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Ključna sporočila projekta
"Learning to Be"
Učenci lahko s pomočjo praks, ki temeljijo nasocialnem
in čustvenem učenju, vidno izboljšajo učne dosežke.
Kratka sistematična intervencija, ki je temeljila na socialnem in
čustvene učenju, in ki so jo izvajali učitelji v petih evropskih
državah, je pokazala pozitivne rezultate tako glede učenja in
vedenja učencev, kot tudi profesionalnega razvoja učiteljev.
Vendar pa, da bi zagotovili trajnostne učne dosežke,
bi morale šole sprejeti kulturo, ki podpira SČU.
Razvoj takšne učne kulture (šolskega okolja) je dolgoročna učna pot, ki zahteva pripravo, predanost in usklajeno prizadevanje celotne šolske skupnosti.
Zato morajo biti vrednote, ki so v središču kulture,
ki podpira SČU, prenešene v eksplicitne učne cilje. Prav
tako morajo postati vidne v vsakodnevnem poučevanju,
učenju in spremljanju napredka.
Usklajevanje šolske vizije, učnih ciljev, poučevanja, učenja in
spremljanja napredka so bistvenega pomena za doseganje
trajnostnih učnih dosežkov.
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O projektu
"Learning to Be: Razvoj prakse in metodologije za spremljanje socialnih in čustvenih
veščin ter veščin na področju zdravja znotraj izobraževalnega sistema" je bil eksperimentalni projekt, ki je bil izveden v okviru programa Evropske Unije Erasmus+, Key
Action 3: European Policy Experimentations programme. Projekt je združil strokovnjake, predstavnike pripravljalcev politik in odločevalce, praktike in raziskovalce iz
sedmih evropskih držav: Litve, Latvije, Slovenije, Italije, Portugalske, Španije in Finske,
s ciljem okrepiti socialno in čustveno učenje (SČU) v evropskih šolah.
Ideja projekta "Learning to be" je temeljila na predpostavki, da bi morali pri ocenjevanju učnih dosežkov v šolah preseči sedanjo prakso "ocenjevanja znanja". Več
poudarka bi veljalo nameniti pristopom, s pomočjo katerih lahko opazujemo razvoj
socialnih, čustvenih, kognitivnih in metakognitivnih veščin učencev. Raziskave kažejo
(Taylor, Oberle, Durlak & Weissberg, 2017; Sklad, Diekstra, De Ritter & Ben, 2012), da
ima SČU pozitiven vpliv na vedenje učencev, odnose med učenci in učitelji, razredno
klimo in učne dosežke. Med dolgoročnejšimi učinki SČU, ki jih posamezniki omenjajo,
so povečana raven zaupanja, spoštovanje in zadovoljstvo z življenjem (OECD, 2015;
Payton, Weissberg, Durlak, Dymnicki & Pachan, 2008; Weare & Nind, 2011).
Po eni strani nacionalni učni načrti po vsej Evropi poudarjajo pomen socialnih in
čustvenih veščin v izobraževanju. Številne države že več kot desetletje uvajajo obstoječe referenčne okvirje ključnih kompetenc 21. stoletja, npr: "ključne veščine vseživljenjskega učenja in druge prečne veščine". Po drugi strani pa šole pogosto zamujajo
priložnosti za uvajanje na dokazih temelječih strokovnih smernic, praktičnih virov in
orodij, ki bi spodbujali vsakodnevno prakso v razredu ter podprli učitelje pri razvoju
in spremljanju kompetenc učencev.
Za reševanje teh pomembnih vprašanj je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport Republike Litve skupaj z dvema partnerjema – Litovskim centrom za otroke in
mladostnike ter Inštitutom za socialno in čustveno učenje razvilo idejo projekta in k
sodelovanju povabilo ostale mednarodne partnerje. Zanimanje za sodelovanje sta
izrazili tudi ministrstvi iz Slovenije in Latvije ter številni akademski partnerji iz Italije,
Španije, Portugalske in Finske. Konec leta 2016 je Izvajalska agencija za izobraževanje,
avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) finančno podprla projekt, in sicer v višini 1.576.810 EUR, vodil pa ga je Litovski center za otroke in mladostnike. Projektne
aktivnosti, ki smo jih izvajali v obdobju med februarjem 2017 in januarjem 2020, so
vključevale:
● oblikovanje priročnika, ki učiteljem služi kot podpora pri poučevanju, učenju
in spremljanju socialnih in čustvenih veščin;
● izvedbo šestmesečne eksperimentalne intervencije v šolah v petih projektnih
državah (šolskem letu 2018–2019). V času intervencije smo eksperimentalnim
šolam nudili strokovno pomoč in svetovanje glede izvajanja trajnostne politike
na področju SČU. V raziskavi je sodelovalo 200 šol;
● raziskovalni del projekta je vključeval izpolnjevanje vprašalnikov za učitelje in
učence (9–10 let in 13–14 let) pred in po intervenciji, in sicer na eksperimentalnih in kontrolnih šolah. Zanimale so nas socialne in čustvene veščine učiteljev in učencev, njihova prepričanja, odnosi ter ostali kazalniki SČU. Izpolnjevanje vprašalnikov smo izvedli v septembru/oktobru 2018 ter maju/juniju 2019;
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● na podlagi rezultatov raziskave in izkušenj vseh, ki so bili vključeni v projekt,
smo pripravili priporočila za pripravljalce politik in odločevalce, in sicer za področje poučevanja, učenja ter spremljanja SČ veščin;
● priročnik in drugi učni materiali, ki smo jih razvili v sklopu projekta, so javno
dostopni na spletni strani projekta: www.learningtobe.net.
V tem poročilu predstavljamo glavne rezultate projekta in priporočila za pripravljalce
politik in odločevalce, ki bodo po našem mnenju izboljšale prakse v šolah in razredih
ter v izobraževalnih sistemih bistveno podprle zdrav socialni in čustveni razvoj otrok
in mladostnikov.

