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Učenje in poučevanje v šolah poleg 

učne komponente vsebuje še močno 

čustveno in socialno komponento 
(Zins,Weissberg, Wang in Walberg, 2004). 

 
Učenje 
poteka v 
socialni 
situaciji 

Čustva lahko ovirajo ali 
spodbujajo proces učenja 



Kaj je socialno in čustveno učenje 
Socialno in čustveno učenje je proces skozi katerega otroci in odrasli 

razvijajo socialne in čustvene spretnosti:  

Samo - 
zaznavanje 

Samo - 
uravnavanje 

Socialno – 
zaznavanje 

Medosebni 
odnosi 

Odgovorno 
sprejemanje 

odločitev 



Socialno in čustveno učenje in učni 

dosežek (Durlak idr., 2011) 

• 213 raziskav 

• 270 000 otrok in 
mladostnikov 

  

 

1. pozitivni učinki - vsaj 6 
mesecev  

2. učinkovito izvajajo 
učitelji na šoli 

3. učinkoviti na vseh 
stopnjah šolanja 

4. kakovost programov:  

▫ postopnost  

▫ aktivnost 

▫ razporeditev časa  

▫ usmerjenost 

 

 

socialne in čustvene spretnosti 

učni dosežek (11 percentilov) 

odnos do sebe, drugih, šole 

agresivno vedenje 

anksioznost 

depresivnost 



Dokazano 
učinkoviti 
programi 
čustvenega in 
socialnega učenja 

Učenje čustvenih 
in socialnih 
spretnosti 

Omogočanje 
možnosti in 
nagrad za 
pozitivne oblike 
vedenja 

Varno, 
spodbudno, 
sodelovalno in 
urejeno učno 
okolje  

Večji 
učni 
uspeh in 
uspeh v 
življenju Manj 

problematičneg
a vedenja, več 
priložnosti za 
razvoj 

Večja 
navezanost, 
vključenost in 
privrženost šoli 

Socialno in čustveno učenje v šoli 

(Zins, Bloodworth, Weissberg in Walberg, 2004) 



Dokazano učinkoviti 
programi čustvenega 
in socialnega učenja 

Varno, spodbudno, 
sodelovalno in 
urejeno učno okolje  

Zaključen program 

Univerzalen 

Razvojno specifičen 

Sodelovalno učenje 

Aktivna vključenost učencev v proces učenja 

Skrb za razvoj vseh učencev v skupini 

Jasna razredna pravila 

Aktivna vključenost učencev v odločanje 

Visoka pričakovanja  

Vključevanje staršev v aktivnosti 

primeri:  
FRIENDS,  
PATHS, … 



 

Program  

FRIENDS 



Program FRIENDS (Barrett, 2005) 

Preventivni program, ki na osnovi vedenjsko 
kognitivnih principov ter  preko socialnega in 
čustvenega učenja učinkovito zmanjšuje 
anksioznost in depresivnost. 
 

Avtorica: dr. Paula Barrett,  
Pathways Health and Research Centre, Brisbane, Avstralija 

 
Priporočilo 

Svetovne 
zdravstvene 
organizacije 

- WHO 

12 let   



Avstralija, Nova Zelandija, Hong Kong, Singapur, Japonska, Irska, Anglija, 
Škotska, Nizozemska, Belgija, Finska, Švedska, Portugalska, ZDA, Brazilija, 
Kanada, Južno afriška republika, Mehika 



Dokazano 
učinkoviti 
programi ČSU  

Podporne 
skupine 
(družina, 
skupnost, 
prijatelji…) 

Pozitiven način 
razmišljanja 

Zdrav način 
življenja (hrana, 
spanje, 
gibanje…) 

Čuječnost 

Usmerjanje 
pozornosti na 
pozitivne plati 

Čustvene in 
socialne spretnosti 

Navezanost 

Podporni 
dejavnik 
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Podporni 
dejavnik 

