajte  hrbtenico,  zavihajte  ramena  nazaj  in  položite  roke  na  kolena.  •  Še  vedno  udobno  sedite  in  zaprite  

oči.  Globoko  vdihnite  in  dolgo  izdihnite.

•  Kaj  menite  o  rutinah  za  dobro  jutro?

Učitelj  vodi:  Popolnoma  
izdihnite  skozi  usta  in  pri  tem  zaslišajte.  Zaprite  usta  in  tiho  vdihnite  skozi  nos  do  mentalnega  štetja  4.  
Zadržite  dih  in  štejte  do  7.

Dihalna  vaja  Ta  vaja  je  
dobra  za  študente,  ko  se  morajo  osredotočiti  in  osredotočiti  na  nalogo.  Traja  5  minut  in  je  dober  začetek  dneva.

Učenci  lahko  stojijo  v  krogu  in  naredijo  nekaj  vaj  s  poudarkom  na  dihanju  in  ravnotežju.

Joga  ponuja  način  za  lajšanje  stresa  in  pridobivanje  pozornosti.  Z  učenjem  preprostih  jogijskih  položajev  
študente  lahko  ohranimo  njihovo  pozornost  in  zmanjšamo  nakopičen  stres.
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Postopek
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•  Ali  obstaja  kateri  od  njih,  ki  bi  lahko  delal  za  vas  in  vaš  razred?  •  Kdaj  boste  
začeli  z  uvajanjem  jutranje  rutine?  •  Kaj  boste  dosegli  z  jutranjimi  rutinami?  •  
Kako  lahko  veste,  da  je  uspelo?

Učitelj  skupaj  z  učenci  izdela  nekaj  razrednih  pravil,  kako  so  lahko  dobri  sošolci.  Ustvarijo  lahko  zdravo  in  skrbno  
razredno  okolje,  v  katerem  se  vsi  počutijo  sprejete  in  prijetne  v  razredu.

Z  učenci  se  pogovorite  o  razrednih  pravilih.  Uporabite  naslednja  vprašanja:

Prvi  modul
Pravila  razreda

•  Kakšna  so  pravila  razreda?

•  Ali  so  lahko  pravila  različna  v  različnih  okoliščinah?  •  Zakaj  

so  pravila  razreda  pomembna?

Racionalno

Učence  razdelite  v  skupine  po  3-4  učence.  Naj  skupine  delajo  na  naslednjih  vprašanjih:  •  Opišite  eno  

situacijo,  kjer  bi  lahko  bilo  potrebno  razredno  pravilo  (npr.  pri  prehranjevanju,  govorjenju).

Recimo,  da  učenci  doživijo  neustrezne  reakcije  učitelja  ali  svojih  sošolcev,  je  njihova  sposobnost  razlikovanja  med  
dobrim  in  slabim  lahko  zamegljena.  Razumevanje  učencev  je  ključnega  pomena  za  doseganje  doslednega  
empatičnega  vedenjskega  vzorca  in  mesta,  kjer  se  lahko  počutijo  varne.  Zato  je  lahko  dobra  ideja,  da  imamo  v  razredu  
pravila  o  zagotavljanju  najboljših  možnih  okoliščin  za  dobro  počutje  in  vedenjski  okvir,  na  katerega  se  lahko  vsi  oprejo.

Cilji  Skupnost,  
soodgovornost  in  kohezija.

med  poukom,  odmorom,  vznemirjenostjo,  potrebujem  
pomoč).  •  Zakaj  je  v  tej  situaciji  nujno?  •  Kakšno  bi  moralo  biti  
razredno  pravilo?

Materiali

(Materiali  niso  potrebni).

Učenci  naj  drug  drugemu  predstavijo  svoje  predloge,  tako  da  jih  zapišejo,  narišejo,  sestavijo  v  LEGO  ali  prikažejo  kot  

dramo.
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Prilagoditve  se  izvajajo  skupaj.  •  Pravila  
razreda  so  kopirana,  plastificirana  in  vidna  v  učilnici.

•  Kaj  lahko  vzamete  s  seboj,  za  kar  veste,  da  deluje?  •  Kako  ga  boste  
predstavili?
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Pravila  razreda

Pravila  razreda  se  staršem  ob  naslednji  priložnosti  ali  preko  šolskega  komunikacijskega  orodja  posredujejo.

Drugi  modul

Kaj  opazovati

Priprava  za  učitelja  •  Na  podlagi  
predlogov  učencev  oblikujte  razredna  pravila  5-7,  ki  ustrezajo  vašim

Zavedanje,  da  so  pravila  oblikovana  skupaj,  ustvarja  občutek  varnosti  v  razredu,  saj  vsakdo  ve,  s  čim  se  mora  povezati.

lastne  želje  glede  razrednih  pravil.

Opomba  trenerju  (koordinatorju)
Možno  je,  da  učitelj  pravila  med  letom  po  potrebi  prilagodi  skupaj  z  razredom.  Na  pravila  ne  bi  smeli  gledati  
kot  na  neprilagodljiva  in  toga,  ampak  kot  na  skupni  referenčni  okvir,  na  katerega  se  lahko  vsi  v  razredu  povežejo  in  
se  nanj  oprejo.

•  Povejte  študentom,  da  ste  oblikovali  osnutek  razrednega  pravila  na  podlagi  njihovih  predlogov.  •  Preglejte  
razredna  pravila  za  učence.  Opišite  morebitne  povezave  in  podobnosti  med

različne  predloge  skupin.

Delajte  z  vajo  in  razpravljajte  o  naslednjih  vprašanjih:  •  Kako  zdaj  sporočate  
družbene  vrednote  razreda?  •  Ali  bo  vašemu  razredu  uspelo  razviti  nekatera  
»pravila  razreda«?  •  Ali  lahko  razredna  pravila  pomagajo  pomiriti  razred  in  
ponovno  vzpostaviti  ravnotežje?  •  Ko  vsi  učenci  prevzamejo  solastnino  glede  tega,  
kako  biti  drug  z  drugim  in  v  bližini,  lahko

•  Povabite  učence  k  skupnemu  pogovoru  o  tem,  ali  so  razredna  pravila  izčrpna  oz
nekaj  pomembnega  manjka  -  nekaj,  kar  ste  spregledali  v  njihovih  predlogih.

empatija  raste?
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4.  dan  Postopek  usposabljanja

vaših  študentov?  •  V  
katerih  situacijah  se  to  zgodi?  (Ste  v  ravnovesju  ali  niste  v  ravnovesju?)  •  Kakšne  reakcije  dobite  od  
učencev?  •  Tako  kot  učenci  ne  ravnajo  slabo  zavestno,  tudi  vi  ne  –  torej,  kako  se  počutite

V  razredu  je  nekaj  različnih  dejavnikov,  ki  so  pomembni  za  celotno  učno  okolje  in  vzdušje.  Ti  vključujejo  zasnovo  
učilnice  glede  pohištva  in  opreme,  postavitev  miz  in  stolov,  dekoracijo  in  shranjevanje  ter  razpoložljivost  tehnologije.  
Dobro  je  biti  na  mestu,  ki  izžareva  osebnost  in  toplino.  Z  vključitvijo  študentov  v  ustvarjanje  takšne  učilnice  bodo  
bolje  poskrbeli  za  stvari,  če  jim  nekaj  pomenijo  in  so  bili  del  tega,  da  se  to  zgodi.
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potem,  ko  razmišljate  o  svojem  vedenju?  •  Kako  bi  se  radi  
počutili  namesto  tega?  •  Kako  lahko  namesto  tega  spremenite  
uporabo  neverbalnega  jezika  v  namerno  izražanje  skrbi,  spoštovanja  in  »tukaj  sem  zate«?

Razprava  z  učitelji  Naslednjo  

uro  v  skupinah  po  pet  razpravljajte  o  naslednjih  vprašanjih,  čemur  sledi  10-minutni  odmor.

razred,  predstavniki  staršev,  vodstvo  šole,  drugi?)

•  Ali  včasih  namenoma  uporabite  neverbalno  komunikacijo,  da  pokažete,  kdo  je  glavni

•  Kaj  bi  lahko  bil  prvi  korak,  da  bi  se  to  zgodilo?

1.  vaja

Priročnik  za  usposabljanje  4  (Essential  4).  Ustvarjanje  varnega  vzdušja  Vaje  
za  učitelje  in  učence

V  skupinah  po  pet  eno  uro  obravnavajte  ta  vprašanja:  •  Opišite  
ostalim  v  skupini,  kako  izgleda  učilnica  za  vaš  razred?  •  Kaj  za  razredno  vzdušje  pomeni,  da  je  ustrezno  
in  osebno?  (Naredi

•  Ali  je  verjetno,  da  bodo  vaši  učenci  dobili  podporo  za  ta  projekt  od  doma?  (Prispevek  plakatov,  rastlin,  pohištva,  
knjig  itd.)  •  Kaj  menite,  da  bo  za  učence  pomenilo  ustvarjanje  osebnega  in  prijetnega  vzdušja  v  razredu?  •  Ali  

je  v  vašem  sistemu  podpore  kdo,  ki  bi  ga  želeli  vključiti?  (Ekipa  okoli

se  učenci  počutijo  bolj  sproščeni,  napeti,  živčni,  navezani  itd.?

Govorica  telesa

vaja  2

Soodgovornost  za  razred
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•  Drugi  krog:  Sedaj  moraš  dati  v  igro  še  eno  žogo.  Naj  se  krog  nadaljuje  z  učenci,  ki  nadaljujejo  vzorec  samo  z  dvema  
žogicama,  ki  ju  morata  paziti.  •  Tretji  krog:  Zdaj  morate  v  igro  dodati  še  nekaj  žog.  Začni  z  enim

Zdaj  je  to  vzorec  razreda,  ki  ga  je  treba  nadaljevati.  Vsi  morajo  prejeti  žogo  (tisti,  ki  je  začel  z  žogo,  mora  imeti  
zadnjo  podajo).
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•  Prvi  krog:  igrajte  z  žogo  hitro  in  natančno  2-3  minute,  dokler  ne  igrajo

Materiali  
Različne  žoge:  npr.  žoga  za  odbojko,  tenis,  nogomet,  žoga  za  ragbi.

Učenci  morajo  odigrati  popolnoma  enak  vzorec,  kjer  pokličejo  osebo,  ki  ji  morajo  vreči,  in  igrajo  žogo.  Kljub  
temu  mora  učenec  zdaj  slediti  žogi,  ko  jo  vržejo  in  povozijo,  ter  stati  na  partnerjevem  mestu.  Imajo  skupno  
odgovornost  za  natančno  igranje  z  žogo  in  izogibanje  udarcem  med  tekom  ter  ohranjanje  oblike  kroga.

Postopek  

Trener  razloži:  Postavite  
se  v  velik  krog  (cel  razred).  Prvi  izmed  vas  pokliče  sošolca  nasproti  sebe  in  mu  preda  žogo  (eden  lahko  prejme  žogo  

le  enkrat).  Žoga  je  ulovljena,  tisti  z  žogo  pa  podobno  pokliče  drugega  sošolca  in  poda  natančno.  Tako  se  nadaljuje  z  
imeni  in  podajami,  dokler  vsi  ne  dobijo  žoge.

•  Peta  runda:  kot  četrta  runda,  vendar  z  več  žogicami  v  igri  hkrati.  •  Šesti  krog:  kot  peti  krog,  vendar  
zdaj  popolnoma  brez  zvoka.  Zavedati  se  morate,  od  koga  boste  prejeli  žogo  in  kje  je  vaš  podajalec.  Uporabljajte  

govorico  telesa.

Utemeljitev  

Glavni  namen  te  vaje  je  okrepiti  enotnost  in  skupnost  –  in  pokazati,  da  je  z  usklajenim  prizadevanjem  vzpostavljeno  
varno  vzdušje.  Ta  zabava  in  smeh  tudi  krepita  povezanost  in  dajeta  željo  po  sodelovanju  in  sočutju  drug  do  drugega.

Sodelovanje

tokrat  pa  

ga  je  treba  podati  na  drugačen  način  (skozi  noge,  z  levo  roko,  čez  glavo  itd..  Odloči  se  tisti,  ki  je  začel.  •  Četrti  
krog:  enkrat  učenci  kontrolirajo  vzorec  in  drugič  in  tretji  krog,

Cilji  Zbrati  
študente  v  ozračju,  kjer  so  napake  dobrodošle.  Gre  za  to,  da  se  učenci  srečujejo  in  zabavajo  drug  z  drugim;  sodelovati,  
se  smejati  skupaj  in  se  spoznavati.  Ne  gre  za  to,  KAJ  delajo,  ampak  KAKO  to  počnejo.

so  pripravljeni  na  četrti  krog.  Začnite  z  eno  odbojkarsko  žogo  (in  počakajte  z  drugimi).

,

nadzor  vzorca.

3.  vaja
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Vprašanja  za  povzetek  •  
Kako  vam  je  uspelo  sodelovati  in  drug  drugemu  pomagati  pri  reševanju  naloge?  •  Ste  se  
zabavali?  •  Kako  ste  komunicirali?

Sodelovanje
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•  Sedem  krogov:  Zdaj  se  lahko  razdelite  v  dve  enaki  skupini  in  v  vsaki  naredite  nov  vzorec  ter  tekmujete  med  
seboj.  Ekipa  lahko  najhitreje  igra  z  žogicami  v  treh  polnih  krogih.

•  Kaj  se  zgodi  z  vzdušjem,  ko  učenci  skupaj  počnejo  nekaj  zabavnega?  •  Kaj  potem  postane  
mogoče?  •  Kaj  to  naredi  vam  kot  njihovemu  učitelju?  •  Kaj  vam  pomeni?  •  Kako  ga  lahko  občutite  
v  svojem  telesu?  •  Vas  zaradi  tega  naredi  nekaj  drugačnega?  •  Ali  želite  narediti  več  ali  manj  za  
ustvarjanje  varnega  in  dobrega  vzdušja  v  razredu?  Zakaj?  •  Kaj  lahko  od  te  vaje  vzamete  s  seboj?

Če  je  potrebno,  si  med  potjo  vzemite  nekaj  odmorov  in  se  pogovorite  o  tem,  kako  lahko  učitelj  najbolje  reši  
nalogo,  in  zaokrožite  vajo  s  pogovorom  o  tem,  kako  si  lahko  najbolje  pomagata  in  poskrbita,  da  vzorec  deluje.

ne?

Opomba  trenerjem  (koordinatorjem)

Razmislite  o  teh  vprašanjih  –  zapišite  svoje  misli  •  Ali  je  za  vas  
pomembno,  da  vaši  učenci  čutijo  povezanost  in  skupnost?  Zakaj  ali  zakaj

Kaj  opazovati  Večje  

sodelovanje,  okrepljen  občutek  skupnosti  in  veselja.

Razprava  in  povratne  informacije
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5.  dan.  Postopek  usposabljanja
Priročnik  za  usposabljanje  5  (Essential  5).  Močnejši  sistem  podpore  spodbuja  empatijo.

Ekipe  so  na  Danskem  pogosto  sestavljene  iz  posameznih  razredov  ali  glede  na  predmete  in  didaktiko.  V  teh  skupinah  
lahko  učitelji  strukturirajo  interdisciplinarne  tečaje,  sestavijo  letne  načrte  in  drug  drugega  prevzamejo  poučevanje,  
npr.  zaradi  bolezni,  dvomov,  konfliktov,  če  je  potrebno,  pri  čemer  uporabljajo  sredstva  drug  drugega  v  največje  
veselje  in  korist  učencev.

Vaja  zahteva  eno  fokusno  osebo  in  eno  osebo,  ki  "intervjuje"  fokusno  osebo.  Ostali  v  skupini  poslušajo  in  si  morda  

delajo  zapiske,  če  kaj  pritegne  njihovo  pozornost  (bodite  pozorni  na  prednosti).

V  skupinah  po  pet  sledite  postopku  naslednje  1  1⁄2  ure.

Anketar  postavlja  vprašanja,  kot  so:  •  Povejte  
mi  še  malo  več?

Ko  imajo  blizu  profesionalne  sparing  partnerje,  ki  poslušajo,  podpirajo  in  dajejo  povratne  informacije,  se  učitelji  zdijo  
povezana  enota  in  ne  le  en  sam  –  bolj  ranljiv  –.  Zaradi  tega  so  bolje  opremljeni  in  niso  več  izpostavljeni  kritikam  
staršev,  učencev  ali  vodstva.  Ko  je  namen  jasen  in  vodi  k  boljšemu  pedagoškemu  delu,  se  timsko  delo  za  učenje  in  
dobro  počutje  najbolje  obnese.

Bolje  in  slabše
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Ekipe  

Recimo,  da  se  morajo  učitelji  počutiti  motivirane  in  upravljati  svoje  vire  na  najboljši  možni  način,  spodbujati  ravnovesje  
in  energijo,  ob  sebi  morajo  imeti  dobre  sodelavce.  Biti  del  zdravega,  dobro  delujočega  učnega  okolja  zmanjšuje  stres.  
Zagotavlja  večjo  radost  in  naredi  vsakdanje  življenje  bolj  udobno  z  občutkom  povezanosti  in  skupnosti.

Prvi  del:  

Fokusirana  oseba  začne  pripovedovati  o  osebnih  prednostih  in  slabostih  v  vlogi  učitelja  –  odpre  se,  kolikor  se  zdi  
udobno.  Ideja  je  pomagati  osredotočeni  osebi  razviti  boljše  razumevanje  reakcijskih  vzorcev  in  kdo  je  on/ona  kot  
strokovnjak.

1.  vaja

Vadba  je  razdeljena  na  30  minut  za  prvi  del  in  15  minut  za  preostanek.

Opombe  za  trenerje  (koordinatorje)

Dejavnosti  za  učitelje  in  učence
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stavki:

Tretji  del:

Vprašanja  za  povzetek  •  
Kaj  menite  o  uporabi  svoje  ekipe  za  pogovor  o  tem,  kar  je  zapleteno  oz

in  mentalna  prisotnost,  jasnost  itd.)

izziv?

Po  pogovoru  se  pridružijo  ostali  v  skupini,  ki  so  do  sedaj  poslušali  intervju  in  povedo:  •  Kaj  so  opazili,  da  fokusna  
oseba  že  obvlada  •  Na  kaj  pomislijo,  iz  svojega  življenja  •  Kaj  želijo  storiti,  da  bodo  lahko  okrepili  svojo  ekipo  
sodelavcev

•  Kaj  bi  radi  spremenili?  •  Kaj  je  potrebno  
za  to?

•  In  vem,  da  bom  zdaj  naredil ...

•  Česa  želite  več?  •  Zakaj?  •  Kaj  vam  bo  to  dalo?  
•  Komu  boste  to  povedali?  •  Od  koga  želite  
podporo?

Peti  del:

• ...  in  druga  pojasnilna  vprašanja,  ki  jih  morda  imate

•  Bilo  je ...
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Drugi  del:  Če  
je  mogoče,  se  »anketar«  osredotoči  na  to,  kako  je  mogoče  okrepiti  razvojne  priložnosti  fokusne  osebe  in  kako  
jo  podpreti  in  izzvati  v  tem  procesu.  Delo  z  razvojnimi  priložnostmi  je  lahko  konkretizirano  tako,  da  je  fokusni  
osebi  jasno,  kakšno  podporo,  na  primer  v  konfliktu  z  otrokom  ali  staršem,  potrebuje  in  kako  jo  lahko  skupina/
tim  čim  bolje  podpre.  Uporaba  vprašanj,  kot  so:

•  Zdaj  se  počutim ...

•  Razmišljal  sem  o ...