Socialne in čustvene kompetence
V projektu smo se osredotočili na pet področij socialnih in čustvenih veščin
in predlagali načine za podporo njihovemu razvoju in spremljanju.
Slika 1: Kompetence
s področja socialnega
in čustvenega učenja
(CASEL, 2019)

5

Samozavedanje
Zmožnost prepoznati čustva drugih, misli,
prednosti in omejitve, razumeti, kako le-to
vpliva na vedenje, razvoj optimizma, samozavesti. Vključuje:
∞ prepoznavanje čustev;
∞ pravilno samopercepcijo;
∞ prepoznavanje prednosti;
∞ samozavest;
∞ samoučinkovitost.

SČU

Socialno in
čustveno učenje
Odgovorno sprejemanje odločitev
Zmožnost sprejemanja pozitivnih
izbir, ki temeljijo na etičnih in moralnih vrednotah, in vrednotenja
posledic različnih dejanj, upoštevajoč dobrobit drugih. Vključuje:
∞ prepoznavanje problema;
∞ analizo situacije;
∞ reševanje problema;
∞ vrednotenje;
∞ refleksijo;
∞ etično odgovornost.

Socialno zavedanje
Zmožnost prepoznavanja stališč
drugih, razvoj empatije in razumevanje družbenih in etičnih norm v
različnih okoljih. Vključuje:
∞ zavzemanje perspektive drugih;
∞ empatijo;
∞ spoštovanje raznolikosti;
∞ spoštovanje drugih.

Samokontrola
Zmožnost uravnavanja čustev, misli
in vedenja, kontrola manj prijetnih
čustev, prednosti, motivacije, postavljanja dosegljivih osebnih in učnih ciljev.
Vključuje:
∞ nadzor nad stresom;
∞ samodisciplino;
∞ samomotivacijo;
∞ postavljanje ciljev;
∞ organizacijske veščine.

Veščine, potrebne za
vzpostavljanje odnosov
Zmožnost vzpostavljanja in ohranjanja
pozitivnih odnosov, komunikacije,
poslušanja, sodelovanja, iskanja in
nudenja pomoči, upiranja družbenemu
pritisku. Vključuje:
∞ komunikacijo;
∞ družbeno angažiranost;
∞ vzpostavljanje odnosov;
∞ timsko delo.