Temperament  

Stresni dogodki 

Razvojne 
spremembe 



• ZAVEDANJE SAMOGOVORA 
• IZBIRA POZITIVNEGA SAMOGOVORA IN NAČINA 

RAZMIŠLJANJA 
• SPREMINJANJE ŠKODLJIVIH MISLI V KORISTNE 
• POZITIVNA NARAVNANOST 
• RAZUMEVANJE POVEZANOSTI: MISLI – ČUSTVA - 

VEDENJE 

KOGNITIVNI 
DEL 

• PRIJAZNOST DO SVOJEGA TELESA 
• DIHALNE VAJE 
• TEHNIKE SPROŠČANJA 
• ČUJEČNOST 
• SAMOZAVEDNJA 
• ZDRAVJE 
• ZABAVA  

TELESNI DEL 

VEDENJSKI 
DEL 

• REŠEVANJE PROBLEMOV 
• NAČINI SPOPRIJEMANJA 
• REŠEVANJE PO KORAKIH 
• VZORNIKI 
• VRSTNIŠKA PODPORA 
• ALTRUIZEM IN SOČUTJE 
• MEDOSEBNE NAGRADE  

ČUSTVEN 
DEL 

•RAZUMEVANJE ČUSTEV 

•SAMOURAVNAVANJE ČUSTEV 

•SAMOPOMIRJANJE 

•EMPATIJA 

•PODPORNA SKUPINA 



Prilagojenost razvojnemu obdobju 

4 – 6 let  7 – 10 let  11 – 17 let  odrasli  

Zabavni 
PRIJATELJI 

PRIJATELJI 
za vedno 

Moji 
PRIJATELJI  

Podobna vsebina - vendar prilagojeno razvojni stopnji  



“FRIENDS” “PRIJATELJI” 

• FEELINGS F 

• RELAX R 

• INNER THOUGHT I 

• EXPLORE OPTIONS E 

• NOW REWARD 
YOUR SELF N 

• DO IT EVERY DAY D 

• STAY STRONG 
INSIDE S 

• PREPOZNAJ ČUSTVA PR 
• IN SEDAJ SPROSTITEV I 
• JA, ZMOREM! JA 
• TEŽAVE – PREMISLI O 

MOŽNIH REŠITVAH IN 
NAREDI NAČRT 

TE 
• LE  PO NAGRADO. DAL 

SI VSE OD SEBE L 
• JE TREBA BITI 

VZTRAJEN! J 
• IN VSE DELAJ Z 

NASMEHOM!  
 

I 



Potek programa 

• Skupinska izvedba 

• 10 delavnic 

• + dve obnovitveni delavnici  

• + dve delavnici za starše 

• Izvajajo učitelji in drugi strokovni delavci na šoli 

• Pripomočki 

▫ Delovni zvezek  

▫ Različna gradiva (klobuki, baloni, barvice, 
knjige…) 

 

 

1. Aktivnost za ogrevanje 
(pozitivni dogodki) 

2. Aktivnosti na temo 
(delovni listi, zgodbe, 
delo v parih, 
skupinah,risanje…) 

3. Domača naloga 
4. Aktivnost za umirjanje 

(sprostitev) 











In zakaj ravno program FRIENDS?  

• Dokazana učinkovitost 
• Razvojna specifičnost 
• Časovno ekonomičen 
• Skupinska izvedba 
• Primeren na šolsko 

okolje 
• Lahka uporaba 
• Priljubljen pri otrocih in 

mladostnikih 
 
 

• Licenca (stroški) 

 
•Anksioznost in depresivnost sta 
odgovorni za 30 % stroškov v zdravstvu. 
•Do 2020 naj bi bila ta številka celo 70 % 
•Anksioznost in depresivnost bosta poleg 
debelosti in zgodnjega diabetesa najbolj 
pogosto zdravstveni težavi zahodnega 
sveta v naslednjih 30 letih. 
•Samomorilnost - Slovenija (2010 – 3. 
mesto, med 17 EU državami)  
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Več informacij 

http://www.casel.org/
http://pathwayshrc.com.au/
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