•  Kaj  vam  bo  dalo,  če  se  boste  s  svojo  ekipo  borili  v  življenju  kot  učitelj  –  dobro  in  slabo?  •  Kako  lahko  
poskrbite,  da  se  bodo  vsi  počutili  varne?  (Zaupnost,  prepoznavanje,  fizična

Četrti  del:  
Končno  lahko  oseba,  ki  je  v  središču  pozornosti,  pove  besede  o  tem,  kako  je  bilo  na  razgovoru.  Morda  z  uporabo  teh

•  Kako  se  vam  zdi,  da  ste  v  tej  situaciji?  •  Kaj  počnete?  •  
Kaj  vam  daje  misliti?  •  Kako  ga  občutite  v  svojem  telesu?  
•  Ali  lahko  najdete  pot  nazaj  do  ravnotežja?  Priti  v  stik  s  
svojim  središčem  bivanja?
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•  Na  list  papirja  napišite  vse  stvari,  ki  so  značilne  za  vašo  učilnico.  Stvari,  ki  delujejo  dobro  in  stvari,  ki  niso  tako  dobre,  
kaj  vam  je  všeč  in  kaj  vam  ni  všeč.

•  Za  kratek  čas  razmislite  o  teh  dveh  izjavah.  Osredotočite  se  na  vsako  izjavo  eno  za  drugo:  -  Kaj  vam  pomenijo?  -  Kaj  

je  jedro  problema  ali  vir?  -  Kako  prepoznate  težavo  ali  pomoč?

si  napisal  na  papir?  •  Na  kakšen  način?  
•  Povzemite  v  plenumu  in  povejte  vsem,  da  
cenite  biti  v  timu,  kjer  je  mogoče  pokazati  ranljivost  in  pomagati.
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Pozitivne  in  negativne  majhne  stvari  in  večje  stvari  (5  minut).  •  Izberite  1  negativno  

in  1  pozitivno  trditev.  Izberite  tiste,  ki  vas  najbolj  izražajo

Postopek

težave  in  sredstva.  5  minut  vsak  za  to.

To  dobro  deluje  na  skupinskem  sestanku  kot  dogovorjena  vaja  na  dnevnem  redu.  Začne  se  kot  individualna  vaja  za  
vsakega  učitelja  v  timu  in  konča  s  kolektivnimi  refleksijami.

•  Naj  vsi  člani  ekipe  izrazijo  svoje  misli  in  razmišljanja  o  tem,  kar  slišijo,  s  poudarkom  na  vaših  virih  in  na  tem,  kaj  
posebej  opazijo.  •  Razmislite  o  sebi.  -  Ali  so  vam  skupinska  razmišljanja  dala  drugo  razumevanje,  kaj

Cilj  
Individualna  refleksija  pozitivnih  in  negativnih  vidikov  lastne  šolske  kulture  in  osvetlitev  le-teh  v  dialogu  z  drugimi.

Poiščite  in  izberite  dve  konkretni  situaciji,  kjer  se  v  razredu  pokažeta  pozitivno  in  negativno  (za  vsako  eno).  Nekaj  se  
je  zgodilo  zunaj,  zaradi  česar  ste  nekaj  začutili.

Racionalno  

V  napornih  časih  je  težko  najti  čas  za  razmislek  o  tem,  kako  stvari  potekajo.  Trenutki  notranje  pozornosti  in  razprave  
s  sodelavci  pa  so  bistveni  za  spremembe  in  za  nenehno  zagotavljanje  dobro  delujočega  vsakdana  za  učitelja,  ekipo  
in  učence.

Materiali  

Papir  in  svinčniki.

Kaj  je  bilo  to?

Občutite  situacijo  •  

Kaj  postane  aktivno  v  vas?  •  Kateri  
občutki?  •  Kako  v  teh  situacijah  čutite  
svoje  telo,  svoje  dihanje  in  svoje  misli?  •  Kateri  so  znaki,  po  katerih  prepoznate  težavo  ali  vir?  •  Obrnite  svojo  
pozornost  na  druge  v  ekipi  in  vsak  od  vas  predstavi  svoje

bistvena  čustva  in  pod  njimi  potegnite  črto.

2.  vaja  Kako  

gre?
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V  dobrem  sodelovanju  med  šolo  in  domom  imajo  šola  in  starši  jasno  opredeljene  vloge,  se  spoštujejo,  delijo  
znanje  in  sodelujejo  v  skupnem  interesu  za  njihov  poklicni,  čustveni  in  socialni  razvoj.  Da  bi  zgradili  zdravo  
sodelovanje,  morajo  učitelji  starše  obravnavati  kot  partnerje,  s  katerimi  morajo  dobro  sodelovati,  da  kar  
najbolje  podpirajo  in  spodbujajo  dobro  počutje  učencev.  To  pomeni,  da  učitelji  izkazujejo  zaupanje,  da  lahko  
vsi  starši  prispevajo  in  so  pozitiven  vir,  tudi  oni  znajo  komunicirati  in  preprečiti  nesporazume  ali  prepire.  Močno  
sodelovanje  med  šolo  in  domom  omogoča  učencem  boljše  pogoje  za  učenje,  učitelje  pa  prikrajša  za  bremena,  
ki  onemogočajo  empatijo.  V  danskih  šolah  obstaja  močna  tradicija  sodelovanja  med  šolo  in  domom.  Zakon  o  
šolstvu  določa,  da  imajo  starši  osrednjo  vlogo  pri  šolanju,  učenju  in  razvoju  učencev.

Zato  je  pomembno,  da  učitelj  vedno  kontaktira  starše  o  vsakdanjih  temah  in  sproti  komunicira  o  učenčevih  
močeh  in  potencialih.

Sodelovanje  lahko  zadeva  posameznega  študenta  ali  pa  se  osredotoča  na  celotne  razrede.

Na  kaj  morate  biti  

pozorni  Ko  imate  nekoga,  ki  se  spopada  z  vami,  do  katerega  si  upate  biti  odprti  in  pri  njem  iskati  podporo,  
pustite,  da  vaše  parade  padejo,  in  postane  lažje  biti  empatičen.

Stalni  stik  lahko  poteka  na  primer,  ko  učitelj  na  neformalen  in  oseben  način  piše  tedenske  posodobitve  staršem  
v  šolskem  komunikacijskem  orodju.  Na  ta  način  izkazujejo  predanost,  ki  staršem  pripomore  k  varnosti  in  
zaupanju.  V  mlajših  razredih  je  lahko  učitelj  pri  pouku  zjutraj,  ko  starši  odložijo  otroke  (glej  vajo  E2.1)  in  si  
vzame  čas  za  kratek  pogovor  s  starši.  V  starejših  razredih  lahko  kratek  telefonski  klic  omogoči  neuraden  
pogovor  o  učencu.  Delo  ustvarjanja  zaupljivega  in  sodelovalnega  odnosa  se  krepi  tako,  da  učitelj  nenehno  
izkazuje  skrb  za  učenca  in  se  potrpežljivo  osredotoča  na  učenčevo  učenje  in  empatično  dobro  počutje.

Zato  je  za  sodelovanje  značilno  več  različnih  dejavnosti  in  področij  sodelovanja,  kot  so  dialog  s  šolo,  roditeljski  
sestanki,  pogovori  med  šolo  in  domom,  skupne  vaje  in  stalni  dialog  z  učitelji.

Opomba  za  trenerja  (koordinatorja)  
Uvajanje  novih  načinov  dela  lahko  traja  nekaj  časa.  Zato  mora  imeti  vsak  čas,  da  v  skupini  najde  svoj  pogled  in  
na  ta  način  biti  ob  strani  drug  drugemu  ter  hkrati  usmeriti  svojo  pozornost  navznoter.
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Obstaja  nekaj  področij,  ki  jih  mora  učitelj  upoštevati,  če  naj  dobro  delujoče  partnerstvo  med  šolo  in  domom  
deluje  optimalno:

Šolski  in  domači  

zapiski  za  trenerje  (koordinatorje)

Zaupanje  Zaupanje  je  bistven  element  za  dobro  delujoče  sodelovanje.  Če  starši  ne  zaupajo  učitelju,  starši  
zadržujejo  kritične  poglede,  ker  jih  skrbi,  da  bi  lahko  škodili  učencu.  Zaupljiv  odnos  ustvarja  dobiček  za  reševanje  
težav  in  konfliktov,  ko  se  pojavijo.
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Položaj  in  zavezanost  staršev  sodelovanju  med  šolo  in  domom  se  ustvari  odnosno  skozi  priložnosti  šole  za  
sodelovanje.  Zato  je  nujno,  da  sodelovanje  omogoča,  da  so  vsi  starši  slišani  in  staršem  ne  postavlja  višjih  zahtev  
in  pričakovanj,  kot  jih  imajo  možnost  izpolniti.  V  nekaterih  primerih  je  lahko  cilj  sodelovanja  med  šolo  in  
domom,  da  učenec  vsak  dan  obiskuje  šolo  ali  da  ima  s  seboj  kosilo.  Zlasti  pri  ranljivih  družinah  lahko  obstaja  
potreba  po  neformalnih  in  prožnih  oblikah  sodelovanja.  Konkretno  to  lahko  pomeni,  da  mora  šola  skupno  
pisna  sporočila  dopolniti  z  osebnim  ali  telefonskim  stikom,  tako  da  ustrezne  informacije  dosežejo  vse  starše  –  
ne  glede  na  bralne  sposobnosti  ali  jezikovno  predznanje.  Da  bi  ustregel  staršem,  ki  imajo  negativne  šolske  
izkušnje,  se  lahko  učitelj  odloči  tudi,  da  sestanke  in  dejavnosti  preseli  iz  običajnih  okvirov  šole,  npr.  v  športno  
dvorano  ali  v  celoti  izven  šole.  Druga  možnost  so  lahko  obiski  na  domu  in  tako  pridobijo  večji  vpogled  v  
študentov  vsakdan.

•  Da  obstaja  odprta  komunikacija  in  izzive  rešujemo  skupaj.  •  Da  starši  in  šola  enako  
pozitivno  govorijo  o  drugem.

Zavzetost  Če  

naj  učiteljem  uspe  razviti  oblike  sodelovanja,  ki  so  prilagodljive  glede  predpogojev  staršev,  to  zahteva  strategijo  
in  upravljanje.  Vodenje  je  zelo  pomembno  za  odnos  učiteljev  do  staršev  in  za  ohranjanje  empatičnega  pristopa.  
Osredotoča  se  na  priložnosti  in  vire,  ne  pa  na  ovire  in  pomanjkljivosti.

Učite  se  od  staršev  Da  

bi  podprli  dobro  sodelovanje  med  šolo  in  domom,  morajo  učitelji  in  vodstvo  razumeti  vrednote,  perspektive  in  
pričakovanja  staršev  glede  sodelovanja  ter  hkrati  določiti  jasno  smer  za  sodelovanje.  Odgovornost  šole  je  
oblikovati  sodelovanje,  razviti  dialog  s  starši  in  ustvariti  skupno  razumevanje.  Poznavanje  staršev  lahko  
učiteljem  da  bolj  koherentno  sliko  učenca  in  bolje  razume  prednosti  in  slabosti.
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Treba  je  zasidrati  tri  ključne  elemente  (in  jih  pogosto  razdeliti  kot  mapo  staršem,  ko  njihov  otrok  začne  hoditi  v  
šolo,  ker  je  za  oblikovanje  odgovorno  vodstvo):

Konkretno  to  pomeni,  da  učitelj  na  srečanju  s  starši  posluša  in  sprašuje  o  izkušnjah  otrokovih  staršev.  Kadar  je  
učenec  izzvan,  se  mora  učitelj  izogibati  interpretaciji  perspektive  staršev  bodisi  kot  napačne  ali  kot  izraz  
inherentne  težave  z  učencem  ali  družino,  temveč  mora  pokazati  radovednost  in  empatijo.

Prvič,  strategija  mora  pojasniti  delitev  vlog  in  odgovornosti  za  učitelje  in  starše.  •  Da  je  inkluzivna  šola  skupna  
odgovornost.  •  Da  učni  pogoji  delujejo  najbolje,  če  vsakdo  prispeva  k  skupnosti,  saj  to  vpliva  na  njihove  
življenjske  pogoje  in  razvojne  možnosti.  •  Da  ima  vsakdo  skupno  odgovornost,  da  lahko  vključi,  sprejme  in  
spoštuje

Stališče  staršev  je  lahko  bistven  vir  za  razumevanje  učenca  in  nadaljnje  razumevanje  družinske  kulture  in  
ozadja  študenta.  Vadba  empatije  je  tukaj  velikega  pomena.

študentov  s  svojimi  življenjskimi  razmerami  in  zgodbami.
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V  dokumentu  si  oglejte  parametre,  ki  jih  morajo  upoštevati  učitelji,  če  naj  dobro  delujoče  partnerstvo  med  šolo  in  
domom  deluje  optimalno.  •  Ali  se  strinjate,  da  so  ZAUPANJE,  PREDANOST  in  ZNANJE  STARŠEV  pomembni

uporabljata  kompetence  drug  drugega.
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Sodelovanje  šole  in  doma

•  Od  svojega  otroka  zahtevajte  njegove  sposobnosti.  •  
Naučite  svojega  otroka  krepiti  prijateljstva  in  razvijati  dobre  manire.

•  Kaj  je  potrebno,  da  bo  še  boljše?

Tretjič,  strategija  mora  pojasniti  okvir  virov  za  sodelovanje.  Skratka,  naloga  vodstva  je  ustvariti  jasnost  glede  virov  in  

časa  za  sodelovanje.  •  Odgovornost  –  drug  drugega  obravnavajte  kot  celovita  človeka,  prevzemajte  soodgovornost  in  

ste  verodostojni  v  besedah  in  dejanjih.  •  Stališča  –  postavljajte  zahteve  in  pričakovanja  drug  do  drugega,  ohranjajte  
zdrave  tradicije  in  uporabljajte  humor.  •  Skrb  –  ustvarja  varnost  za  vse,  spoštuje  drug  drugega  in  konstruktivno  

uporablja  nesoglasja.  •  Skupnost  –  ima  dobro  delovno  okolje  in  predanost  vsakodnevnemu  delu.  •  Ambicije  -  dajte  
prednost  socialnim,  ustvarjalnim  in  visoko  strokovnim  učnim  okoljem  ter

•  Kdo  lahko  to  podpre?

•  Aktivno  sodeluje  pri  spodbujanju  dobrega  okolja,  tako  da  vsi  uspevajo.  -

Da  starši:  •  Pomagajo  
otroku  izpolniti  pričakovanja  šole.  •  Pokažite  zanimanje  in  
lojalnost  za  sodelovanje  s  šolo.  •  So  obveščeni  o  dejavnostih  šole.

področja,  ki  jih  je  treba  upoštevati  za  dobro  delujoče  sodelovanje?

Razume  in  prispeva  k  temu,  da  je  njihov  otrok  del  skupnosti.

to  vključuje?  (Preko  mape,  roditeljskih  sestankov,  intra  itd.)

•  Kaj  že  počnete,  da  bi  ustvarili  dobro  sodelovanje  med  šolo  in  doma?  •  Kaj  se  vam  zdi  izziv?  (In  zakaj)  •  

Kaj  deluje  dobro?  (Opišite)  •  Ali  vaša  šola  novopečene  starše  obvešča  o  sodelovanju  šole  in  doma  in  kaj

Naslednjih  45  minut  razpravljajte  o  naslednjih  vprašanjih:

Drugič,  strategija  mora  oblikovati  osnovo  za  sodelovanje,  ki  temelji  na  vrednostih.  Starši  so  omenjeni  kot  partnerji,  ki  
lahko  pozitivno  prispevajo.  Vodstvo  šole  mora  posredovati  prepričanje  o  predpogojih  in  pripravljenosti  staršev  za  
sodelovanje.

Machine Translated by Google



Postopek

Roditeljski  sestanki

•  Ali  so  dobri  odnosi  s  sošolci  in  učitelji  bistveni  za  otrokovo  učenje?

Na  ta  način  bodo  starši  bolje  razumeli  temelje,  iz  katerih  izhajajo  učitelji,  in  kako  lahko  bolje  sodelujejo.  Starši  lahko  
bolje  podpirajo  socialne  in  čustvene  pobude,  ki  se  izvajajo  v  razredu,  hkrati  pa  se  zavedajo  pomena  tega,  kar  lahko  
štejemo  za  splošno  formacijo.

Po  20  minutah  mora  eden  iz  vsake  skupine  predstaviti  ključne  zaključke  vsakega  vprašanja.

Na  prvem  sestanku  za  starše  za  razred  na  začetku  novega  šolskega  leta  naj  starši  sedijo  v  skupinah  po  6  in  odgovorijo  
na  ta  vprašanja:  •  Katere  šolske  izkušnje  so  bile  najboljše  in  najbolj  poučne,  ki  ste  jih  prinesli  s  seboj

Materiali

•  Kako  visoko  prioriteto  dajete  temu,  da  vaš  otrok  ohranja  in  krepi  svojo  radovednost,

Papir  in  pisalo.

ustvarjalnost  in  empatija  v  šoli?

Konstruktiven  sestanek  mora  biti  jasno  zastavljen.  Učitelj  mora  postaviti  jasen  namen  in  predstaviti  dnevni  red  
sestanka  ter  omogočiti  staršem,  da  izrazijo  svoja  pričakovanja  in  vplivajo  na  vsebino  sestanka.  To  pomeni,  da  je  
zagotovljen  prostor  za  starše,  da  imajo  besedo  ali  organizirajo  dogodke/skupine/pobude  zunaj  šole,  po  možnosti  
tako,  da  se  starši  pogovarjajo  med  seboj  v  manjših  skupinah  ali  jih  povabijo  na  dan  delavnice.  Vendar  je  pomembno,  
da  se  starši  ne  počutijo  negotove  glede  kvalifikacij  in  didaktičnega  znanja  učiteljev  –  vključevanje  staršev  je  bolj  v  
tem,  da  jih  jemljejo  resno  in  so  vključeni  v  otrokovo  učenje  in  šolsko  življenje  –  ter  podpirajo  dobrega  duha  z  
dejavnostmi  zunaj  šole.

Utemeljitev

študent?
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Cilji  Glavni  
cilj  je,  da  je  staršem  jasno,  kakšna  je  njihova  vloga,  da  imajo  vpliv  in  da  sklenjeni  dogovori  zavezujejo  starše  in  šolo.

•  Kaj  vas  najbolj  motivira,  da  dajete  vse  od  sebe?  •  Kako  

pomembni  so  skupnosti  in  dobro  počutje  za  učenje?  •  Ali  naj  se  učitelji  

osredotočijo  na  vse  v  šoli,  kar  je  mogoče  izmeriti  in  preizkusiti  ter

porabite  manj  časa  za  mehke  veščine?

Odgovori  so  zabeleženi  na  tabli  in  uporabljeni  za  razumevanje  pričakovanj  in  vrednot  staršev.  Reflektivni  dialog  lahko  
odpre  konstruktiven  dialog  o  vrednotah  šole  in  učiteljevem  poznavanju  odnosnih  kompetenc,  skupnosti,  empatije  in  
dobrega  počutja.

ti?

•  Zakaj  je  mnogim  otrokom,  ko  dosežejo  določeno  starost,  šola  dolgočasna?  •  Kako  učinkovito  se  

učenci  učijo,  ko  jim  je  dolgčas?  •  Ali  postane  šola  bolj  ali  manj  razburljiva,  če  učitelji  nenehno  

merijo
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Kaj  opazovati

Utemeljitev  

Drug  način  združevanja  učencev  in  krepitve  njihovih  socialnih  veščin  ter  empatije  so  samoorganizirane  igralne  
skupine.  Številne  danske  šole  spodbujajo  starše,  da  organizirajo  igralne  skupine  izven  šole.  Otroci  se  učijo  in  
razvijajo  veščine  empatije,  ko  sodelujejo  v  družbenih  kontekstih.  Prispevek  k  skupnosti,  ki  gosti  PlayGroups,  vpliva  
na  kakovost  življenja  študentov  in  prinaša  razvojne  priložnosti.  Tudi  to  prispeva  k  zmanjšanju  ustrahovanja,  saj  je  
težje  dražiti  nekoga,  ki  ga  poznajo,  medtem  ko  poznajo  družino.  Zato  je  dobro  delujoča  skupnost  okoli  
izobraževanja  plus.