Za kaj gre?
Pred začetkom triletne projektne poti je projektna skupina opredelila 5 glavnih
sporočil, ki so služila kot navdih za projekt in so usmerjala nadaljnje aktivnosti.
To so:
SČU je ključnega pomena za blaginjo in uspeh
Dosleden razvoj socialnih in čustvenih veščin otrok v šoli prinaša različne koristi za posameznike in družbo. Socialno in čustveno učenje (SČU) prispeva k boljšemu duševnemu in telesnemu
zdravju, boljšim učnim uspehom, dobremu počutju in zdravemu družbenemu napredku (Taylor, Oberle, Durlak & Weissberg,
2017; Sklad, Diekstra, De Ritter & Ben, 2012; Zins, Weissberg,
Wang & Walberg, 2004; OECD, 2015; Belfield in sod., 2015).
Vidnost SČU
V okviru projekta smo poskušali SČU narediti bolj vidno za
učence, učitelje in celotno šolo. To smo dosegli s pomočjo
konkretnih ciljev SČU in vključevanjem le-teh v vsakodnevne
aktivnosti v razredu: uporaba ustreznih metod poučevanja, ki
učencem nudijo priložnosti za razvoj bogatih učnih izkušenj ter
orodij, s pomočjo katerih je možno spremljati učenje in dosežke
učencev (Denham, 20151; Marzano, 20152).
Spremljanje pred ocenjevanjem
S pomočjo sumativnega ocenjevanja imamo zelo malo možnosti za izboljšanje socialnih in čustvenih veščin pri učencih. Metode formativnega spremljanja, s katerimi se osredinjamo na
potreben prostor in čas za samoocenjevanje učencev, povratne
informacije, ki omogočajo napredek, vrstniško učenje in podporo ter dokaze o učenju, ki služijo nadaljnjemu učenju, predstavljajo veliko vrednost za učenje (Wiliam, 20113). Formativno
spremljanje smo v našem projektu obravnavali kot "pedagoški
pristop, ki vsebuje nekaj procesnih vidikov spremljanja" (Brown,
2019)4, ki pomaga učencem in učiteljem razumeti njihove učne
potrebe, prepoznati dosežen napredek in jih voditi pri razvijanju pomembnih znanj in spretnosti za življenje.
Praktična in enostavna orodja
V projektu smo predlagali praktični okvir za poučevanje in spremljanje socialnih in čustvenih veščin ter orodja za vsakodnevno
prakso v razredu, ki so enostavna za uporabo. Omenjeni okvir je
zagotavljal orodja za razvoj okolja, ki temelji na odnosu, izboljšanje metod poučevanja v razredu in pomoč učencem pri spremljanju njihovega razvoja na področju socialnega in čustvenega
učenja. Vse to lahko na splošno uporabljajo vsi učitelji v vseh razredih ne glede na to, kateri predmet poučujejo. Prav tako okvir
lahko služi učiteljem na področju neformalnega izobraževanja, v
izvenšolskih dejavnostih in drugih izobraževalnih ustanovah.
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Vključenost celotne šole je pomembna!
Pri spodbujanju socialnega in čustvenega učenja je pomembna vključenost celotne šolske skupnosti. Zato je bil eden
izmed pomembnih ciljev projekta združiti šolske skupnosti, da
bi skupaj razpravljale o pomenu SČU in vprašanjih, povezanih
z izvajanjem le-tega, hkrati pa smo jim poskušali pomagati pri
organizaciji doslednih praks SČU v šolah.

Cilji projekta
● Prvi cilj projekta je bil oblikovati sklop orodij za učenje in spremljanje, ki bi
bila v pomoč pri razvoju socialnih in čustvenih veščin v osnovnih in srednjih šolah.
● Drugi cilj projekta je bil raziskati vpliv praks na socialne in čustvene veščine
učencev in učiteljev ter odnose in počutje v šoli.
● In nazadnje – cilj projekta je bil preučiti, kako bi lahko na splošno v šolah, kurikulumu in izobraževalnem sistemu bolj podprli prakse s področja SČU ter pripravili
sklop priporočil za pripravljalce politik in odločevalce, ki bi služili kot pomemben del
pri prihodnjih odločitvah.