Obvestilo  od  staršev  

do  staršev  za  trenerje  (koordinatorje)

Mogoče  je,  kako  nekateri  starši  spremenijo  pogled  iz  osredotočenosti  le  na  didaktične  kompetence  in  visoke  
ocene  v  cenjenje  mehkih  vrednot,  kot  sta  empatija  in  skupnost
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Čeprav  je  zunaj  šolskega  območja,  številne  danske  šole  spodbujajo  starše,  da  v  prostem  času  skupaj  počnejo  
družabne  stvari  (razdelijo  jim  mapo).  Gre  za  krepitev  enotnosti  in  veselja  do  življenja  učencev  v  šoli.  Gre  tudi  za  
ustvarjanje  vezi  med  starši,  ki  nato  poznajo  vrednote  in  motive  drug  drugega.  Tako  se  bo  lažje  pogovarjati  o  
težkih  temah,  če  se  pojavijo,  saj  so  odrasli,  ki  preživljajo  čas  in  uživajo  v  družbi  drug  drugega,  bolj  tolerantni  do  

majhnih  konfliktov.  Srečni  starši  imajo  več  presežka  za  urejanje  družabnih  aktivnosti  izven  šole,  kar  pripomore  k  
zgostitvi  enotnosti  in  razumevanja  posameznika  v  razredu.  Tako  kot  pri  učencih  morajo  tudi  starši  še  vrsto  let  
sodelovati.

več.

Samoorganizirane  igralne  skupine

Opomba  trenerjem  (koordinatorjem)

Vprašanja  za  povzetek  •  
Ali  so  vsi  starši  sodelovali  pri  skupinskem  delu?  •  Ali  sta  
znala  prisluhniti  drug  drugemu?  •  Bi  lahko  našli  soglasje?  •  
Ali  je  obstajalo  ravnovesje  med  poklicnimi  pričakovanji  in  •  
željo  po  dobrem  počutju  otrok?  •  Kaj  ste  izvedeli  o  starših  v  razredu?

telovadba

Hvaležen  pristop  do  staršev  lahko  predstavlja  dilemo.  Po  eni  strani  mora  biti  učitelj  odprt  in  ustrežljiv  do  različnih  
vrednot  in  pričakovanj  staršev.  Po  drugi  strani  pa  je  odgovornost  šole  kot  strokovne  strani,  da  oblikuje  namen  
sodelovanja  in  ga  jasno  usmeri.  Vendar  mora  biti  učitelj  sposoben  uravnotežiti  med  poslušanjem  in  hvaležnostjo  
ter  med  poklicno  avtoriteto.  Učitelj  na  primer  ne  more  sprejeti,  da  se  nekateri  starši  na  koncu  vmešavajo  v  
učenčevo  šolanje  ali  da  starš  prevzame  dnevni  red  na  roditeljskem  sestanku.  Učitelj  je  tisti,  ki  je  v  tem  kontekstu  
profesionalen.
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Učenci  se  vsakokrat  pomešajo  v  različne  igralne  skupine  in  tako  pridejo  domov  v  različne  družine.  Prav  tako  združuje  
študente  različnih  spolov  in  interesov,  odpira  nova  prijateljstva,  kar  krepi  vedenje  brez  ustrahovanja  in  krepi  empatijo.  
Ko  učenci  začutijo,  da  imajo  v  šoli  prijatelje,  popustijo  in  so  bolj  pripravljeni  na  učenje.

Materiali

Nabor  staršev  oblikuje  gostiteljske  skupine  učencev,  dogovorjene  na  prvem  roditeljskem  sestanku.  Starši  in  učenci  se  
izmenjujejo  vsak  mesec,  menjajo  skupine  učencev  in  gostiteljev.  Vsi  otroci  so  med  letom  gostitelji.  Ko  so  skupine  
sestavljene  in  posredovane  vsem  staršem,  so  takoj  po  roditeljskem  sestanku  starši  gostitelji  odgovorni,  da  vidijo,  kdaj  
je  njihov  teden.  Dogodek  mora  potekati  na  dan,  ki  ustreza  družini  v  zahtevanem  tednu.  Poskrbeti  morajo,  da  povabijo  
učence  (preko  staršev),  ki  odhajajo  k  njim  domov  in  se  tako  pozanimajo,  ali  lahko  vsi  sodelujejo.

Zato  ima  to  pomemben  vpliv  na  učno  okolje  za  vse  vpletene.

(Materiali  niso  potrebni)

Skupni  rojstni  dnevi

Materiali
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Rational  

Shared  rojstni  dnevi  so,  ko  učenci  razreda  praznujejo  v  skupinah.  Vsi  so  v  skupini  in  vsakič  je  povabljen  ves  razred.  
Osnovno  pravilo  na  Danskem  je,  da  učenci  na  zasebne  rojstne  dneve  domov  povabijo  vsa  dekleta,  vse  fante  ali  celoten  
razred.  Ne  tolerira  se  nepovabljenih  študentov.  Kot  starš  lahko  naredite  veliko,  da  bodo  rojstnodnevne  zabave  v  
skupnem  razredu  odlične  in  zabavne  –  da  se  vsi  otroci  počutijo  del  celote.

Malice  in  večerja

Cilji  Ta  
pobuda  je  okrepiti  občutek  skupnosti  med  študenti.  Ko  pridejo  domov  zasebno  drug  k  drugemu,  se  igrajo,  jedo  in  
srečajo  svoje  starše,  postane  težje  ustrahovati.

Cilji  Glavni  
namen  je  zbrati  učence  okoli  nečesa  zabavnega  in  prijetnega.  Ko  skupaj  doživita  dobre  stvari,  spleteta  nove  vezi  ter  
ustvarjata  nove  skupnosti  in  prijateljstva.  Zmanjšuje  ustrahovanje  in  osamljenost  ter  spodbuja  empatijo.  Tudi  starši  
se  med  seboj  bolje  spoznajo,  veselje  do  sodelovanja  z  drugimi  starši  pri  reševanju  naloge  pa  se  razširi  na  učence.

Postopek  

Eden  od  predstavnikov  staršev  v  razredu  organizira  vse  učence  v  majhne  mešane  skupine  po  5-6  učencev,  da  pridejo  
na  "Jesti  in  se  igrati"  na  njihovo  hišo  po  šoli  do  okoli  19.-20.  ure  enkrat  na  mesec  (ali  5-6-krat  na  leto).
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peče

•  Kje  se  srečati,  datum  in  urnik.  •  Da  lahko  otroke  pridejo  

pobrati  in  pripeljati,  če  starši  tega  ne  morejo.  •  Ime,  tel.  št.  in  kontaktno  osebo  po  e-pošti.

da  se  nihče  ne  počuti  zapostavljenega.
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•  mafine/torto,  poskrbi  za  sadje  in  prigrizke,  poskrbi  za  pijačo  in  naredi  •  piščančja  
nabodala  in  zelenjavo  ali  karkoli  že  potrebujete.  •  Zabava  –  igre,  iskanje  zaklada  ali  karkoli  
že.  -  Čiščenje.

•  Skupine  se  sestanejo,  da  glasujejo  o  pričakovanjih  in  začnejo  načrtovati,  ko  se  bliža  čas  za  načrtovanje  njihovega  

rojstnega  dne.  -  Kako  dolg  naj  bo  rojstni  dan?  -  Kje  bi  morala  biti  raven  ambicij?  Dober  nasvet  je  -  NE  izdelati  kosa  

opreme,  ampak  naj  bo  preprost,  a  zabaven.  -  Ali  ima  kdo  skupno  hišo  ali  ustrezen  prostor  doma?  Ali  lahko  na  
primer  slišite,  ali  je  šolska  dvorana  prosta,  ali  kje  najdete  dobro  igrišče?  •  Ko  je  okvir  določen,  organizirajte  
majhno  rojstnodnevno  srečanje  z  otroki.  Poslušajte,  kaj  bi  radi.  Poskrbite,  da  imajo  vsi  otroci  besedo.  Pred  

srečanjem  se  lahko  vsak  starševski  par  s  svojim  otrokom  pogovori  o  dnevnih  željah  v  okviru.  Tudi  zato,  da  otroci  
vedo,  da  se  za  skupni  rojstni  dan  odloča  več.  Povejte  otrokom,  da  so  zdaj  starši  zapisali  svoje  želje  in  se  bodo  
skupaj  usedli,  da  bi  načrtovali  rojstni  dan.

Opomba  trenerju  (koordinatorju)

•  Sestavite  dan  in  poskrbite,  da  bodo  vsi  otroci  vplivali.  Vsak  starš  svojemu  otroku  pove,  kakšen  bo  dan.  •  Sedaj  morajo  
starši  med  seboj  razdeliti  naloge.  •  Sobe,  okraski  in  glasba.  -  Hrano  in  pijačo  lahko  razdelimo  na  več,  torej  eno

Morda  bi  bilo  dobro,  da  se  učitelj  pogovori  o  tem,  kako  naj  potekajo  rojstni  dnevi  z  učenci  razreda.  To  lahko  
izpostavimo  na  prvem  letošnjem  roditeljskem  sestanku  in  se  pogovorimo  o  vprašanjih,  kot  so:  Ali  rojstne  dneve  
praznujete  ločeno  ali  bi  morali  razmisliti  o  skupnih  rojstnih  dnevih?  •  Koga  povabite  na  rojstne  dneve?  Cel  razred,  

skupina  fantov  ali  skupina  deklet,  torej

•  Vsaka  skupina  se  dogovori  za  datum  rojstnega  dne  in  ga  objavi  na  šolskem
leto.

Naredite  vse,  kar  lahko,  da  se  vsi  otroci  pridružijo  skupnemu  rojstnodnevnemu  dogodku.  Pokličite  tiste  starše,  ki  se  
niso  javili  v  roku.  Ponudite,  da  otroka  prevzamete  in  pripeljete,  če  so  starši  onemogočeni.

komunikacijsko  orodje,  tako  da  je  koledar  mogoče  odkljukati.

Kaj  opazovati

Druženje,  veselje  in  skupnost.

Napišite  vabljivo  povabilo,  ki  ga  razdelite  razredu  in  pošljete  prek  Aule.  Ne  pozabite  napisati:

Postopek  •  

Starši  se  razdelijo  v  rojstnodnevne  skupine  glede  na  mesec,  v  katerem  imajo  otroci  rojstni  dan.  Zberite  skupine  tako,  
da  se  rojstni  dnevi  praznujejo  3-  ali  4-krat
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•  Ali  otroci  dajejo  darila?  Ali  starši  slavljenca  kupijo  skupno  darilo  od  celega  razreda?  Koliko  mora  darilo  stati?  •  Ali  
naj  bo  ob  prevzemu  1⁄2  ure  kave  za  starše?  Hiter  in  učinkovit  način,  da  se  bolje  spoznate  in  otrokom  pokažete,  

da  se  starši  dobro  pogovarjajo.  Za  otroke  je  nalezljiva.

preprosto,  prijetno  in  zabavno  za  otroke.

Rational  

Skupne  prireditve  so  namenjene  celotnemu  razredu,  načrtujejo  in  izvajajo  pa  jih  skupine  staršev  v  razredu.  Tu  se  
učenci  srečujejo  izven  šolskega  časa  za  skupne  dejavnosti,  na  primer  ob  skupnih  rojstnih  dnevih  –  največkrat  ob  
koncih  tedna.  Šola  pripravi  predloge  za  starševske  skupine  pred  prvim  roditeljskim  sestankom  v  najnižjih  razredih,  
da  ta  pomembna  pobuda  doseže  vse  starše  v  šoli  –  od  tam  dalje  pa  predstavniki  staršev  iz  razreda  sestavijo  štiri  
skupine  (jesen,  zima,  pomlad). ,  in  poletje),  pri  čemer  sodelujejo  vsi  starši  učencev,  razdeljeni  v  eno  skupino  za  
vsakega  učenca.  Ker  je  izven  šolskega  časa,  danske  šole  ne  prevzemajo  nobene  odgovornosti,  vendar  močno  
podpirajo  te  dogodke.

Dajte  visoko  prednost  vabilom  za  rojstni  dan.  Dejstvo,  da  študent  ne  želi  sodelovati,  ni  dober  razlog  za  odpoved.  •  
Spoštujte  način,  na  katerega  so  se  starši  razreda  dogovorili  za  izvedbo  rojstnih  dni.  •  Ni  nujno,  da  so  rojstni  dnevi  
velik  kos  opreme,  bolj  pomembno  je,  da  jih  obdržite

•  Odkrito  se  pogovarjajte  o  različnih  načinih  praznovanja  rojstnih  dni.  Prav  vznemirljivo  je,  če  obstaja  razlika.  Ne  
pozabite,  da  lahko  že  majhna  kritika  študenta  močno  prizadene  možnosti  in  izbire  njegove  družine.  •  Držite  se  
dogovorjenega  zneska  darila.  Nikogar  se  ne  sme  meriti  njegova  vrednost  v  ceni

(Materiali  niso  potrebni)

Cilji  Skupni  
dogodki  prispevajo  k  dobremu  počutju  v  razredu  in  tako  prispevajo  k  temu,  da  se  vsi  dobro  počutijo.  Načrtovanje  
in  izvedba  skupnih  dogodkov  je  enkratna  priložnost  za  gradnjo  socialne  skupnosti  med  starši,  ki  je  nujna  tudi  za  
dobro  počutje  razreda.  Še  vedno  pa  so  ti  dogodki  predvsem  namenjeni  zagotavljanju  skupnosti  in  dobrega  počutja  
vseh  učencev,  kjer  se  fantje  in  dekleta  učijo  komunicirati  drug  z  drugim,  ne  glede  na  spol,  deliti  izkušnje,  ustvarjati  
spomine,  se  povezovati  in  zabavati.

Postopek  •  

Starši  so  razdeljeni  v  tri  skupine,  ki  jih  organizira  in  razdeli  predstavnik  razreda.  Vsaka  skupina  se  dogovori  za  
termin  dogodka  in  ga  objavi  na  komunikacijskem  orodju  šole,  da  se  lahko  odkljuka  koledar.  Najpogosteje  si  
bodo  dopisovali  po  e-pošti  ali  šolski  poti.

•  Skupine  se  srečajo,  da  razpravljajo  o  tem,  kakšen  dogodek  bi  želele  organizirati.

in  velikost  darila.

Materiali
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Skupni  dogodki
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•  Kako  dolg  naj  bo  dogodek?  Prenočevanje  v  zavetišču.  Keglanje.  Vožnja  s  kolesom.  Taborni  ogenj.  Bazen  in  zabava.  
Iskanje  zaklada.  Obiščite  eno  od  delovnih  mest  staršev.  Tematska  zabava  itd.

Napišite  vabilo,  ki  se  razdeli  razredu  in  pošlje  prek  šolskega  intra.

bi  si  mislili.  Poskrbite,  da  imajo  vsi  otroci  besedo.

•  Kje  naj  bo  raven  ambicij?  Dober  nasvet  je  -  NE  izdelati  kosa  opreme,  ampak  naj  bo  preprost,  a  zabaven.  •  Ko  je  okvir  
določen,  organizirajte  majhen  sestanek  z  vključenimi  otroki.  Poslušaj  kaj

Pred  srečanjem  se  lahko  vsak  starševski  par  s  svojim  otrokom  malo  pogovori  o  željah  za  ta  dan  –  znotraj  okvira.  
Otroci  tudi  vedo,  da  se  za  skupne  dogodke  odloča  več.  Otrokom  povejte,  da  so  zdaj  starši  zapisali  svoje  želje  in  se  
bodo  skupaj  usedli  za  načrtovanje  dneva.
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Ne  pozabite  napisati:  •  

Kje  se  srečati,  datum  in  ura.  •  Da  lahko  

otroke  pridejo  pobrati  in  pripeljati,  če  starši  tega  ne  morejo.  •  Ime,  tel.  št.  in  kontaktno  osebo  
po  e-pošti.

•  Sestavite  dan  in  poskrbite,  da  bodo  vsi  otroci  vplivali.  Starši  povedo  svojim

Naredite  vse,  kar  lahko,  da  se  vsi  otroci  pridružijo  skupnemu  dogodku.  Pokličite  tiste  starše,  ki  se  niso  javili  v  roku.  

Ponudite,  da  otroka  prevzamete  in  pripeljete,  če  so  starši  onemogočeni.

otroci,  kakšen  bo  dan.  •  Sedaj  

morajo  starši  med  seboj  razdeliti  naloge.  •  Praktične  stvari  so  odvisne  od  
tega,  kam  iti  in  kaj  početi.  •  Hrano  in  pijačo  si  lahko  razdelita  starša.
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Pojasnjenih  pet  bistvenih  stvari

Nadalje  se  dotika  teme,  kako  študente  motivirati  in  kako  jim  pomagati  ponovno  vzpostaviti  ravnovesje.

Essential  5  –  Podporni  sistem  Peti  
in  zadnji  bistveni,  'Podporni  sistem',  ponazarja,  kako  je  zdrav  podporni  sistem  bistvenega  pomena  za  uspeh  
tako  učenca  kot  učitelja.  Nerazrešeni  konflikti,  očitni  ali  ne,  bodo  vedno  ovirali  čustvene  in  učne  kompetence,  
zato  jih  je  treba  obravnavati  pozitivno.

1.  Motivacija:  Vaša  motivacija  vodi  pot  2.  Moj  namen  3.  
Odpiranje  srca  4.  Diafragmatično  dihanje  5.  Vodite  z  
zgledom

Bistvo  1  –  Motivacija  Prvo  

bistvo,  'Motivacija',  opisuje  potrebne  osnove  za  olajšanje  poučevanja  v  empatičnem  notranjem  in  zunanjem  
ravnovesju.  Bolje  kot  učitelji  razumejo  sebe  in  se  znajo  uravnotežiti,  bolje  bodo  razumeli  svoje  učence  in  jih  
sprejeli  z  empatijo.

Bistvo  2  –  Odnosi  Drugo  bistvo,  
'Odnosi',  se  ukvarja  s  tem,  kako  pomembno  je,  da  učitelji  vzpostavijo  dobre  in  močne  odnose  z  učenci.  Dobri  
odnosi  so  nujni  za  učenčevo  dobro  počutje  in  učenje  ter  posledično  empatijo.

Močno  je  priporočljivo,  da  koordinator(ji)  pred  začetkom  usposabljanja  v  celoti  razumejo  vsebino  postopkov  
usposabljanja  in  pet  bistvenih  dejavnosti,  opisanih  pod  Essential  1  kompleta  orodij,  saj  bodo  morda  želeli  
vključiti  nekatere  poznejše  dejavnosti  med  predajo  priročnika  za  usposabljanje.  vsebino.

Bistvene  dejavnosti,  ki  jih  vsebuje  komplet  orodij,  so  zasnovane  za  spodbujanje  empatičnega  razvoja  pri  
učiteljih,  so  naslednje:
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Essential  3  –  Chaos  versus  Harmony  Tretji  
esencial,  'Chaos  versus  Harmony',  se  ukvarja  s  tem,  kako  lahko  učitelji  obravnavajo  težavne  učence,  
ustrahovanje  in  druge  konflikte  na  empatičen  in  konstruktiven  način.  Zahteva  pozornost,  usmerjeno  navznoter  
in  navzven,  hkrati  pa  skrbno,  radovedno  in  spoštljivo  srečanje  z  učenci.