7

Poudarek projekta: trije glavni sklopi
Intervencija projekta "Learning to be" v šolah je bila osredotočena na tri glavne sklope:
1. Razvijanje varnega & skrbnega socialnega okolja za SČU
Da bi čim bolj izkoristili koristi socialnega in čustvenega učenja v šolah, je nujno ustvariti okolje, ki temelji na pozitivnih
odnosih, spoštovanju, zaupanju in je vključujoče za vsakega
posameznega člana šolske skupnosti. To od nas zahteva premislek glede vrednot, ki veljajo v šoli, in zavez glede upoštevanja
dogovorjenih pravil, ki predstavljajo naravo šolske kulture, ki
podpira SČU.
2. Spodbujanje metod poučevanja za podporo SČU v razredu
Drug pomemben korak pri razvoju SČU je spodbujanje vsakodnevne prakse v razredu, ki učencem zagotavlja priložnosti
za krepitev/učenje socialnih in čustvenih veščin. V priročniku
smo predlagali 11 metod poučevanja, ki omogočajo socialno
interakcijo, izgradnjo pozitivnih odnosov, spodbujanje metakognicije (razmišljanje, refleksija), spodbuja vključenost večjega
števila učencev, koncentracijo in izboljšanje njihove pozornosti. Te metode so: postavljanje učnih ciljev, razmisli-uskladi-deli,
premor, delo v skupinah, mnenje šteje, prikaz/demonstracija,
učenje z igro, kinestetične aktivnosti, refleksija, grafični orga-

nizatorji in povratna informacija. Vse te metode poučevanja
lahko učitelji uporabljajo v vseh razredih, ne glede na starost
otrok in predmet, ki ga poučujejo.
3. Uporaba metod formativnega spremljanja pri razvoju SČU
Z uporabo strategij formativnega spremljanja lahko znatno
izboljšamo učne dosežke učencev, ne glede na predmet, ki ga
učitelj poučuje (Wiliam, 2011). V projektu "Learning to be"
smo poskušali povezati 5 strategij formativnega spremljanja,
ki jih je predlagal Dylan Wiliam (2011), z glavnimi učnimi cilji
socialnega in čustvenega učenja, ki jih je določil CASEL (2019).
Učiteljem smo posredovali nekaj praktičnih navodil o tem,
kako spremljati socialne in čustvene veščine.

Glavni rezultati projekta
Glavni cilj projekta je bil podpreti učence in učitelje pri njihovem učenju, da bi bili
boljši v odnosu do sebe in drugih. Glavni rezultati projekta so:
1. Model za spremljanje SČU za šole, ki temelji na petih strategijah formativnega
spremljanja, dokazano učinkovitih metodah poučevanja in učnih ciljih na področju
SČU (po zgledu standardov SČU, ki so jih razvili v državi Illinois, ZDA). Model lahko
podpre šole pri razvijanju svoje šolske vizije ter splošnih in učnih ciljev za razvoj socialnih in čustvenih veščin. Učinkovite metode spremljanja v šolah bi morale ustrezati
vsakodnevni rutini v razredu, zagotavljati učinkovite povratne informacije o tem, kako
podpreti učenje in splošen razvoj ter preprečiti nalaganje dodatnih administrativnih
bremen učiteljem. Učinkoviti sistemi spremljanja vključujejo: (1) jasne učne cilje in
rubrike, (2) bogate učne izkušnje skupaj s podporo učiteljev, (3) spremljanje napredka
rezultatov (Denham, 20155; Marzano, 20156). Naš projekt je v določeni meri obravnaval vse tri sklope.
Učni cilji. Za potrebe projekta smo izbrali enega izmed razpoložljivih okvirjev socialnega in čustvenega učenja. Po analizi obstoječih okvirjev so se strokovnjaki odločili
za uporabo standardov, ki so jih razvili v državi Illinois, ZDA. Ti temeljijo na socialnih
in čustvenih kompetencah – pet medsebojno povezanih sklopov kognitivnih, afektivnih in vedenjskih kompetenc, ki jih opredeljuje CASEL (2019). To so samozavedanje,
samoregulacija, socialno zavedanje, veščine, potrebne za vzpostavljanje odnosov, odgovorno sprejemanje odločitev. Standardi s področja SČU opisujejo, kaj naj bi učenci
znali, razumeli in bili sposobni storiti, da bi dosegli cilje SČU. Uporabo omenjenega
okvirja je odobril državni odbor za izobraževanje iz illinoisa, ZDA.
Za zagotavljanje bogatih učnih izkušenj in potrebne podpore učiteljev pri krepitvi SČU
v razredih smo razvili sklop učnih gradiv. Materiale smo predstavili predstavnikom
šolske skupnosti v času usposabljanj, vsem sodelujočim v intervenciji pa smo ves čas
nudili svetovanja in podporo. Takšno učenje in poučevanje na področju SČU v šolah
lahko izvajamo na treh stopnjah:
● stopnja 1: učno okolje, ki temelji na odnosih in metode poučevanja;
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● stopnja 2: programi socialnega in čustvenega učenja, ki temeljijo na dokazih;
● stopnja 3: vključevanje socialnega in čustvenega učenja v osnovni kurikulum.
Popolna integracija vseh treh ravni lahko pomaga doseči maksimalne rezultate na področju socialnega in čustvenega učenja. V prvi stopnji se osredinjamo na ustvarjanje
varnih in skrbnih, dobro organiziranih ter na odnosih temelječih učnih okolij (kulture),
kar predstavlja temelj za uspešno izvajanje SČU na drugi in tretji stopnji.
Aktivnosti v šolah v sklopu projekta "Learning to be" so bile usmerjene predvsem na
krepitev prve stopnje.
Spremljanje napredka in rezultatov učencev. Projektna skupina se zaveda negativnih
učinkov, ki jih ima lahko tradicionalno ocenjevanje in potencialne nevarnosti, če to
ocenjevanje izvedemo nestrokovno oziroma v za to nepripravljenem okolju. Zato smo
v projektu namenoma več pozornosti namenili formativnemu spremljanju kot sumativnemu ocenjevanju.
Glavni elementi modela so predstavljeni na spodnji sliki.
Model spremljanja socialnega in čustvenega učenja

Slika 2: Model
spremljanja SČU
v pilotni izvedbi
projekta. Po
Denhamu, 2015.

9
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Standardi
SČ učenja

SČ
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SČ učenje

Formativno
spremljanje

V času trajanja projekta je postalo očitno, da izobraževalni sistemi pogosto nimajo
bolj sistematičnega pogleda na organizacijo SČU, pri čemer se opirajo na priložnostne
ali razpršene prakse aktivnega učenja, obvezne preventivne aktivnosti (programe),
neustrezno samoocenjevanje, pri tem pa nimajo jasnega pogleda glede osnovnega
namena in ciljev takšnih praks. Zato je bil namen projekta "Learning to be" spodbuditi bolj sistematičen pristop k vzpostavljanju socialnega in čustvenega učenja, ki lahko
služi kot referenca za razvoj nacionalnih učnih načrtov ter politik za bolj trajnostno
SČU.