Bistvene  1  dejavnosti,  osredotočene  na  učitelja

Bistvo  4  –  Ustvarjanje  varnega  ozračja  Četrto  
bistvo,  'Ustvarjanje  varnega  ozračja',  se  ukvarja  s  tem,  kako  lahko  učitelj  vzpostavi  najboljše  pogoje,  da  se  
učenci  počutijo  varne  in  sproščene.  Za  optimalno  učenje  mora  biti  razred,  tako  fizično  kot  psihično,  vključujoč,  
poučen  in  skrben.

Machine Translated by Google



Izvedba  programa

odprt  dialog  in  nekatere  sprostitvene  in  meditacijske  dejavnosti  se  jim  morda  zdijo  tuje.

Tisti  učitelji,  ki  se  za  to  odločijo,  lahko  začnejo  v  vsakodnevno  rutino  vključevati  nekatere  dejavnosti  osebnega  
razmišljanja  in  meditacije.  Učiteljev  ne  bi  smeli  siliti  k  uporabi  teh  dejavnosti,  vendar  jih  je  treba  spodbujati,  da  dajejo  
povratne  informacije  kolegom,  če  imajo  pri  tem  kakšne  koristi.  S  soglasjem  se  lahko  šole  odločijo,  da  bodo  takšne  
dejavnosti  uporabljale  ob  urah,  kot  je  začetek  sestankov  zaposlenih.

Te  dejavnosti  je  najbolje  uporabiti  med  jutranjim  krožkom  ali  jutranjo  registracijo/vadbo.  V  večjem  obsegu  se  lahko  
te  dejavnosti  izvajajo  med  letnimi  skupinskimi  ali  celotnimi  šolskimi  zbori,  če  o  tem  obstaja  soglasje  učiteljskega  
osebja.

1.  faza  izvajanja  E4C  Ko  koordinator(ji)  
vadijo  in  razumejo  dejavnosti,  osredotočene  na  učitelje,  v  okviru  prvega  bistvenega  dela  kompleta  orodij,  jih  lahko  
predstavijo  svojim  kolegom  učiteljem,  če  tega  niso  storili  že  med  izvajanjem  vsebino  postopkov  usposabljanja.  
Postopek  po  korakih,  kako  najbolje  predstaviti  te  dejavnosti,  je  podrobno  opisan  v  kompletu  orodij.  Vsi  učitelji  se  ne  
bodo  počutili  udobno  s  samorefleksijo  in  poštenostjo

Zato  je  pomembno,  da  koordinatorji  usposabljanje  izvajajo  občutljivo.

Nekatere  od  prvih  petih  dejavnosti,  namenjenih  razvijanju  empatije  pri  učiteljih,  je  mogoče  uporabiti  tudi  pri  učencih.  
Kljub  temu  ostajajo  dejavnosti,  ki  so  posebej  namenjene  študentom.

Nadaljnje  strategije  in  dejavnosti  Essential  1  in  bolj  primerne  za  razvijanje  empatije  pri  učencih.  Preostale  štiri  
osnovne  stvari  vsebujejo  predlagane  dejavnosti  in  strategije,  ki  so  namenjene  učiteljem  za  pomoč  pri  dvigovanju  
empatije  med  njihovimi  učenci.

Te  dejavnosti  so:

Essential  1  Dejavnosti,  osredotočene  na  študente  
6.  Naj  vas  vodi  motivacija  7.  Sedeče  

skeniranje  telesa  8.  Gibanje  Sedenje  in  
dihanje  9.  Kako  mi  gre?

„Pomembno  je,  da  vsak  sodeluje  po  lastni  volji,  ne  da  bi  se  počutil  prisiljenega.

2.  faza  izvajanja  E4C  Ko  učitelji  
odkrijejo  prednosti  rednega  razmišljanja,  sproščanja  in/ali  meditacije,  naj  začnejo  razpravljati  o  preostalih  strategijah,  
opisanih  v  Essential  1,  ki  so  zasnovane  za  spodbujanje  samorefleksije  in  meditacije  med  učenci.

10.  Napolnite  se  z  energijo

Kljub  temu  upamo,  da  bodo  vsi  udeleženci  aktivno  sodelovali  in  pri  tem  izkazali  hvaležnost  za  svoje  in  dobro  
počutje  svojih  sodelavcev.  Samoumevno  je,  da  se  pričakuje  zaupnost.«  Iben  Sandahl  -  E4C  Toolkit  –  Uvod  za  

učitelje.
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„Potrebe  skupine  ter  prilagajanje  in  občutljivost  učiteljev  na  specifičen  šolski  kontekst  in  učno  situacijo  
so  ključni  dejavniki  za  uspeh  programa  Empatija  za  otroke.  Pripravljenost  trenerjev,  da  se  poglobijo  v  dialog  
z  učitelji,  je  absolutno  nujna.«  Iben  Sandahl  -  E4C  Toolkit  –  Uvod  za  učitelje.

Takrat,  ko  bodo  učitelji  menili,  da  imajo  takšne  strategije  resnično  vrednost  in  so  postale  del  šolske  ali  razredne  
rutine,  bodo  učitelji  lahko  izvajali  nekatere  ali  vse  predlagane  dejavnosti,  opisane  v  Essentials  2  do  5.  
Koordinatorji  bi  morali  še  naprej  izvajati  vodijo  na  tej  stopnji  in  podpirajo  učitelje  pri  izbiri  dejavnosti,  za  katere  
so  najbolj  primerni  in  za  katere  menijo,  da  bodo  za  njihove  učence  največ  vrednosti.  Kljub  širokemu  izboru  
dejavnosti,  ki  so  na  voljo  v  kompletu  orodij,  je  predlagano.  Da  učitelji  izberejo  najmanj  dve  dejavnosti  iz  vsake  
od  bistvenih  skupin  2  do  5  (glej  zgoraj  –  Pet  bistvenih  stvari).

Šole  bi  se  morale  same  odločiti,  koliko  časa  želijo  preizkušati  dejavnosti  v  Essential  1.  Ponovno  učitelji  ne  bi  
smeli  imeti  občutka,  da  morajo  vse  strategije  in  dejavnosti  uvesti  v  svojo  učno  prakso.  Vendar  je  priporočljivo,  
da  se  učitelje  spodbuja,  da  preizkusijo  vsaj  dve  dejavnosti  iz  programa  Essential  2.
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Če  obstaja  zadostna  pripravljenost  med  širšo  učno  skupino,  se  lahko  koordinator(ji)  odloči(jo)  za  razpravo  o  
izvajanju  predlaganih  dejavnosti,  ki  jih  vsebuje  komplet  orodij,  in  doseže  soglasje  o  tem,  katere  dejavnosti  
bodo  sprejete  kot  celoten  šolski  pristop.  Brez  takšnega  soglasja  bi  moralo  biti  učiteljem  omogočeno,  da  
sprejmejo  strategije  in  dejavnosti  po  lastni  izbiri,  koordinator(ji)  pa  bi  morda  morali  podpirati  in  mentorirati  
učitelje  na  individualni  osnovi.  Sestanke  osebja  in  posebej  določene  sestanke  je  treba  uporabiti  za  omogočanje  
povratnih  informacij  od  učiteljev  in  spodbujanje  razprave.  Takšne  razprave  bi  morali  voditi  koordinatorji,  da  bi  
zagotovili  doslednost  pristopa  in  skupno  zavedanje  o  tem,  kaj  deluje  in  kaj  ne  deluje.

3.  faza  izvajanja  E4C  Ko  bodo  
učitelji  v  razredu  uporabljali  strategije  sprostitve,  refleksije  in  samozavedanja,  bodo  začeli  ustvarjati  umirjeno,  
motivacijsko  in  energično  okolje  za  poučevanje  in  učenje  na  začetku  vsakega  dne  ali  na  začetku  določenih  
lekcij.  To  je  temelj,  na  katerem  je  mogoče  graditi  vse  nadaljnje  strategije  in  dejavnosti.  Na  tej  stopnji  se  je  treba  
izogibati  preobremenitvi  študentov  s  preveč  raznolikimi  izkušnjami.

Kot  velja  za  vse  strategije  in  dejavnosti,  predlagane  v  kompletu  orodij  E4C,  učitelji  ne  smejo  pričakovati  
takojšnjih  rezultatov  v  smislu  opazovanja  pozitivnih  sprememb  v  vedenju  v  razredu,  dobrem  počutju  in  
interakcijah  učencev,  kot  je  navedeno  v  želenih  rezultatih  zgoraj.  Učitelji  bi  morali  zato  na  začetku  natančno  
oceniti  stopnjo  empatije  svojih  učencev,  da  bi  določili  merilo,  na  podlagi  katerega  je  mogoče  spremljati  
dolgoročnejši  napredek.  Predlagane  strategije  ocenjevanja  lahko  najdete  v  dodatkih  na  dnu  tega  dokumenta  
skupaj  s  povezavami  do  orodij  za  ocenjevanje  E4C  na  spletni  strani  E4C.
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V  ta  namen  je  bila  oblikovana  knjižica  E4C  Needs  Teaching  Booklet,  ki  zagotavlja  shemo  dela,  ki  temelji  na  
Maslowovi  hierarhiji  potreb.  Knjižica  ponuja  vrsto  dejavnosti  branja,  pisanja  in  razpravljanja,  razdeljenih  v  
petstopenjsko  hierarhijo  potreb.

Učencem  in  učiteljem  je  treba  pomagati,  da  razvijejo  svojo  čustveno  pismenost  z  dejavnostmi,  opisanimi  v  
kompletu  orodij  E4C,  in  začnejo  prepoznavati  svoja  čustva  in  razloge  za  dejanja  v  smislu  zadovoljenih  in  
nezadovoljenih  potreb.  To  lahko  predstavlja  velik  del  krožnega  časa  v  razredu  in  srečanjih  za  razvoj  osebja  s  
kolegi.  Komunikacija  na  podlagi  potreb  je  tesno  povezana  s  kognitivnim  diamantom,  kot  je  razloženo  v  kompletu  
orodij  E4C  in  priročniku  za  usposabljanje  E4C  1.

Samodosežek
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Iskreno  samoizražanje  (opredeljeno  kot  pristno  izražanje  samega  sebe  na  način,  ki  bo  verjetno  vzbudil  sočutje  
pri  drugih).

Pripadnost

Namen  komunikacije  na  podlagi  potreb  najti  način,  kako  učitelji  in  učenci  prepoznajo  in  se  osredotočijo  na  tisto,  
kar  jim  je  resnično  pomembno,  brez  uporabe  krivde,  ponižanja  ali  sramu.  Uporaben  je  za  reševanje  konfliktov,  
povezovanje  z  drugimi  in  delo  na  način,  ki  je  zavesten,  prisoten  in  prilagojen  resničnim,  življenjskim  in  delovnim  
potrebam  vseh  strani.

Spoštovanje

Samoempatija  (definirana  kot  zavedanje  lastnega  notranjega  doživljanja)

Komunikacija  na  podlagi  potreb  je  komunikacijski  proces,  ki  se  osredotoča  na  tri  vidike  
komunikacije:

Pet  stopenj  je:

Empatija  (opredeljena  kot  razumevanje  tega,  kar  vidimo  v  drugi  osebi)

Varnostne  potrebe

Osnovne  (fiziološke)  potrebe

Preden  učencem  uvedemo  komunikacijo,  ki  temelji  na  potrebah,  je  nujno,  da  učitelji  aktivno  obravnavajo  koncept  
potrebe  in  učencem  predstavijo  različne  človeške  potrebe.

Upamo ,  da  bodo  učitelji  sčasoma  
opazili  oprijemljive  izboljšave  v  vzdušju  v  razredu,  angažiranosti  učencev  in  splošnem  dobrem  počutju.  Ker  se  
učenci  vedno  bolj  počutijo  zadovoljni  z  razpravljanjem  o  svojih  čustvih  in  odnosih  ter  uporabo  strategij  za  dvig  
samozavedanja  in  vključenosti,  bi  morali  učitelji  začeti  z  usposabljanjem  o  razvijanju  komunikacije  na  podlagi  
potreb  v  razredu  in  širši  šolski  skupnosti.  Uporaba  komunikacije  na  podlagi  potreb  je  zasnovana  tako,  da  gradi  
na  naraščajočem  občutku  empatije  med  učitelji  in  učenci  ter  jim  zagotavlja  komunikacijsko  orodje,  ki  empatijo  
postavlja  v  središče  dialoga  in  reševanja  konfliktov.

E4C  potrebuje  knjižico  za  poučevanje
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Primeri  navajanja  opažanj  za  izvabljanje  komunikacije

Praksa  komunikacije  na  podlagi  potreb  -  orodje  za  empatijo  in  reševanje  konfliktov.

Namen  knjižice  E4C  Needs  Teaching  Booklet  je  sistematično  spodbujati  študente  k  upoštevanju  lastnih  potreb  in  
prepoznavanju  potreb  drugih.  Razprave  o  potrebah  bi  morale  biti  vse  bolj  vključene  v  dejavnosti,  opisane  v  kompletu  
orodij  E4C,  ki  že  potekajo  v  učilnici.  Pri  razpravljanju  o  čustvih  in  razlogih  za  dejanja  naj  učitelji  poskušajo  iz  učencev  
izluščiti  zadovoljne  ali  neizpolnjene  potrebe,  ki  so  jih  morda  povzročile.  Na  ta  način  bodo  učenci  postopoma  razvijali  
čustveno  pismenost  in  razumevanje,  ki  je  potrebno  za  prepoznavanje  razlogov  za  lastno  vedenje  in  čustvovanje  ter  
vedenje  in  čustvovanje  drugih.

Pri  učiteljih  

»Opazil  sem,  da  nisi  napisal  učnega  cilja  na  tablo«  navaja  opaženo  dejstvo,  medtem  ko  »Šolska  politika  je,  da  se  učni  
cilj  napiše  na  tablo  in  to  je  nekaj,  kar  moraš  storiti«,  daje  oceno  in  zanika  lastništvo  druge  stranke  nad  njegovimi  
dejanji.  Morda  obstaja  odličen  razlog,  da  ne  navedete  učnega  cilja  in

Na  podlagi  potreb  je  preprosta  metoda  za  jasno,  empatično  komunikacijo,  ki  je  sestavljena  iz  štirih  korakov:  1.  
navajanje  opažanj  2.  prepoznavanje  in  izražanje  čustev  3.  prepoznavanje  potreb  4.  postavljanje  realističnih  in  

izvedljivih  zahtev.

Čeprav  E4C  Needs  Teaching  knjižica  vsebuje  vrsto  dejavnosti,  je  treba  nanjo  gledati  le  kot  na  uvod  v  temo  človeških  
potreb.  Da  bi  učenci  razvili  globlje  zavedanje  in  spoštovanje  vedenja  drugih  in  tega,  kar  jih  motivira,  so  sposobni  
prepoznati  nezadovoljene  potrebe,  ki  so  v  osnovi  takšnega  vedenja.  To  je  bistvo  tega,  kar  pomeni  biti  empatičen.

Po  sistematičnem  usmerjanju  razprav  o  občutkih  in  vedenju  v  smislu  človeških  potreb  bi  morali  učitelji  začeti  
pomagati  učencem  pri  razvijanju  komunikacijskih  veščin,  ki  temeljijo  na  potrebah.

1.  Navajanje  opažanj  Med  
prvo  fazo  sodelovalne  komunikacije  je  bistvenega  pomena,  da  učitelji  in  vodje  od  druge  strani  (otrok,  staršev  ali  
sodelavcev)  izvabijo  opažanja,  ki  so  jih  podali  in  so  lahko  privedla  do  neželenega  vedenja,  konflikta,  pritožbe  ali  
pritožbe. .  To  bi  morala  biti  zgolj  dejanska  opažanja,  brez  sestavine  presoje  ali  ocene.  Začetek  dejanskih  opazovanj  
je  mogoče  uporabiti  za  izvabljanje  komunikacije  na  vseh  področjih  šolskega  življenja  in  poklicnega  diskurza,  vključno  
z:  1.  Reševanjem  konfliktov

2.  Reševanje  pritožb  3.  

Upravljanje  uspešnosti  4.  Opažanja  
lekcije
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Komunikacija  na  podlagi  potreb
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Izjava  o  potrebi  brez  moralne  presoje  daje  obema  stranema  jasnost  o  tem,  kaj  v  resnici  poganja  
čustva  v  tistem  trenutku.

Opazil  sem,  da  si  kričal  na  Johna.  Ste  bili  razočarani«?

(Zaznano  čustvo.)
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Učitelji  in  vodje  se  morajo  izogibati  navajanju  razlogov  za  zaznana  čustva.  Preprosto  povedo  
opazovanje  in  ugibajo  čustva.  Za  odprto  komunikacijo,  ki  temelji  na  potrebah,  bi  bilo  manj  
ugodno,  če  bi  sogovornika  vprašali,  ali  je  bil  vzrok  njegove  jeze.

Z  učitelji  
"Opazil  sem,  da  ste  ves  čas  sestanka  osebja  zmajevali  z  glavo  (opazovanje).  Ste  bili  jezni?"

Vodja  
Ves  čas  srečanja  ste  zmajevali  z  glavo  (Opažanje).  Ste  bili  jezni?

S  študenti

”

2.  Prepoznavanje  in  izražanje  občutkov  
Ta  faza  zahteva  izjavo  o  občutku,  ki  ga  opazovanje  sproži  pri  drugi  osebi,  ali  pa  ugibati,  kaj  čuti,  
in  vprašati.  Poimenovanje  čustva  brez  moralnega  presojanja  omogoča  učiteljem  in  vodjem,  da  
se  povezujejo  v  duhu  medsebojnega  spoštovanja,  empatije  in  sodelovanja.  Učitelji  in  vodje  bi  
morali  izvesti  ta  korak  z  namenom  natančne  identifikacije  občutka,  ki  ga  oni  ali  druga  oseba  
doživlja  v  tistem  trenutku,  ne  pa  z  namenom,  da  bi  jih  sramovali  zaradi  njihovih  občutkov  ali  
jim  kako  drugače  poskušali  preprečiti,  da  bi  se  počutili,  kot  se.

Pri  študentih  
»Opazil  sem,  da  si  potisnil  Sarah  na  hodniku«  navaja  dejstvo.  "Ne  smeš  pritiskati  na  ljudi,  saj  
je  to  nesprejemljivo  vedenje,"  daje  oceno.

Primer  ugotavljanja  potrebe:

Naslednji  primeri  se  nanašajo  na  vodjo  šole,  ki  stopi  v  dialog  s  članom  učiteljskega  osebja.
Z  učitelji.

Primeri  prepoznavanja  in  izražanja  čustev.

3.  Prepoznavanje  
potreb  V  tej  fazi  bi  morali  učitelji  in  vodje  poskušati  prepoznati  potrebo(-e),  ki  je(-e)  vzrok  za  ta  
občutek,  ali  uganiti  potrebo,  ki  je  povzročila  občutek  pri  drugi  osebi,  in  vprašati.  Ko  so  potrebe  
izpolnjene,  se  ljudje  počutijo  srečne,  pozitivne;  ko  niso  izpolnjeni,  imajo  negativne  občutke.  Z  
uglaševanjem  občutka  lahko  učitelj  pogosto  najde  osnovno  potrebo.

priložnost  za  razpravo  o  razlogu  se  lahko  izgubi,  ko  se  podajo  ocene  ali  vrednostne  sodbe.
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Učitelj  

Da,  bil  sem.  Nisi  mi  dal  časa,  da  bi  rekel,  kar  sem  hotel.  Čutila  sem,  da  sem  narobe  razumljena  in
nisem  dobil  priložnosti,  da  bi  se  razložil."

V  tej  fazi  bi  morali  učitelji  poskušati  oblikovati  konkretno  zahtevo  za  ukrepanje,  da  bi  izpolnili  pravkar  
opredeljene  potrebe.  Jasno  in  natančno  bi  morali  vprašati,  kaj  si  trenutno  želimo,  namesto  da  namigujejo  ali  
navajajo  le,  česa  ne  želimo.

”

Vodja .  Žal  
mi  je,  da  ste  se  tako  počutili,  vendar  sem  imel  veliko  drugih  učiteljev,  ki  so  želeli  govoriti.  Srečanje  sem  
premaknil,  da  bi  čim  več  ljudem  dalo  besedo  (Opomba).  Medtem  ko  ste  zmajevali  z  glavo,  sem  se  počutil  
nelagodno  in  sem  se  bal,  da  me  bodo  drugi  razumeli  kot  nespoštovanega  (čustvo).  Zdi  se  mi,  da  vas  je  treba  
pozorneje  poslušati  in  razumeti,  kaj  želite  povedati,  medtem  ko  moram  čutiti,  da  imam  med  vodenjem  sestanka  
pozornost  in  spoštovanje  zaposlenih.  (Opredelitev  potreb)  Torej,  kako  lahko  zagotovimo,  da  bova  v  prihodnosti  
oba  izpolnila  te  potrebe?  (Iskanje  realnih  rešitev)

Upravitelj  
v  redu!  Dobimo  se  pozneje  in  razmislimo  o  načinih,  kako  lahko  izboljšamo  komunikacijo  na  splošno  in  upajmo,  
da  nam  bo  to  omogočilo  nadaljevanje  hitrih  srečanj.

Vodja  
Zakaj  se  ne  bi  srečali  pozneje,  da  bi  podrobneje  razpravljali  o  vaših  zamislih?  (Prošnja)

Na  ta  način  je  član  osebja  spremenil  svoj  položaj  z  zaznanega  kljubovanja  ali  nespoštovanja  na  položaj  
cenjenega  prispevka  k  razvoju  šole.

Da  bi  bila  zahteva  res  zahteva  in  ne  zahteva,  bi  morali  učitelji  in  vodje  dovoliti  drugi  osebi,  da  reče  ne  ali  
predlaga  alternativo.  Prevzamejo  odgovornost  za  izpolnitev  svojih  potreb  in  potreb  šole  ter  pustijo,  da  druga  
oseba  prevzame  odgovornost  za  njihove.

V  veliko  preveč  primerih  bi  se  vodja  čutil  prisiljenega  reagirati  takole:  »Rad  bi  vam  samo  
povedal,  da  je  bilo  vaše  vedenje  na  današnjem  sestanku  popolnoma  nesprejemljivo.  Zaradi  tebe  sem  bil  v  
prisotnosti  kolegov  videti  šibak  in  nisi  mi  izkazal  prav  nobenega  spoštovanja.  To  lahko  vzamete  kot  ustno  
opozorilo  in  ne  pričakujem,  da  se  bo  takšno  vedenje  ponovilo.  Rad  bi,  da  odideš,  dobro  premisliš  o  svojem  
odnosu  in  se  začneš  obnašati  kot  profesionalni  učitelj.”

Učitelj .  

To  bi  bilo  super.  Ali  bi  lahko  pogledali  načine  za  zagotavljanje  odprtih  povratnih  informacij  o  sestankih  osebja,  
da  bi  lahko  o  vprašanjih  razpravljali  bolj  poglobljeno.  (Prošnja)
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4.  Postavljanje  realnih  in  uresničljivih  zahtev.
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____

Kadar  nekdo  govori  v  jeziku  obsojanja,  zmerjanja  ali  nadvlade,  mora  učitelj  vedno  poskušati  slišati,  kar  govori  
kot  izraz  njegovih  ali  njenih  nezadovoljenih  potreb.

Učitelji  in  menedžerji  morda  ne  morejo  vedno  uganiti,  kaj  nekdo  dejansko  čuti  ali  potrebuje,  ko  sočustvuje.  
Dejstvo,  da  učitelji  in  menedžerji  poslušajo  in  želijo  razumeti,  ne  da  bi  kritizirali  ali  obsojali  ali  analizirali  ali  
svetovali  ali  se  prepirali,  bo  pogosto  privedlo  do  tega,  da  se  bodo  ljudje  bolj  odprli,  da  bodo  imeli  boljši  ali  
drugačen  občutek  o  tem,  kaj  se  dogaja.  Resnično  zanimanje  za  občutke  in  potrebe,  ki  usmerjajo  dejanja  drug  
drugega,  bo  učitelje  pripeljalo  nekam  na  novo,  nekam,  ki  ga  ne  morejo  predvideti,  dokler  ne  razumejo.  Učitelji  
lahko  pogosto  pomagajo  nekomu  drugemu,  da  se  odpre,  tako  da  najprej  iskreno  pove  svoje  občutke  in  potrebe.

čutila  sem

Odvisno  od  intenzivnosti  čustev  in  tega,  kako  slaba  je  bila  komunikacija  v  preteklosti,  bomo  morda  morali  
opraviti  več  krogov,  preden  bomo  prejeli  odgovor.

____,
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Druga  možnost:  "Ko  si,  ker  sem  potreboval  ____."  Eksplicitno  izražanje  pomeni  sporočanje  osebnih  potreb,  ne  
da  bi  ena  oseba  postala  odgovorna  za  čustva  druge  osebe,  zaradi  česar  je  nepotrebno  preveč  natančno  
razlagati  stvari.

Stvari,  ki  se  jim  je  
treba  izogibati  Učitelji  bi  se  morali  izogibati  besedam  "Zaradi  tebe  sem  se  počutil  ____",  "Počutim  se,  ker  si  
naredil  ____,"  in  še  posebej,  "Jeziš  me."  Ti  prelagajo  odgovornost  za  svoja  čustva  na  drugo  osebo  in  se  izogibajo  
prepoznavanju  potrebe,  ki  je  pravi  vzrok  njihovega  čustva.

Opozorilo  
Pri  komunikaciji,  ki  temelji  na  potrebah,  "potrebe"  niso  stvari,  ki  jih  moramo--  imeti-ali-drugo-tj,  to  ni  izgovor,  
da  rečemo,  "to  moraš  narediti,  ker  je  to  moja  potreba."

____

Empatija  ni  mehaničen  proces.  Samo  izgovoriti  določene  besede  ni  dovolj.  Želimo  se  resnično  uglasiti  s  čustvi  
druge  osebe  in  moramo  videti  situacijo  kot  oni.
Empatija  je  tista,  kjer  povezujemo  svojo  pozornost,  svojo  zavest.  Ni  to,  kar  povemo  na  glas.  Včasih  lahko  
pomaga,  če  si  predstavljamo,  kako  bi  se  lahko  počutili  v  njihovi  situaciji.  Morda  bomo  morali  prisluhniti  mimo  
njihovih  besed:  kaj  je  v  njih  resnično  živo,  kaj  je  pomembno,  kar  vodi  do  njihovih  dejanj  ali  besed?  V  zelo  
čustveni  situaciji  bo  izkazovanje  empatije  do  enega  občutka  pogosto  izvabilo  več  občutkov,  med  katerimi  so  
številni  negativni.  Ko  se  to  zgodi,  le  še  naprej  sočustvujte.

Komunikacija  na  podlagi  potreb  je  lahko  koristna,  tudi  če  je  druga  oseba  ne  izvaja  ali  ne  ve  ničesar  o  njej.  
Učitelji  lahko  to  izvajajo  enostransko  in  dosežejo  rezultate.  (Glejte  primer  v  spodnjih  opozorilih.)

Ko  učitelji  in  vodje  delajo  nekaj  skupaj,  bi  si  morali  to  želeti,  ker  se  oba  prostovoljno  strinjata  s  tem,  kot  način  
izpolnjevanja  svojih  resničnih  potreb  in  želja,  ne  zaradi  krivde  ali  pritiska.  Včasih  lahko  najdejo  ukrep,  ki  ustreza  
potrebam  obeh  strani,  včasih  pa  morda  nimajo  druge  izbire,  kot  da  se  strinjajo,  da  se  ne  strinjajo  in/ali  sprožijo  
formalne  pritožbe  ali  disciplinske  postopke.
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Essential  1  

Motivacija:  Vaša  motivacija  vodi  pot  E1  Moj  namen  
E2  Odpiranje  srca  E4  Diafragmatično  dihanje  E5  
Vodenje  z  zgledom  (prilagojeno)  in  E3  Naj  vas  
motivacija  vodi.  To  bi  lahko  nadomestili  s  
strategijami  'nenasilne  komunikacije',  ki  so  primerne  za  spletno  uporabo  
poučevanje  ob  doseganju  ciljev  izboljšanja  čustvene  pismenosti  vsakega  študenta  ob  izboljšanju  njihove  
sposobnosti  reševanja  konfliktov.  Učenci  se  bodo  naučili  prepoznati  svoje  vedenje  in  občutke  v  smislu  
nezadovoljenih  potreb,  kot  je  opisano  v  E3  E5  Sedeče  skeniranje  telesa  E6  Gibanje  Sedenje  in  dihanje  E7  Kako  
sem?

Spletno /  poučevanje  in  učenje  na  daljavo

Vodje  se  ne  bi  smeli  nikoli  prepirati  z  jezno  osebo,  le  prisluhnite  jim.  Ko  bodo  razumeli  svoje  pristne  občutke  in  
potrebe  ter  jim  pokazali,  da  so  jih  poslušali  brez  obsojanja,  bodo  morda  pripravljeni  slišati  učiteljeve.  In  potem  
lahko  obe  strani  iščeta  posebne  ukrepe,  ki  bi  koristili  vsem.

53

Dejavnosti,  ki  jih  je  mogoče  prilagoditi  tako,  da  se  izvajajo  na  spletu  Glavni  
poudarek  pri  izboljšanju  empatije  v  obdobju  karantene  bi  moral  biti  na  tistih  vidikih  5  bistvenih  stvari,  ki  
izboljšujejo  učenčevo  razumevanje  čustev,  njihovih  razlogov  za  dejanja  in  jezika,  potrebnega  za  izražanje  
potreb. .  Učitelji  bi  morali  k  projektu  pristopiti  skozi  optiko  komunikacije  na  podlagi  potreb.  To  bo  učencem  
omogočilo  vzpostaviti  smiselne  povezave  med  svojimi  občutki  in  dejanji  ter  čustvi  in  dejanji  drugih.  Jasno  je,  da  
se  ti  cilji  najbolje  dosežejo,  ko  se  učitelji  in  učenci  srečajo  osebno.  Pogosti  ukrepi  za  zapiranje  zaradi  bolezni  
COVID  19,  ki  se  jih  morajo  držati  številne  šole,  močno  omejujejo  takšne  interakcije.  Čeprav  se  komplet  orodij  
E4C  osredotoča  na  osebne  dejavnosti,  obstaja  nekaj  strategij  in  dejavnosti,  ki  jih  je  mogoče  izvesti  na  spletu.

Ko  bodo  učitelji  in  višji  menedžerji  razvijali  komunikacijske  veščine,  ki  temeljijo  na  potrebah,  bodo  vse  bolj  
sposobni  podpirati  zavedanje  podobnih  potreb  in  čustveno  pismenost  med  otroki  na  stopnjah,  primernih  za  
starost.  S  tem  se  bo  šolska  skupnost  bistveno  izboljšala  kot  empatično  okolje,  ki  podpira  dobro  počutje,  
sodelovanje  in  motivacijo  tako  učiteljev  kot  učencev.

Osnovna  tehnika  je,  da  se  najprej  čustveno  povežeta,  da  prepoznata  potrebe  drug  drugega,  nato  pa  najdeta  
rešitev  ali  navedeta  razloge  za  drugačno  razumevanje  stvari.  Če  greste  naravnost  k  reševanju  problemov  ali  
prepiru,  ljudje  običajno  pustijo  občutek,  da  jih  ne  poslušajo,  ali  pa  jih  privede  do  tega,  da  se  še  bolj  zarivajo  v  
pete.

Dejavnosti,  primerne  za  učenje  na  daljavo
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E5  PYT-gumb  To  

je  mogoče  storiti  z  zvočnim  signalom  E6  Kognitivni  
diamant

To  bi  lahko  delovalo  z  uporabo  sob  za  zlom.  Ta  dejavnost  mora  biti  povezana  z  'eko-zemljevidi',  da  bi  učencem  
pomagali  razumeti  mesto  znotraj  dinamike  razreda.

Ustvarjanje  varne  atmosfere  E2  
Kdo  navdihuje  E3  Vsa  čustva  so  
enako  veljavna  To  bi  lahko  potekalo  v  
sobah  za  počitek  in  povezano  z  "nenasilno  komunikacijo".

E10  Skupni  rojstni  dnevi

Bistveno  2

E1  Povejte  svojim  študentom,  da  jih  vidite

Bistveno  5

Kaos  proti  harmoniji

Uvodne  rutine  lekcije

E2  Spustite  študente  v  svoj  svet

E1  Srce

E4  Kako  gre?

E3  Razred  E4  
Timsko  delo

E3  Mi  smo  tisti,  ki…

E6  Smo  prijatelji  ali  sošolci?

Bistveno  4

E6  Kako  lahko  starši  podpirajo  svojega  otroka  doma  E7  
Roditeljski  sestanki  E8  Osebna  pisma  Starši  lahko  izpolnijo  
različico  poročila  o  oceni  učiteljev  osnovne  empatije  (BET)

E5  Govorica  telesa  Ta  
dejavnost  je  namenjena  učiteljem,  vendar  se  lahko  uporablja  z  učenci  in  je  povezana  z  "nenasilno  
komunikacijo".

Bistveno  3

Odnos:  Nič  ni  brez  dobrega  odnosa
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Ta  dejavnost  mora  biti  povezana  z  'eko-zemljevidi',  da  bi  učencem  pomagali  razumeti  mesto  znotraj  dinamike  razreda.

E1  Jutranje  rutine

Dober  sistem  podpore  spodbuja  empatijo

To  lahko  vključuje  spletni  ogled  učiteljevega  doma.

Pravila  razreda  E2

E2  Dihanje  
E3  Bolje  in  slabše  To  

dejavnost  bi  lahko  povezali  z  "Nenasilno  komunikacijo".

E5  A  Tree  of  Hearts  To  

bi  lahko  izvedli  z  uporabo  digitalnih  orodij.

To  dejavnost  bi  lahko  povezali  z  "Nenasilno  komunikacijo".
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Dodatne  vaje:

Vsebino  knjižice  E4C  Needs  Teaching  Booklet  je  mogoče  preprosto  dostaviti  na  spletu  in  morda  bi  bilo  najbolje,  da  jo  
hranite  v  rezervi  v  primeru  nadaljnjih  omejitev  zaklepanja.
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Lahko  bi  praznovali  na  spletu

•  Poj,  poj,  poj  •  
Povezovanje  s  srcem  •  Skrivni  
prijatelj  •  V  našem  razredu  smo ...  •  

Ta  dejavnost  se  lahko  nanaša  na  

anketo,  ki  temelji  na  12  rezultatih  Iben  Sandahl.  •  Naša  sanjska  soba.  To  ustvarjalno  nalogo  bi  lahko  
izvajali  doma.  •  Igranje  vlog

Spletno  usposabljanje  učiteljev  E4C,  ki  ga  vodi  Iben  Sandahl.
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Orodja  za  ocenjevanje  in  diagnostiko

•  kognitivna  empatija,  je  sposobnost  razumevanja  čustev  drugih  in  je  kognitivni  proces,  v  katerem  učenec  miselno  

konstruira  duševno  stanje  drugega.  •  afektivna  empatija  je  nagnjenost  k  čustvenemu  odzivu  na  čustveno  stanje

Učiteljeve  ocene  otrok  so  vzete  iz  BES  in  ubesedene  v  tretji  osebi,  pri  čemer  so  vključene  izvirne  izjave.  Na  primer,  
'Težko  vem,  kdaj  so  drugi  otroci  prestrašeni'  se  spremeni  v:  'On/ona  težko  ve,  kdaj  so  drugi  otroci  prestrašeni'  Učitelji  
morajo  navesti,  v  kolikšni  meri  se  strinjajo  ali  ne  strinjajo  z  vsakim  izjava  z  uporabo  Likertove  lestvice.  Na  voljo  je  
dodatna  stopnja  »Ni  primerno«,  da  lahko  učitelji  navedejo,  ali  niso  mogli  opaziti  otrokovega  posebnega  vedenja.  
Odzivi  za  afektivno  in  kognitivno  lestvico  se  izračunajo  na  enak  način.

drugo

Uporaba  dveh  virov  informacij  je  potrebna  za  oceno  dojemanja  učiteljev  in  učencev,  da  se  učiteljem  ponudijo  
uporabne  informacije,  da  lahko  ugotovijo,  kako  nadaljevati,  katere  intervencije  bi  lahko  najbolje  obravnavale  
specifična  vprašanja,  hkrati  pa  zagotavljajo  formativne  podatke  o  ocenjevanju,  s  katerimi  lahko  spremljajo  napredek.

Osnovno  poročilo  o  samoocenjevanju  empatije  (BES)

Pojem  in  struktura  empatije

Z  uporabo  vprašalnikov  za  samoocenjevanje  se  moramo  zavedati,  da  nekateri  učenci  morda  izražajo,  kako  se  počutijo  
sami  ali  druga  oseba.  To  bi  lahko  še  posebej  veljalo  za  mlajše  otroke,  ki  še  vedno  razvijajo  kognitivne  in  verbalne  
sposobnosti,  ki  lahko  otežijo  nalogo  poročanja  o  notranjih  stanjih.  Za  natančnejšo  meritev  je  priporočljiv  pristop  z  
več  informacijami  ali  triangulirani  pristop.  V  tem  pogledu  bi  lahko  starši  predstavljali  koristen  dopolnilni  vir  informacij  
o  empatičnem  vedenju  svojih  otrok.