2. Priročnik za spremljanje socialnih in čustvenih veščin v šoli. Priročnik je skupno
delo vseh projektnih partnerjev. Predstavlja praktični vodnik za učitelje in vodstva
šol pri krepitvi SČU v šolah: ustvarjanje potrebnih pogojev za SČU, izboljšanje učnih
strategij/metod poučevanja za podporo SČU in zagotavljanje nekaterih orodij za
spremljanje socialnih in čustvenih kompetenc na individualni ravni (učenec, učitelj,
administrativno osebje) ter na ravni razreda in celotne šole.
Priročnik ni nadomestilo za celovite programe na področju SČU, ki jih nekatere šole
(že) izvajajo skozi celotno obdobje formalnega izobraževanja. Gre predvsem za neke
vrste uvod oz. prvi korak, o katerem bi morale šole razmisliti pred uvajanjem celostnega SČU in spodbujanjem razvoja socialnih in čustvenih veščin. Čeprav je priročnik namenjen predvsem učiteljem v šolah, ga lahko uporabljajo tudi drugi vzgojitelji
v neformalnem izobraževanju, vključno
z mladinskimi delavci, športnimi trenerji
in drugimi. Menimo, da je pomembno,
da vsi vzgojitelji, ki so povezani z otroki in
mladostniki, delijo skupno razumevanje
o naravi socialnega in čustvenega učenja
ter vodilnih načelih za njegovo učinkovito
izvajanje.
Priročnik je služil kot glavno orodje za
intervencijo v šolah in je učiteljem nudil osnovne informacije o socialnem in
čustvenem učenju (teoretično ozadje,
ugotovitve iz raziskav, praktične nasvete za
poučevanje in orodja za spodbujanje SČU
in spremljanje učenja pri učencih).
Priročnik je na voljo v angleškem, litovskem, latvijskem, slovenskem, italijanskem in španskem jeziku na tej povezavi:
www.learningtobe.net/Resources.
3. Sklop priporočil za razvoj politik na področju izobraževanja za podporo SČU
v šolah. Priporočila temeljijo na ugotovitvah eksperimentalne študije v več kot 200
šolah v petih evropskih državah (Litvi, Latviji, Sloveniji, Italiji in Španiji). Priporočila so
sestavljena iz dveh delov:
Priporočila za posamezne države. Cilji s področja SČU so univerzalni, vendar se konteksti posameznih izobraževalnih sistemov po državah razlikujejo. Zato so projektni
partnerji v vsaki od projektnih držav pripravili sklop priporočil, ki naslavljajo lokalne
potrebe držav.
Splošna priporočila. Ta del zajema skupne politike za zagotavljanje trajnostnega SČU v
šolah in se lahko izvajajo v kateri koli državi. Priporočila obravnavajo različne ravni izobraževalnih sistemov, od lokalnih učilnic do šol nacionalnih in evropskih razsežnosti.
Omenjena priporočila so predstavljena na koncu poročila, ki je pred vami.
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SČU v državah, ki so sodelovale pri projektu
Na straneh, ki sledijo, so opisane trenutne razmere, obstoječe prakse in trenuten
politični razvoj v zvezi s SČU v petih projektnih državah.