Otroke  prosimo,  da  izpolnijo  spodnjo  tabelo.  To  se  lahko  izvaja  v  skupini  z  učiteljem  ali  individualno.  Dodatne  različice  
so  prevedene  v  nemščino,  slovenščino  in  italijanščino  ter  kasneje  prevedene  nazaj.  Poročilo  o  samoocenjevanju  
osnovne  empatije  obsega  skupaj  20  trditev,  ki  merijo  tako  kognitivno  kot  afektivno  empatijo.  Otroci  morajo  s  
petstopenjsko  Likertovo  lestvico  navesti,  ali  se  z  vsako  trditvijo  strinjajo  ali  ne.  Odzivi  na  lestvicah  kognitivne  in  
afektivne  empatije  se  izračunajo  tako,  da  se  skupni  rezultat  deli  s  številom  odgovorov,  vključenih  v  vsako  lestvico.  Ta  
strategija  točkovanja  je  primerna  za  upravljanje  odgovorjenih  postavk  v  vprašalniku

Ocenjevanje  stopnje  empatije  pri  učencih  se  najbolje  doseže  s  spoznanjem,  da  je  empatijo  najbolje  razumeti  kot  
sestavljeno  iz  dveh  razsežnosti:
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Poročilo  o  oceni  učiteljev  osnovne  empatije  (BET)
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Za  študente

6

vpliva  name

20  Težave  imam  pri  vadbi,  ko  so  drugi  člani  moje  družine  

zadovoljni

niti

Težko  vem,  kdaj  so  drugi  otroci  prestrašeni

8

15  Strah  me  je,  ko  sem  s  prijatelji  oz

Nagnjenost  k  
čustvenemu  odzivu  na  

čustveno  stanje  drugih

se  ne  strinjam

Občutki  drugih  ljudi  me  motijo

njim

16  Lahko  se  zavedam,  ko  je  eden  od  mojih  staršev

Petstopenjska  Likertova  lestvica

jaz

3

11  Postanem  žalosten,  ko  gledam  žalostne  stvari  na  televiziji  ali  v  
filmih

17  Vpletam  se  v  čustva  svoje  družine  ali  prijatelja

Močno  se  strinjam

5

Razumem  srečo  svoje  družine  in  prijateljev,  ko  jim  gre  dobro

13  Videti  osebo,  ki  je  postala  jezna,  ima

19  Težko  prepoznam  čustva  svojih  prijateljev  in  družine

Z  lahkoto  se  vpletam  v  čustva  drugih  ljudi

strinjam  se

7

14  Lahko  telovadim,  ko  so  ljudje  veseli

Afektivna  lestvica

Postanem  žalostna,  ko  vidim  druge  ljudi  jokati

Sem  

močno  proti

9  Ko  se  nekdo  počuti  slabo,  poskušam  pomagati

svojcev,  ki  jih  je  strah

Kognitivna  lestvica  

je  sposobnost  
razumevanja  čustev  

drugega  in  je  kognitivni  

proces,  v  katerem  študent  
miselno  konstruira  

duševno  stanje  drugega

1  Čustva  mojih  učiteljev  ali  sošolcev  vplivajo

2

10  Znam  telovaditi,  ko  so  drugi  prestrašeni

jezen

Potem  ko  sem  bil  s  sošolcem  ali  učiteljem,  ki  je  žalosten,  se  
počutim  žalostno

Ne  strinjam  se

4

12  Lahko  razumem,  kako  se  ljudje  počutijo,  še  preden  mi  povedo

18  Ne  čutim  ničesar,  ko  so  moja  družina  ali  prijatelji  nesrečni

strinjam  se

Svoja  čustva  in  občutke  zlahka  opišem  drugim
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Za  učitelje
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5

so  jezni

se  ne  strinjam

Motijo  ga/jo  čustva  drugih  ljudi

7

18  On/ona  ne  čuti  ničesar,  ko  so  njegovi/njeni  prijatelji  
nesrečni

Kognitivna  lestvica  
je  sposobnost  

razumevanja  čustev  

drugega  in  je  
kognitivni  proces,  v  
katerem  študent  

miselno  konstruira  duševno  
stanje  drugega

1  Moja  čustva  ali  čustva  njegovih/njenih  sošolcev  vplivajo  nanj/
njo

10  On/ona  zna  telovaditi,  ko  so  drugi  prestrašeni

12  On/ona  lahko  razume,  kako  se  ljudje  počutijo,  še  preden  mi  
povedo

20  On/ona  ima  težave  pri  vadbi,  ko  so  drugi  zadovoljni

Nagnjenost  k  
čustvenemu  odzivu  na  

čustveno  stanje

On/ona  razume  srečo  svojega  drugega,  ko  jim  je  šlo  
dobro

2

14  On/ona  lahko  telovadi,  ko  so  ljudje  veseli

Ne  strinjam  se  Niti  ne  
strinjam

4

Zlahka  se  zaplete  v  čustva  drugih  ljudi

16  On/ona  lahko  spozna,  ko  eden  od  njegovih/njenih  prijateljev

On/ona  postane  žalosten,  ko  vidim  druge  ljudi  jokati

niti

6

17  On/ona  se  zaplete  v  čustva  svojega/njenega  prijatelja

Afektivna  lestvica

9  Ko  se  nekdo  počuti  slabo,  mu  poskuša  pomagati

drugo

8

19  Težko  prepoznava  čustva  svojega  prijatelja

Petstopenjska  Likertova  lestvica

Potem  ko  je  bil  s  sošolcem  ali  učiteljem,  ki  je  žalosten,  se  
počuti  žalostno

11  Postane  žalosten,  ko  gleda  žalostne  stvari  na  televiziji  ali  v  
filmih

13  Videti  osebo,  ki  je  postala  jezna,  vpliva  nanjo

Sem  
močno  proti

Z  lahkoto  lahko  drugim  opiše  svoja  čustva  in  kako  se  
počuti

3

15  Počuti  se  prestrašeno,  ko  je  s  prijatelji,  ki  jih  je  strah

Se  strinjam  Popolnoma  se  

strinjam

Težko  ugotovi,  kdaj  so  drugi  otroci  prestrašeni
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Lestvice  prilagodljivega  
vedenja  1.  Pomanjkanje  prožnosti  pri  spremembah  rutin,  prehajanju  z  ene  naloge  na  drugo  in  

delitvi  z  drugimi  otroki  2.  Slabe  medosebne  spretnosti  3.  Previdno  vedenje,  težave  pri  opravljanju  
preprostih  vsakodnevnih  nalog  in  organizaciji  4.  Nizke  komunikacijske  sposobnosti

4.  Običajno  
5.  Skoraj  vedno

Sistem  ocenjevanja  za  otroke  (BASC)

59

Lestvice  problemskega  
vedenja  1.  Hiperaktivnost  in  
impulzivnost  2.  Verbalna  in  fizična  
agresija  3.  Prekomerna  zaskrbljenost,  strahovi  in  fobije,  samozaničevanje  in  
nervoza  4.  Disforično  razpoloženje,  samomorilne  ideje,  umikanje  od  drugih  in  
samoočitanje  5.  Preobčutljivost,  pritožbe  na ,  ali  prekomerno  poročanje  o  manjših  fizičnih  
težavah  6.  Nagnjenost  k  nenavadnemu  ravnanju  7.  Nagnjenost  k  izogibanju  socialnim  
interakcijam  in  pomanjkanje  zanimanja  za  socialne  interakcije  8.  Zlahka  se  zamoti  in  je  
nepozoren

Ocene  pogostosti  za  BASC  1.  
Nikoli  2.  Komaj  kdaj  3.  Včasih

Za  oceno  učinkovitosti  metodologije,  kot  je  opisana  v  kompletu  orodij  E4C,  je  treba  zbrati  dodatne  
podatke  o  socialnih  veščinah  in  motečem  vedenju  vsakega  študenta.  O  tem  bi  morali  poročati  učitelji,  
ki  uporabljajo  socialne  veščine  in  lestvice  agresivnosti,  vzete  iz  različice  sistema  za  ocenjevanje  vedenja  
otrok  (BASC).  Ta  lestvica  zagotavlja  merilo  pogostosti,  ki  sega  od  1  (nikoli)  do  4  (skoraj  vedno),  s  katero  
se  ocenjuje,  da  otroci  uspešno  komunicirajo  s  sošolci  in  učitelji  v  kontekstu  šole  (socialne  veščine)  in  
obseg,  v  katerem  otroci  kažejo  nekatere  težnje  po  sovražnem  delovanju  (verbalno  ali  fizično),  ki  ogroža  
druge  (agresija).  Sestavljeni  rezultat  socialnih  veščin  in  agresivnosti  je  bil  oblikovan  s  standardizacijo  in  
povprečenjem  rezultatov,  ki  so  jih  zagotovili  starši  in  učitelji.
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Socialnoime:

9

18

3
Odstop

11

2

11

20

4
Pozor

Vsakodnevno  življenje

4

13

22

Študentski 5 9
Delujoč

6

15

24

Hiperaktivnost

106

cija

8

17

7

Agresivnost

10

Spretnosti

1

19

Anksioznost

8
dejavnosti

3

12

21

Depresija

5

Težave

12

14

23

1
Somatizacija Prilagodljivost

Komunikacija

7

16

25

2

Atipičnost

Morda  bo  potrebna  tretja  in  zadnja  anketa,  da  se  oceni,  kako  študenti  dojemajo  10  rezultatov,  
kot  je  opisano  v  Priročniku.  S  kompletom  orodij  Empathy  for  Children  bodo  šolski  učitelji  
opremljeni  za  srečanje  z  učenci  z  empatijo,  da  bi  razumeli,  da  je  čustvena  inteligenca  nabor  
bistvenih  veščin  za  učinkovito  učenje  in  uspešno  delovanje  vseh  učencev  v  njihovi  šoli,  družini,  
skupnosti,  domačem  življenju  in  vsem  področja,  ki  vključujejo  človeško  interakcijo.  Zbirka  
orodij  E4C  torej  opredeljuje  številne  ključne  predstave,  ki  jih  imajo  učenci  o  sebi,  svoji  šoli  in  
interakciji  z  drugimi.  Z  beleženjem  teh  zaznav  pred  uvedbo  metodologije  E4C  in  primerjavo  
odgovorov  z  nadaljnjo  anketo  po  uvedbi  bomo  morda  lahko  ugotovili,  ali  je  Empatija  za  otroke  
dejansko  vplivala  na  dvig  empatije  v  razredu  in  na  občutek  dobrega  počutja  pri  otrocih.

Sistem  za  ocenjevanje  vedenja  za  otroke

Strategije  kompleta  orodij  Empathy  for  
Children  Orodja  za  ocenjevanje  BES,  BET  in  BASC  nam  dajejo  osredotočenost  na  izvajanje  
strategij  iz  kompleta  orodij,  ki  so  primerne  za  spletno  poučevanje.  Te  strategije  je  treba  vzeti  
iz  vsakega  od  petih  bistvenih  vidikov  in  njihovo  učinkovitost  oceniti  v  skladu  z  merili  
ocenjevalnih  orodij.
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PRILAGODLJIVE  LESTVICE  VEDENJA

SISTEM  OCENJEVANJA  VEDENJ  ZA  OTROKE

LESTVICE  TEŽAVNEGA  VEDENJA
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Rezultati  implementacije  kompleta  orodij  E4C
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Učitelji  ne  kričijo  in  ne  kažejo  jeze  na  učence

Čutim,  da  me  učitelj  opazi

Večja  akademska  korist

V  razredu  se  počutim  varno

kohezija

Obstaja  vsaj  ena  odrasla  oseba,  s  katero  se  lahko  pogovarjam

Znam  prepoznati  lastna  negativna  čustva

Izpolnim  domačo  nalogo,  ki  mi  je  dana

Sem  
močno  proti

Moj  sošolec  drug  do  drugega  kaže  skrb  in  prijaznost

Prepiri  se  rešujejo  z  dogovorom  in  razumevanjem

Z  veseljem  prosim  svoje  učitelje  za  pomoč

Z  lahkoto  izrazim  svoja  čustva  drugim,  ne  da  bi  bil  jezen  ali  razburjen

Močno  se  strinjam

Sošolci  si  med  seboj  pomagajo,  ko  imajo  težave

Umirjenost

Neodvisnost

Sošolci  so  v  razredu  obravnavani  kot  enakovredni

veselje

V  razredu  se  počutim  umirjeno  in  sproščeno

Moj  učitelj  in  sošolci  dobro  sodelujejo  pri  nalogah

Dane  so  mi  priložnosti,  da  preizkusim  nove  stvari

Učitelji  in  sošolci  so  vljudni  in  vljudni  drug  do  drugega

Rad  pomagam  izboljšati  svojo  šolo  in  razredno  okolje

Ponosen  sem  na  svojo  šolo

Želim  biti  dober  pri  pouku  in  izboljšati  svoje  ocene

Potrpežljivost

Samoregulacija

10  rezultatov  izvajanja  metodologije  E4C  Toolkit

V  šoli  ni  veliko  prepirov  ali  prepirov

Sočutje

težave

Imam  načine,  kako  se  pomiriti  ali  dobro  premisliti,  preden  se  odzovem  na  
negativna  čustva

Rad  se  učim  novih  stvari,  tudi  ko  so  lekcije  težke

Se  ne  strinjam  Niti  se  strinjam  
niti  se  ne  strinjam

Čutim,  da  pripadam  skupini  prijateljev

Učitelji  se  ne  jezijo,  ko  se  učenci  prepirajo

Učitelji  si  vzamejo  čas,  da  mi  pomagajo  pri  pouku,  ko  ne  razumem,  
kaj  se  od  mene  zahteva

Spoštovanje

strinjam  se

Sodelovanje

Lahko  se  osredotočim  na  lekcije

Dovoljeno  mi  je  izražati  lastne  ideje

Iz  študentov  se  ne  norčujejo  zaradi  različnih  pogledov  ali  mnenj

V  šoli  se  počutim  dobrodošlo

Med  poukom  delamo  v  skupinah
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Ekozemljevidi  so  zelo  pomembno  orodje,  saj  nam  lahko  povedo,  koga  otrok  ali  mladostnik  vidi  kot  
pomembnega,  s  kom  ima  tesne  odnose  in  kako  gleda  na  odrasle  okoli  sebe.  Ekozemljevide  lahko  uporabimo  v  
povezavi  z  drugimi  informacijami,  ki  jih  poznamo  o  otroku  ali  mladostniku,  da  ustvarimo  sliko  konteksta,  v  
katerem  živijo,  in  kakšne  so  njihove  vsakodnevne  izkušnje.  V  tem  prispevku  si  ogledamo,  kako  skupaj  z  mlado  
osebo  sestaviti  ekokarto  z  uporabo  nekaterih  običajnih  simbolov  in  terminologije.

Primer  
Harry,  ki  ga  predstavlja  zeleni  krog  na  sredini  slike,  je  učenec  v  šoli.

Ekozemljevidi

Če  z  otrokom  ali  mladostnikom  razvijete  ekomapter,  lahko  ugotovite,  v  kakšnem  kontekstu  živijo,  s  kom  se  
počutijo  povezani  ali  če  so  izolirani  na  določenih  območjih.
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Ekomapi  so  vizualno  sredstvo,  s  katerim  mlada  oseba  pokaže,  kdo  je  v  njihovem  omrežju  (naj  bo  to  družina,  
prijatelji,  sosedje,  šolsko  osebje)  in  kakšne  odnose  ima  z  njimi.

Opomba:  ta  slika  je  računalniško  ustvarjena  –  ekomare  je  pogosto  najbolje  narediti,  če  jih  ročno  nariše  zadevni  
posameznik.

Kaj  je  ekomap?

Skozi  sodelovanje  z  njim  bi  lahko  razvili  naslednji  ekomap.
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Vidimo  lahko,  da  obstaja  veliko  informacij,  ki  jih  je  mogoče  shraniti  za  hiter  dostop  z  uporabo  ekomap.  Obstaja  nekaj  
strogih  in  hitrih  pravil,  ki  se  nanašajo  na  ekozemljevid  –  ta  se  lahko  povzamejo  kot  sledi:  •  Vedno  uporabite  velik  list  
papirja  in  zagotovite,  da  je  otrok/mladostnik  v  sredini  papirja.  Vaja  pogosto  dobro  deluje,  če  se  uporabljajo  izrezane  

oblike,  saj  jih  je  mogoče  po  potrebi  premikati,  preden  se  končna  različica  zatakne.  •  Moč  odnosov  je  mogoče  
ponazoriti  ne  glede  na  to,  kako  mlada  oseba  čuti,  da  to  želi.  Vendar  pa  je  pomembno,  da  obstaja  ključ,  da  je  
ekomaptovo  mogoče  razumeti,  in  ključ,  uporabljen  v  zgornjem  primeru,  je  splošno  sprejet  skupni  standard.

Čeprav  je  ta  primer  večinoma  črno-bel,  je  barva  dobra.  To  je  stvaritev  otroka/mladostnika,  zato  jim  moramo  dati  čim  
več  svobode,  saj  bo  to  povečalo  njihovo  stopnjo  lastništva  nad  dokumentom.

•  Razdalja  med  različnimi  ljudmi  je  pomembna,  saj  kaže,  kako  blizu  sta  si  otroka

Rubrika  ocenjevanja

/  mladostnik  čuti  komu.

Učitelji  bi  lahko  ustvarili  ocenjevalne  rubrike,  s  katerimi  bi  sproti  spremljali  ravni  socialne  interakcije  in  vključenosti  

v  razred.  Učitelji  bi  morali  vključiti  merila,  ki  najbolje  ustrezajo  njihovim  potrebam,  in  ustvariti  hierarhične  deskriptorje  
z  uporabo  takih  pripomočkov,  kot  so  spreminjanje  prislovov  pogostosti.  Rubrike  bi  lahko  oblikovali  bodisi  za  
posamezne  učence  bodisi  za  razred  kot  celoto.  Učitelji  naj  zabeležijo  svoja  opažanja  tako,  da  poudarijo  celotne  ali  
dele  tistih  deskriptorjev,  ki  najbolj  ustrezajo.  Na  ta  način  je  mogoče  za  vsako  merilo  določiti  oceno  od  1  do  4,  medtem  
ko  bo  skupna  povprečna  ocena  razkrita  navpično  navzdol  po  rubriki.

•  Datumirajte  ekokarto  –  stvari  se  spreminjajo  in  koristno  je  videti,  kdaj  so  bile  ekokarte  ustvarjene

Rubrike  ocenjevanja

63

ti  dokazi  kažejo,  kako  so  se  stvari  spremenile.
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Sistem  ocenjevanja  za  otroke  (BASC)

Povratne  informacije  o  oceni  E4C

Orodja  za  ocenjevanje

Projekt  Empathy  for  Children  (E4C)  je  vključeval  sodelujoče  šole  v  štirih  partnerskih  regijah  (Slovaška,  Slovenija,  
Italija  in  Avstrija)  pri  pilotiranju  in  ocenjevanju  metodologije  Iben  Sandahl.  Prva  faza  pilotiranja  in  ocenjevanja  
je  potekala  med  septembrom  2020  in  marcem  2021  s  ponovitvijo  postopka  pilotiranja  in  ocenjevanja  med  
septembrom  2021  in  marcem  2022.  Dve  ločeni  fazi  pilotiranja  in  ocenjevanja  sta  bili  zasnovani  tako,  da  
omogočata  primerjave  med  dva,  da  bi  bolj  zanesljivo  določili  uspeh  ali  neuspeh  metodologije.

Pred  uvedbo  metodologije  E4C  v  razredu  so  bili  učitelji  naprošeni,  da  izpolnijo  sistem  ocenjevanja  za  otroke  za  
vsakega  učenca  v  svojem  razredu.  To  je  bilo  potrebno  za  identifikacijo  kakršnih  koli  pomembnih  vedenjskih  ali  
čustvenih  težav,  ki  bi  lahko  obstajale  v  študentski  kohorti  in  bi  lahko  vplivale  na  uspeh  programa  E4C.  (glejte  
Orodja  za  ocenjevanje  in  diagnostiko  –  Koncept  in  struktura  empatije  –  stran  56).  BASC  je  sestavljen  iz  5  
komponent  z  nizom  3  ocenjevalnih  lestvic,  ki  se  običajno  uporabljajo.  Te  ocenjevalne  lestvice  vključujejo  
obrazec  za  učitelje,  starše  in  učence.  S  skupno  uporabo  ocenjevalnih  lestvic  lahko  učitelji  ustvarijo  profil,  ki  jim  
bo  pomagal  razumeti  učenčeva  čustva  in  vedenje.  Za  namen  pilotne  faze  E4C  so  bili  odgovori  na  vprašalnik  o  
ocenjevalni  lestvici  učiteljev  zbrani  v  vseh  sodelujočih  šolah.

64

Pred  vsako  fazo  pilotiranja  in  ocenjevanja  so  bili  predstavniki  vsake  sodelujoče  šole  povabljeni  na  spletne  
delavnice  usposabljanja,  katerih  cilj  je  bil  seznaniti  se  s  strategijami  izvajanja  programa,  kot  je  opisano  zgoraj.  
Čeprav  so  te  strategije  podrobno  opisane,  je  bilo  dovoljeno  nekaj  prožnosti  pri  njihovem  izvajanju,  da  bi  
zadostili  posebnim  potrebam  vsake  šole.

Učitelji  so  se  odzvali  na  specifične  deskriptorje  vedenja  z  uporabo  naslednje  lestvice:

Nikoli  Komaj  kdaj  Včasih Običajno Skoraj  vedno
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Učitelji  niso  odkrili  nobenega  primera  učencev,  ki  bi  kazali  stalno  agresijo,  pri  čemer  bi  bilo  
zastopano,  da  se  takšno  vedenje  nikoli  ne  pojavi.  Ta  lestvica  vključuje  elemente  fizične  in  
verbalne  agresije,  ki  jih  je  mogoče  pregledati,  da  se  ugotovi,  kateri  elementi  so  prispevali  k  
višjim  rezultatom,  če  so  prisotni.  To  je  pomembno,  saj  se  agresija  ne  tolerira  dobro,  zlasti  v  
šolah,  saj  so  učenci,  ki  imajo  celo  nekoliko  višje  rezultate,  zlahka  izpostavljeni  tveganju,  da  
jih  člani  vrstnikov  in  učitelji  ne  bodo  sprejeli.

Sodelujoče  šole  v  štirih  partnerskih  regijah  za  razrede,  ki  sodelujejo  v  obeh  pilotnih  fazah,  so  
pokazale  nepomembne  primere  hiperaktivnosti  in  impulzivnosti  med  svojimi  učenci.  Če  bi  bil  
prisoten  ADHD,  bi  pričakovali  odgovore  "skoraj  vedno".  Dva  glavna  simptoma  ADHD  sta  
hiperaktivnost  in  impulzivnost.  Za  učence  s  hiperaktivnostjo  lahko  štejemo,  da  so  v  stalnem  
gibanju  in  delujejo  brez  razmišljanja.

Zlahka  zamoten  in  nepazljiv

1.  Pretirana  zaskrbljenost,  strahovi,  fobije,  samozaničevanje  in  živčnost  2.  Disforično  
razpoloženje,  umikanje  od  drugih  in  samoobtoževanje

Čeprav  je  bila  anksioznost  med  študenti  včasih  prepoznana,  učenci  
z  višjimi  rezultati  na  tem  področju  niso  bili  identificirani.  To  ne  
pomeni,  da  imajo  študentje  anksiozno  motnjo  ali  pa  tudi  ne.  
Rezultate  je  treba  interpretirati  z  uporabo  zgodovine  študenta  in  
celotnega  profila.  Učenci  z  anksioznostjo  imajo  lahko  normalne  do  
nizke  rezultate,  kar  ne  dokazuje  vedno  odsotnosti  tesnobe.  
Anksioznost  se  lahko  pokaže  z  zvišanjem  rezultatov  na  drugih  

lestvicah,  kot  sta  umik  in  samoobtoževanje.
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Vedenja,  kot  sta  na  primer  zmotljivost  in  nepazljivost,  so  zelo  pogosta  med  mladimi  in  jih  ne  
smemo  zamenjevati  s  hiperaktivnostjo  in  impulzivnostjo.  Takšno  vedenje  se  bo  verjetno  
razlikovalo  glede  na  različne  strategije  vodenja  razreda,  predmetno  vsebino  in  tako  naprej.  
Zato  je  pričakovati,  da  bodo  učitelji  izjavili,  da  včasih  izkazujejo  takšno  vedenje.  Nekaj  učencev  
je  bilo  opaženih  kot  moteni  ali  nepozorni  redno  ali  nenehno.

Nagnjenost  k  izogibanju  socialni  interakciji

Verbalna  in  fizična  agresija

Hiperaktivnost  in  impulzivnost

Učitelji  so  poročali,  da  se  je  le  majhen  odstotek  učencev  včasih  izogibal  socialnim  
interakcijam,  čeprav  se  takšne  težnje  niso  pojavljale.
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Pred  uvedbo  metodologij  E4C  v  učilnici  in  ponovno  na  koncu  vsake  pilotne  faze  so  bili  učenci  pozvani,  da  izrazijo  
svoje  mnenje  o  10  rezultatih,  kot  je  opisano  v  kompletu  orodij.  Zbirka  orodij  E4C  opredeljuje  številne  ključne  
predstave,  ki  jih  učenci  lahko  imajo  o  sebi,  svoji  šoli  in  interakciji  z  drugimi.  Upamo,  da  bomo  z  beleženjem  teh  
zaznav  pred  uvedbo  metodologije  E4C  in  primerjavo  odgovorov  z  nadaljnjo  anketo  po  uvedbi  ugotovili,  ali  je  
Empatija  za  otroke  dejansko  vplivala  na  dvig  dobrega  počutja,  angažiranosti  in  splošne  ravni  empatije  v  razredu  
in  v  smislu  izkušnje  vsakega  učenca  s  šolo.

Povratne  informacije  učiteljev,  ki  uporabljajo  sistem  ocenjevanja  za  otroke,  kažejo,  da  med  učenci,  ki  sodelujejo  
v  pilotnih  fazah  programa  E4C,  ni  pomembnih  vedenjskih  in  čustvenih  težav,  ki  bi  lahko  vplivale  na  cilj  programa,  
da  dvigne  raven  empatije  v  razredu.  Čeprav  ta  raziskava  zagotavlja  preprost  pregled  vedenjskih  in  čustvenih  
težav  med  sodelujočimi  dijaškimi  skupinami,  je  odgovornost  posameznih  šol,  da  uporabijo  svoje  podatke  za  
informiranje  o  tem,  kako  bi  lahko  takšno  vedenje  vplivalo  na  izvajanje  metodologije  v  svojih  šolah.  šole.

Študenti  so  morali  odgovoriti  na  2  do  3  vprašanja,  povezana  z  10  ključnimi  zaznavami.

redno  ali  dosledno.  To  je  pomembno,  saj  je  uspeh  metodologije  E4C  v  veliki  meri  odvisen  od  pripravljenosti  
učencev  za  družbeno  interakcijo  s  svojimi  vrstniki  in  učitelji.
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Skupno  je  približno  470  študentov  odgovorilo  na  anketo,  preden  so  bili  izpostavljeni  metodologiji  E4C,  približno  
320  pa  jih  je  odgovorilo  po  zaključku  vsake  faze  pilotiranja.  Razliko  v  številu  odgovorov  pred  in  po  pilotnih  fazah  
je  mogoče  najbolje  pojasniti  z  učinkom,  ki  so  ga  imele  omejitve  zaradi  Covid-19  na  šole  v  štirih  partnerskih  
regijah.  Učitelji  so  ugotovili,  da  so  se  soočali  z  dodatnimi  pritiski  pri  pripravi  spletnih  učnih  gradiv,  nekateri  pa  
so  poročali,  da  so  zaradi  časovnih  omejitev  in  zakonskih  zahtev  za  izvajanje  nacionalnih  učnih  načrtov  z  manj  
spletnimi  učnimi  urami  morali  zmanjšati  število  razredov,  ki  sodelujejo  v  projektu.  Kljub  temu  se  je  na  splošno  
menilo,  da  obstaja  zadostno  število  odgovorov,  s  katerimi  je  mogoče  narediti  primerjavo  med  dojemanjem  
učenja  pri  učencih  pred  in  po  vsaki  fazi  pilotiranja.

Večina  anket  je  bila  izpolnjena  na  spletu,  čeprav  so  nekatere  šole  z  manj  restriktivnimi  predpisi  glede  Covid-19  
učencem  dovolile  osebno  izpolnjevanje  vprašalnikov.

Ocena  rezultatov  izvajanja
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Odzivi  po  fazi  pilotiranja

Odzivi  po  fazi  pilotiranja

Odzivi  pred  fazo  pilotiranja

Odzivi  pred  fazo  pilotiranja

Povratne  informacije  IOA

Zaznava  1  -  Veselje

Podobno  se  je  delež  učencev,  ki  izražajo  ponos  na  svojo  šolo,  povečal  s  23,5  %  na  81  %.  Na  
vprašanje,  ali  so  se  počutili  varne  v  svoji  učilnici,  jih  je  52  %  izjavilo,  da  se  pred  uvedbo  metodologije  
E4C  niso  počutili,  vendar  je  to  število  po  pilotni  fazi  padlo  na  6,8  %.  Na  splošno  se  je  odstotek  
učencev,  ki  se  počutijo  varne  v  razredu,  povečal  s  24,3  %  na  79,3  %.
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Ko  so  delili  svoje  zaznave  o  tem,  ali  so  njihovi  sošolci  drug  do  drugega  izkazali  skrb  in  prijaznost,  
je  46,9  %  menilo,  da  to  ni  bilo  tako  pred  uvedbo  metodologije  E4C,  le  11,8  %  pa  se  s  to  izjavo  ni  
strinjalo  po  pilotni  fazi.  24,1  odstotka  jih  je  menilo,  da  sta  bila  skrb  in  prijaznost  izkazana  pred  
fazo  pilotiranja,  ta  številka  pa  se  je  po  pilotiranju  povečala  na  56,8  %.  Delež  študentov,  ki  so  čutili,  
da  pripadajo  prijateljski  skupini,  je  narasel  z  21,4  %  na  80,6  %,  medtem  ko  je  delež  tistih,  ki  takšne  
pripadnosti  niso  čutili,  po  zaključku  programa  padel  s  54,2  %  na  6,2  %.  Podobno  je  odstotek  
učencev,  ki  se  niso  strinjali,  da  si  sošolci  pomagajo  drug  drugemu,  ko  so  imeli  težave,  padel  s  44,5  
%  na  10,5  %,  odstotek  tistih,  ki  se  strinjajo  s  trditvijo,  pa  se  je  povečal  z  29,1  %  na  70,8  %.

Pred  pilotno  fazo  in  predajo  metodologije  E4C  je  27,8 %  učencev  navedlo,  da  se  ne  strinjajo  ali  
sploh  ne  strinjajo  z  izjavo,  da  se  v  šoli  počutijo  dobrodošle.  Ta  številka  je  po  uvedbi  metodologije  
E4C  padla  na  samo  5  %.  Delež  učencev,  ki  so  izjavili,  da  se  v  šoli  počutijo  dobrodošle,  se  je  povečal  
z  38,2  %  pred  uvedbo  na  82,5  %.  Odstotek  anketirancev,  ki  so  trdili,  da  niso  ponosni  na  svojo  šolo,  
je  po  pilotni  fazi  padel  z  42,9  %  na  10  %.

Zaznava  2  –  Sočutje
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Odstotek  učencev,  ki  so  se  strinjali  ali  močno  strinjali,  da  so  njihovi  učitelj  in  sošolci  dobro  
sodelovali,  se  je  povečal  s  34,5  %  na  začetku  programa  E4C  na  83  %  ob  njegovem  zaključku.  
Podobno  je  odstotek  nestrinjanja  z  izjavo  padel  s  36  %  na  samo  3,5  %.  Približno  55  %  učencev  se  
ni  strinjalo,  da  so  med  poukom  na  voljo  možnosti  skupinskega  dela,  vendar  je  ta  številka  ob  
koncu  programa  padla  na  13,1  %.  Prav  tako  se  je  število  študentov,  ki  se  strinjajo  s  trditvijo,  
povečalo  z  19  %  na  69,3  %.  Pred  uvedbo  metodologije  E4C  je  44,6  %  učencev  izrazilo  malo  ali  nič  
želje  po  izboljšanju  šolskega  okolja,  le  28  %  pa  jih  je  izjavilo,  da  bi  radi  pomagali.  Ti  odstotki  so  
se  znatno  spremenili  na  samo  3,6  %,  ki  niso  izrazili  želje  po  izboljšavah,  in  76,8  %,  ki  so  izrazili  
pozitivno  željo  po  izboljšavah  do  konca  pilotne  faze.

Na  začetku  programa  se  41,2  %  dijakov  ni  strinjalo  s  trditvijo,  da  v  šoli  ni  veliko  kreganja  in  
prepirov.  Ta  odstotek  je  nato  padel  na  18,1  %,  ko  se  je  program  zaključil.  Odstotek  študentov,  ki  
so  se  strinjali,  da  ni  bilo  veliko  prepirov  ali  prepirov,  se  je  v  istem  časovnem  obdobju  povečal  z  
22,9  %  na  54,3  %.  Do  konca  programa  E4C  se  je  odstotek  učencev,  ki  poročajo,  da  se  učitelji  ne  
jezijo,  ko  se  učenci  prepirajo,  povečal  s  23,1  %  na  58  %.  To  je  v  primerjavi  s  padcem  odstotka  
nestrinjanja  z  izjavo  z  48,9  %  na  15,5  %.

Zaznava  3  –  Sodelovanje
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Zaznava  4  –  Kohezija

Zaznava  5  –  Umirjenost
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Te  številke  se  odražajo  v  porastu  z  29  %  na  66,8  %  študentov,  ki  poročajo,  da  bi  se  lahko  do  konca  
programa  bolje  zbrali.  Pred  uvedbo  metodologije  jih  je  55  %  poročalo,  da  se  pri  pouku  niso  počutili  
umirjeno  in  sproščeno,  21  %  pa  jih  je  trdilo,  da  se.  Te  številke  so  znašale  18,1  %  oziroma  58  %.  Dijaki,  
ki  so  poročali,  da  učitelji  izkazujejo  jezo  ali  kričijo  na  učence,  so  med  trajanjem  programa  padli  s  45,9  
%  na  11,1  %,  pri  čemer  se  je  delež  tistih,  ki  so  se  strinjali,  da  učitelji  niso  izkazovali  takšne  jeze,  povečal  
z  32,4  %  na  68  %.

Odstotek  študentov,  ki  trdijo,  da  so  lahko  preizkusili  nove  stvari,  se  je  od  začetka  do  konca  programa  
povečal  s  23  %  na  76,8  %.  35,6  %  jih  je  menilo,  da  jih  ne  opazijo

Zaznava  7  –  Neodvisnost

Zaznava  6  –  Potrpežljivost
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Na  začetku  faze  izvajanja  E4C  se  približno  36,3  %  učencev  ni  strinjalo,  da  bi  se  lahko  med  poukom  
osredotočili.  Ta  številka  je  do  konca  programa  padla  za  9,8  %.

Na  začetku  projekta  je  36,3  %  dijakov  menilo,  da  jim  ni  dovoljeno  izražati  lastnih  idej.  Ta  številka  je  
do  konca  projekta  padla  na  7,1  %.  Odstotek  študentov,  ki  trdijo,  da  so  res  sposobni  izraziti  svoje  ideje,  
se  je  v  istem  časovnem  obdobju  povečal  za  30,9  %  na  85,6  %.  39,9  %  jih  je  menilo,  da  niso  imeli  
priložnosti  preizkusiti  novih  stvari,  preden  so  bili  izpostavljeni  programu,  7,4  %  pa  jih  je  trdilo  enako  
do  konca.

38  %  dijakov  je  izjavilo,  da  ni  bilo  vsaj  ene  odrasle  osebe,  s  katero  bi  se  lahko  pogovarjal,  ko  bi  imeli  
težave.  Ta  številka  je  do  konca  projekta  padla  na  samo  5,6  %.  Podobno  jih  je  35,4  %  menilo,  da  so  
imeli  na  začetku  projekta  vsaj  eno  odraslo  osebo,  na  katero  bi  se  lahko  obrnili  po  pomoč,  število  pa  
se  je  do  konca  povečalo  na  86,6  %.  Ti  odgovori  se  odražajo  v  padcu  s  53,9  %  na  11,8  %  učencev,  ki  se  
počutijo  neprijetno,  ko  prosijo  učitelja  za  pomoč,  in  porastu  s  25,7  %  na  89,3  %  tistih,  ki  se  počutijo  
udobno  pri  tem.  Poleg  tega  je  odstotek  učencev,  ki  menijo,  da  jim  njihovi  učitelji  niso  pomagali  
razumeti,  kaj  točno  se  od  njih  pričakuje,  padel  s  33,3  %  na  začetku  programa  na  samo  2,5  %.  To  se  
odraža  v  odstotku  porasta  učencev,  ki  trdijo,  da  jim  njihovi  učitelji  pomagajo,  ko  je  treba,  z  31,2  %  na  
88,6  %.

Odzivi  pred  fazo  pilotiranja  t0

Odzivi  pred  fazo  pilotiranja

Odzivi  po  fazi  pilotiranja
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Zaznava  8  –  Samoregulacija

Dojemanje  9  –  Spoštovanje

njihov  učitelj  na  začetku  programa,  pri  čemer  je  ta  številka  do  konca  padla  na  samo  3,75  %.  To  je  v  primerjavi  
z  dvigom  odstotka  tistih,  ki  verjamejo,  da  jih  je  učitelj  opazil,  z  28,5  %  na  74,9  %  v  istem  časovnem  obdobju.
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Pred  pilotno  fazo  projekta  je  38,2  %  študentov  menilo,  da  nimajo  načinov,  kako  bi  se  umirili  ali  dobro  
premislili,  preden  bi  se  odzvali  na  negativna  čustva.  Ta  številka  je  do  konca  projekta  padla  na  samo  10,5  %.  
Hkrati  se  je  delež  tistih,  ki  verjamejo,  da  so  sposobni  obvladovati  negativna  čustva,  povečal  s  34,3  %  na  68,1  
%.  Tisti  učenci,  ki  so  izjavili,  da  jim  je  bilo  težko  izraziti  svoja  čustva  drugim,  ne  da  bi  se  razjezili  ali  razburili,  
so  na  začetku  projekta  znašali  45,4  %  in  do  konca  padli  na  15  %.  Podobno  se  je  povečalo  število  tistih,  ki  
menijo,  da  lahko  mirno  izrazijo  svoja  čustva,  z  22,9  %  na  61,2  %.

Preden  so  bili  izpostavljeni  metodologiji  E4C,  je  29  %  anketiranih  učencev  menilo,  da  njihovi  sošolci  v  razredu  
niso  bili  obravnavani  kot  enaki.  Ta  je  do  konca  programa  padla  na  vsega  5,7  %.  Podobno  se  je  odstotek  
študentov,  ki  menijo,  da  so  sošolci  obravnavani  enako,  povečal  s  33  %  na  72,4  %  v  istem  časovnem  obdobju.  
Odstotek  študentov,  ki  so  menili,  da  se  iz  študentov  norčujejo  zaradi  drugačnih  pogledov  ali  mnenj,  je  na  
začetku  projekta  znašal  54,8 %,  do  zaključka  pa  je  padel  na  le  20,6 %.  To  je  v  primerjavi  z  dvigom  s  26,1  %  na  
56,2  %  v  istem  časovnem  obdobju.  Delež  učencev,  ki  so  menili,  da  njihovi  učitelji  in  sošolci  med  trajanjem  
programa  niso  bili  vljudni  in  vljudni,  se  je  dodatno  zmanjšal  z  41,9  %  na  5,5  %  v  času  trajanja  programa.

Odzivi  po  fazi  pilotiranja

Odzivi  po  fazi  pilotiranjaOdzivi  pred  fazo  pilotiranja

Odzivi  pred  fazo  pilotiranja
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Na  začetku  projekta  je  34,4  %  anketiranih  učencev  trdilo,  da  imajo  malo  ali  nič  želje,  da  bi  bili  
uspešni  pri  pouku  in  izboljšali  svoje  ocene.  Ta  številka  je  do  konca  programa  znatno  padla  na  
4,3  %.  To  se  kaže  v  povečanju  odstotka  študentov,  ki  želijo  napredovati,  s  36,6  %  na  79,3  %  v  
istem  časovnem  obdobju.  Odstotek  učencev,  ki  so  izrazili  pripravljenost  dokončati  domačo  
nalogo,  se  je  v  času  trajanja  programa  povečal  s  40  %  na  79,9  %,  delež  učencev,  ki  niso  
pripravljeni  dokončati  domače  naloge,  pa  je  padel  s  50,5  %  na  10,5  %.

Dojemanje  10  –  Večja  akademska  korist

Končno  se  je  odstotek  učencev,  ki  so  
izrazili  pripravljenost  za  učenje  novih  stvari,  tudi  če  so  lekcije  težke,  povečal  z  31,8  %  na  začetku  
programa  na  70  %  do  konca,  medtem  ko  je  odstotek,  ki  se  s  to  izjavo  ne  strinja,  padel  z  39,9  %  
na  4,3  %. .

Odzivi  pred  fazo  pilotiranja Odzivi  po  fazi  pilotiranja
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Rad  pomagam  izboljšati  svojo  šolo  in  razredno  okolje

Večja  akademska  korist

Neodvisnost

veselje

jezen  ali  razburjen

Izpolnim  domačo  nalogo,  ki  mi  je  dana

Sošolci  si  med  seboj  pomagajo,  ko  imajo  težave

V  šoli  ni  veliko  prepirov  ali  prepirov

Dane  so  mi  priložnosti,  da  preizkusim  nove  stvari

Moj  učitelj  in  sošolci  dobro  sodelujejo  pri  nalogah

Ponosen  sem  na  svojo  šolo

Učitelji  se  ne  jezijo,  ko  se  učenci  prepirajo

Sošolci  so  v  razredu  obravnavani  kot  enakovredni

V  razredu  se  počutim  umirjeno  in  sproščeno

mnenja

Potrpežljivost

Lahko  se  osredotočim  na  lekcije

Z  veseljem  prosim  svoje  učitelje  za  pomoč

Sočutje

Imam  načine,  kako  se  stvari  umiriti  ali  premisliti

drugo

razumem,  kaj  se  od  mene  zahteva

Z  lahkoto  izrazim  svoje  občutke  drugim,  ne  da  bi  jih  dobil

Želim  biti  dober  pri  pouku  in  izboljšati  svoje  ocene

Čutim,  da  pripadam  skupini  prijateljev

kohezija

Dovoljeno  mi  je  izražati  lastne  ideje

V  šoli  se  počutim  dobrodošlo

Prepiri  se  rešujejo  z  dogovorom  in  razumevanjem

Sodelovanje

Čutim,  da  me  učitelj  opazi

Spoštovanje

Dijaki  se  ne  norčujejo  iz  različnih  pogledov  oz

Rad  se  učim  novih  stvari,  tudi  ko  so  lekcije  težke

Med  poukom  delamo  v  skupinah

V  razredu  se  počutim  varno

Umirjenost

Učitelji  ne  kričijo  in  ne  kažejo  jeze  na  učence

težave

Samoregulacija

Učitelji  in  sošolci  so  vljudni  in  vljudni  do  vsakega

Obstaja  vsaj  ena  odrasla  oseba,  s  katero  se  lahko  pogovarjam

Učitelji  si  vzamejo  čas,  da  mi  pomagajo  pri  pouku,  ko  ga  jaz  ne

preden  se  odzove  na  negativna  čustva

Moj  sošolec  drug  do  drugega  kaže  skrb  in  prijaznost

Metodologija  kompleta  orodij

Izvedba
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10  rezultatov  izvajanja  E4C
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Ponosen  sem  na  svojo  šolo

razumem,  kaj  se  od  mene  zahteva

jezen  ali  razburjen

veselje

Sošolci  si  med  seboj  pomagajo,  ko  imajo  težave

Umirjenost

V  šoli  ni  veliko  prepirov  ali  prepirov

Sošolci  so  v  razredu  obravnavani  kot  enakovredni

Dovoljeno  mi  je  izražati  lastne  ideje

Moj  učitelj  in  sošolci  dobro  sodelujejo  pri  nalogah

Večja  akademska  korist

Čutim,  da  me  učitelj  opazi

V  razredu  se  počutim  umirjeno  in  sproščeno

mnenja

Rad  pomagam  izboljšati  svojo  šolo  in  razredno  okolje

Izpolnim  domačo  nalogo,  ki  mi  je  dana

Potrpežljivost

Imam  načine,  kako  se  prej  umiriti  ali  premisliti

Z  veseljem  prosim  svoje  učitelje  za  pomoč

Sočutje

drugo

Učitelji  si  vzamejo  čas,  da  mi  pomagajo  pri  pouku,  ko  ga  jaz  ne

Z  lahkoto  izrazim  svoje  občutke  drugim,  ne  da  bi  jih  dobil

Čutim,  da  pripadam  skupini  prijateljev

V  razredu  se  počutim  varno

Učitelji  se  ne  jezijo,  ko  se  učenci  prepirajo

kohezija

Neodvisnost

Spoštovanje

V  šoli  se  počutim  dobrodošlo

Prepiri  se  rešujejo  z  dogovorom  in  razumevanjem

Sodelovanje

Lahko  se  osredotočim  na  lekcije

Dane  so  mi  priložnosti,  da  preizkusim  nove  stvari

Med  poukom  delamo  v  skupinah

Dijaki  se  ne  norčujejo  iz  različnih  pogledov  oz

Učitelji  ne  kričijo  in  ne  kažejo  jeze  na  učence

Želim  biti  dober  pri  pouku  in  izboljšati  svoje  ocene

Samoregulacija

težave

Učitelji  in  sošolci  so  vljudni  in  vljudni  do  vsakega

Rad  se  učim  novih  stvari,  tudi  ko  so  lekcije  težke

Obstaja  vsaj  ena  odrasla  oseba,  s  katero  se  lahko  pogovarjam

reagiranje  na  negativna  čustva

Moj  sošolec  drug  do  drugega  kaže  skrb  in  prijaznost

Metodologija

Izvedba
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10  rezultatov  implementacije  kompleta  orodij  E4C
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PTA  povratne  informacije

Osebna  ocena  učitelja
Na  koncu  izvedbene  in  pilotne  faze  so  bili  učitelji  pozvani,  da  predložijo  povratne  informacije  
o  svojih  izkušnjah  s  programom,  stopnjah  zadovoljstva  in  v  kolikšni  meri  so  menili,  da  je  
metodologija  vplivala  na  njihovo  učno  prakso.  Ocena  osebnega  učitelja  je  zahtevala  preprosto  
petstopenjsko  lestvico  odgovorov  (1  zelo  nezadovoljen  do  5  zelo  zadovoljen).

Vprašanje  1  –  Rezultati  
Kako  ocenjujete  svoje  splošne  poklicne  rezultate  sodelovanja  v  projektu?

Vprašanje  3  –  Koristi  
Kaj  bi  izpostavili  kot  najbolj  koristno  od  vašega  sodelovanja  v  projektu?
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Vprašanje  2  –  Vizija  
Ali  ste  pridobili  jasno  vizijo  o  tem,  kakšni  želite  biti  kot  učitelj,  tako  v  interakciji  z  učenci  in  
starši  kot  v  interakciji  z  bodočimi  sodelavci?

Vaje,  sodelovanje,  pomen  odnosov,  strokovni  razvoj,  vloga  učitelja.  Osebno  (pristno  in  
zavestno  o  prisotnosti,  iskanju  ravnovesja).

Machine Translated by Google



Vprašanje  7  –  
Uravnoteženost  V  kolikšni  meri  ste  s  sodelovanjem  v  projektu  razvili  svojo  kompetenco,  
da  ste  pozorni  in  uravnoteženi  v  situaciji  poučevanja?

Vprašanje  4  –  Izzivi  
Poudarite  elemente  projekta,  ki  so  se  vam  zdeli  manj  koristni  –  nekaj  izzivov,  ki  ste  
jih  doživeli.
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Vprašanje  6  –  Odnos  s  študenti  V  kolikšni  
meri  ste  s  sodelovanjem  v  projektu  razvili  svojo  kompetenco,  da  ste  del  in  razvijate  odnose  s  
študenti,  ki  jih  poučujete?

Vprašanje  5  –  Odnosi  V  
kolikšni  meri  ste  s  sodelovanjem  v  projektu  razvili  svojo  kompetenco,  da  ste  del  in  ustvarjate  
odnose  z  učenci/sodelavci  –  ravnate  z  empatijo  –  tudi  v  stresnih  situacijah.
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Vprašanje  9  –  Obvladovanje  
konfliktov  V  kolikšni  meri  ste  s  sodelovanjem  v  projektu  razvili  svojo  kompetenco  za  
obvladovanje  konfliktov  v  poklicnih  situacijah?
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Vprašanje  8  –  Odnosi  s  starši  V  kolikšni  
meri  ste  s  sodelovanjem  v  projektu  razvili  svojo  kompetenco,  da  ste  pozorni  in  empatični  
v  starševskih  interakcijah?

Vprašanje  9  –  Obvladovanje  
konfliktov  Empatija  je  način  življenja.  Ste  sprejeli  bolj  empatičen  stil  poučevanja?
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Izzivi  Med  
glavnimi  izzivi,  s  katerimi  se  srečujejo  učitelji,  je  kritiko  drugih  opredelilo  29,2  %.  27 %  učiteljev  je  menilo,  da  je  
neprisotnost  med  učenci  pravi  izziv,  kar  je  bilo  še  posebej  čutiti  v  obdobjih  omejitev  in  predpisov  zaradi  
Covid-19.  Kljub  temu  jih  je  le  2,1  %  trdilo,  da  so  karantenska  pravila  posebej  vplivala  na  izvajanje  metodologije.

Že  februarja  2020  je  bila  prepoznana  grožnja  bližajoče  se  pandemije  Covid-19,  čeprav  v  tem  trenutku  nihče  ni  
mogel  predvideti  prihodnjega  vpliva,  ki  bi  ga  to  lahko  imelo  na  projekt  E4C.  Projekt  se  je  začel  neodvisno  z  
učitelji,  ki  so  se  vključili  v  prvo  pilotno  fazo  iz  šol  iz  štirih  partnerskih  regij.  Delavnice,  namenjene  seznanjanju  
učiteljev  z  metodologijo  E4C,  so  bile  organizirane  v  trajanju  5  dni  v  oktobru  2020.  Na  žalost  so  se  prvi  pravi  
učinki  pandemije  Covid-19  čutili  v  Bratislavi  na  Slovaškem,  kjer  naj  bi  potekale  osebne  delavnice.  kraj  z  nujno

Poklicni  rezultati  Po  

povratnih  informacijah  osebnega  ocenjevanja  učiteljev  je  bil  na  splošno  pozitiven  odziv  glede  splošnih  
strokovnih  rezultatov  projekta  E4C.  58,3  %  jih  je  odgovorilo  z  ugodnim  ali  izjemno  ugodnim  odgovorom,  29  %  
pa  jih  je  navedlo,  da  ni  bilo  pomembnega  izboljšanja  poklicnih  rezultatov.  Od  tistih  učiteljev,  ki  so  poročali  o  
ključnih  koristih  sodelovanja  v  projektu,  jih  je  53,7  %  kot  glavni  koristi  opredelilo  pomen  odnosov  in  vlogo  
učitelja  pri  spodbujanju  empatije.  42  %  jih  je  menilo,  da  so  večje  možnosti  za  sodelovanje  še  ena  ključna  
prednost,  31,  %  pa  jih  je  navedlo  koristi,  ki  izhajajo  iz  strokovnega  razvoja,  ki  ga  ponuja  program,  in  podpore  
za  osebni  razvoj.

Poklicne  in  osebne  interakcije  55,5  %  učiteljev  
je  poročalo,  da  so  pridobili  jasnejšo  vizijo  o  tem,  kako  nameravajo  komunicirati  z  drugimi,  pri  čemer  jih  je  11  %  
menilo,  da  niso  pridobili  nobene  takšne  vizije.  Podobno  je  48  %  učiteljev  menilo,  da  so  razvili  kompetence  za  
večjo  pozornost  in  empatijo  v  interakcijah  s  starši,  nadaljnjih  42  %  pa  jih  ni  poročalo  o  pomembnem  izboljšanju  
in  le  9,3  %  jih  je  menilo,  da  se  takšne  kompetence  sploh  niso  razvile.  Kar  zadeva  obvladovanje  konfliktov  med  
interakcijami  s  kolegi  zlasti  in  v  poklicnih  situacijah  na  splošno,  je  60,4  %  staršev  menilo,  da  so  bolje  opremljeni  
kot  pred  sodelovanjem  v  projektu.  13,2  %  jih  je  menilo,  da  program  ni  prispeval  k  izboljšavam  pri  reševanju  
sporov,  nadaljnjih  26,4  %  pa  jih  ni  opazilo  nobenih  opaznih  izboljšav.

Projektni  partnerji  so  že  na  začetku  prepoznali  prednosti,  ki  jih  lahko  prinese  dvig  ravni  empatije  v  šolah.  Menili  
so,  da  bi  povečana  sposobnost  empatije  v  razredu  in  širši  šolski  skupnosti  lahko  povzročila  večjo  motivacijo,  
učinkovitejše  sodelovanje,  zmanjšanje  konfliktov  ter  izboljšanje  medosebnih  in  poklicnih  odnosov.  Zato  je  
razumljivo,  da  so  učitelji  v  projekt  vstopili  z  zanosom  in  visokimi  pričakovanji.
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Druga  pilotna  faza  projekta  se  je  nadaljevala  v  spletni  obliki  z  usposabljanjem,  izvedenim  v  
vsaki  partnerski  regiji  posebej.  Delavnice  so  vodili  projektni  partnerji  in  Iben  Sandahl  se  je  
lahko  pridružila  vsakemu  regionalnemu  usposabljanju  ob  različnih  urah,  da  bi  dodala  podporo  
in  odgovorila  na  vprašanja  ali  pomisleke,  ko  so  se  pojavili.  Spletna  vsebina  in  uporaba  knjižice  
E4C  je  bila  vključena  v  drugo  fazo  usposabljanja  skupaj  z  dodatnimi  diagnostičnimi  orodji  za  
prepoznavanje  virov  konfliktov  v  učilnici  in  strategij  za  njihovo  reševanje.

Kmalu  po  spletnem  usposabljanju  so  bile  šole  v  vseh  štirih  partnerskih  regijah  prisiljene  v  
zaprtje.  To  je  dodatno  obremenilo  učitelje,  saj  so  se  morali  hitro  prilagoditi  spletnemu  
poučevanju  učencev  in  pripraviti  digitalne  vire  za  ta  namen.  Poleg  tega  so  morale  šole  
zmanjšati  število  ur  stika  učiteljev  z  učenci  na  spletu,  kar  je  posledično  pritiskalo  na  učitelje,  
da  zagotovijo  čim  več  vsebine  učnega  načrta  v  bistveno  skrajšanem  časovnem  okviru.  Vpliv  na  
projekt  E4C  je  bil  tolikšen,  da  učitelji  svojim  učencem  niso  mogli  predstaviti  metodologije  v  
celoti,  saj  je  veliko  dejavnosti  zahtevalo  osebne  interakcije  med  učitelji  in  učenci.  Poleg  tega  
trenerji  učiteljev,  ki  so  sodelovali  v  spletnih  delavnicah  usposabljanja,  niso  mogli  več  potovati  
v  šole  v  svojih  regijah,  da  bi  razširjali  zahtevano  znanje  in  informacije.

Empatija  do  otrok  je  lahko  resnično  učinkovita  le,  če  je  postavljena  v  središče  šolske  kulture

Kljub  izzivom,  s  katerimi  se  soočajo  šole  zaradi  omejitve  Covid-lockdown,  se  je  projekt  
nadaljeval  z  učitelji,  ki  so  izvajali  tiste  dejavnosti,  ki  jih  je  bilo  mogoče  izvesti  na  spletu.  Da  bi  
podprli  ta  pristop,  so  projektni  partnerji  poslali  seznam  takih  dejavnosti,  kot  je  razloženo  v  
kompletu  orodij  E4C,  skupaj  s  preoblikovanimi  orodji  za  ocenjevanje  za  formativno  in  
sumativno  ocenjevanje,  ki  jih  je  bilo  mogoče  izpolniti  na  spletu.  Hkrati  so  projektni  partnerji  
ugotovili,  da  se  lahko  omejitve  zaklepanja  nadaljujejo  ves  čas  trajanja  projekta.  Zato  je  bilo  
odločeno,  da  se  ustvari  knjižica  E4C  na  xxxx  strani  z  dejavnostmi  in  pinti  za  razprave,  ki  bi  
lahko  lažje  podpirale  poučevanje  empatije  na  spletu.

predpisi,  ki  omejujejo  število,  dovoljeno  za  udeležbo  na  prizoriščih  srečanj,  dramatično  
zmanjšano.  Posledično  je  bila  oblika  delavnic  spremenjena  v  takšno,  ki  se  lahko  izvaja  prek  
spleta.  Učiteljem  je  bila  zagotovljena  vsa  potrebna  dokumentacija  za  polno  sodelovanje  v  
spletnem  usposabljanju,  Iben  Sandahl  pa  je  vodila  delavnice  prek  Zooma.  Učitelji  so  se  udeležili  
spletnega  usposabljanja  za  prvi  krog  pilotiranja  in  odziv  udeležencev  je  bil  izjemno  ugoden.

Kljub  izzivom,  ki  so  posledica  Covid-19,  so  bile  povratne  informacije  tako  učiteljev  kot  učencev  
izjemno  pozitivne,  kot  je  razvidno  iz  zgornjih  podatkov.  Vendar  pa  je  rezultate  implementacije  
metodologije  E4C  mogoče  doseči  le  v  veliko  daljšem  časovnem  obdobju.

Covid  omejitve  so  negativno  vplivale  tudi  na  možnost  sodelovanja  staršev  v  projektu.  Ker  so  
bili  učenci  zaprti  doma,  so  morali  številni  starši  svoje  delovne  rutine  preurediti  tako,  da  so  
delali  od  doma  ali  pa  so  si  preprosto  morali  vzeti  odsotnost  z  dela,  da  so  skrbeli  za  mlajše  
otroke.  V  teh  okoliščinah  so  bili  starši  veliko  preveč  zaskrbljeni  s  prilagajanjem  na  nove  rutine  
in  so  imeli  malo  ali  nič  časa  za  preizkušanje  strategij  za  razvoj  empatije,  kot  je  opisano  v  
kompletu  orodij  E4C.  Nadaljnji  projekt,  ki  je  posebej  zasnovan  za  starše,  bi  torej  lahko  bil  nekoč  
v  prihodnosti  upravičen.
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Na  splošno  so  šole,  učitelji  in  učenci  poročali  o  pozitivnih  izkušnjah  s  sodelovanjem  v  projektu  
E4C.  Izboljšano  reševanje  konfliktov,  višja  raven  empatije,  angažiranosti  in  motivacije  je  le  
nekaj  ključnih  ugotovljenih  rezultatov,  medtem  ko  je  bil  poklicni  razvoj,  ponujen  učiteljem,  na  
splošno  cenjen.  Kljub  vsem  izzivom,  s  katerimi  smo  se  srečali  pri  implementaciji  metodologije  
E4C,  rezultati  kažejo,  da  je  bil  projekt  izjemno  uspešen  in  je  izpolnil  večino  zastavljenih  ciljev.

Naslednje  vire  lahko  brezplačno  prenesete  s  spletnega  mesta  E4C.

in  vse,  kar  počne  šola.  Metodologijo  je  treba  uporabljati  v  celotni  šoli  v  celotnem  šolskem  
življenju  učencev  od  zgodnjih  let  do  višje  šole.  Naknadno  ocenjevanje  bo  morda  potrebno  za  
oceno  uspešnosti  programa  skozi  čas  pri  šolah,  ki  so  se  odločile,  da  bodo  sčasoma  nadaljevale  
metodologijo.
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