LITVA
Litovska nacionalna strategija na področju izobraževanja za 2013–2022 opredeljuje
cilje in ukrepe za razvoj socialnih in čustvenih kompetenc ter prispeva k reševanju
družbenih problemov s pomočjo izobraževanja. Tretja prednostna naloga opredeljuje potrebo po bogatitvi učnih okolij, izboljšanju preventivnih aktivnosti na področju
zdravju škodljivih vedenj, zagotavljanju psihološke varnosti šolskih skupnosti, spodbujanju razvoja splošnih in poklicnih kompetenc, spodbujanju socialnega, čustvenega,
spolnega in medkulturnega izobraževanja učencev, spodbujanju državljanstva in
zmanjšanju osipa v šolah.
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Leta 2015 je Ministrstvo za šolstvo in znanost odobrilo osnutek dokumenta "Koncept
dobre šole". Dokument zagotavlja univerzalne smernice za izboljšanje kakovosti šole,
poudarja glavne značilnosti kakovostnega izobraževanja, ki so zaželene v sodobni šoli.
Poudarja pomembne vidike, ki so prisotne v dobri šoli: osebnostni razvoj, samoizražanje v šoli, poučevanje in učenje, ki temeljita na dialogu in raziskovanju, šolska skupnost kot učna organizacija, upoštevanje različnih osebnosti učiteljev, opolnomočeno
vodenje in upravljanje, odprto in dinamično učno okolje. "Koncept dobre šole" vključuje temeljne zahteve SČU s poudarkom na pomenu pozitivnih odnosov, ki temeljijo
na empatiji, skrbi, spoštovanju in zaupanju, učencem zagotavlja dobro fizično in
duševno počutje, razvoj pomembnih kompetenc za življenje, vsestransko poučevanje
in učenje ter aktivno sodelovanje skupnosti. Te zamisli služijo kot pomembna vodilna
načela pri ocenjevanju šol in drugih razvojnih politik.
Leta 2008 so v nacionalnem učnem načrtu za osnovne in srednje šole predstavili 7
splošnih (transverzalnih) kompetenc, ki naj bi jih učili v šolah. To so: kulturne kompetence, komunikacija, učenje učenja, iniciativnost in ustvarjalnost, kognitivne kompetence, socialne in državljanske ter osebne kompetence. Večina teh področij je vključevala nekatere vidike SČU, kot so "razumevanje svojih prednosti in pomanjkljivosti",
"sodelovalne veščine" ali "razumevanje družbene raznolikosti", vendar pa so bili ti
elementi socialnega in čustvenega razvoja raztreseni po različnih kompetencah, prav
tako pa niso vključevali razvojno ustreznih učnih ciljev za določene starostne skupine
učencev. Poleg tega so preučili učenje kompetenc in del kurikuluma, ki je vključeval
"integrirano učenje", kar je pomenilo, da so bile te splošne kompetence vključene v
različne predmete ali posamezne vsebine/programe. V resnici je prišlo do pomanjkanja eksplicitnih učnih praks, ki bi se osredotočale na te kompetence, učitelji pa niso
imeli jasnejšega razumevanja kaj, kdaj in kako naj bi jih učili.
Prav tako je bilo spremljanje socialnih in čustvenih veščin učencev in učiteljev neobvezno. Čeprav se od šol pričakuje, da bodo izvajale spremljanje napredka učencev na
področju osebnega učenja, se te prakse štejejo za neformalne in manj pomembne
kot standardizirano ocenjevanje znanja.

Od 2012 je bilo akreditiranih kar nekaj preventivnih programov, ki jih izvajajo v šolah
in ki se osredotočajo na socialno in čustveno učenje. Gre večinoma za mednarodno
priznane programe, kot so Lions Quest, Second Step, Zippy's friends, Unplugged/
Izštekani, Olweus program za preprečevanje nasilja itd.
Leta 2017 je država uvedla številne pomembne spremembe, da bi okrepili zaščito
otrok in izboljšali preprečevanje nasilja v litovskih šolah. Na podlagi spremembe
Zakona o izobraževanju (aktivna od 1. septembra 2017) je za vsako šolo obvezno, da
vsem učencem zagotovi priložnost, da sodelujejo v vsaj enem dolgoročnem preventivnem programu, ki je namenjen razvijanju socialnih in čustvenih kompetenc. Po tem
zakonu mora pedagoško osebje najmanj enkrat v štirih letih sodelovati v aktivnostih,
ki izboljšujejo njihove strokovne kompetence na področju socialnega in čustvenega
učenja. Te spremembe so od šol po vsej državi zahtevale, da začnejo izvajati različne programe s področja SČU, ter sodelovati v strokovnem izpopolnjevanju in krepiti
prizadevanja na področju preventive.

LATVIJA
Čeprav v Latviji v zakonodaji in predpisih o izobraževanju ni izrecnega sklicevanja na
socialno in čustveno učenje učencev, so te veščine omenjene v zakonu o izobraževanju. Cilj zakona o izobraževanju je zagotoviti, da ima vsak prebivalec Latvije priložnost za razvoj lastnega duševnega in fizičnega potenciala, da bi postal neodvisen in
popolnoma razvit posameznik, član demokratične države in družbe. Vsakemu otroku
in mladostniku je treba zagotoviti priložnost za pridobivanje znanja, spretnosti in
izkušenj pri izgradnji zdravih odnosov.
V splošnem zakonu o izobraževanju, ki je hierarhično podrejen zakonu o izobraževanju, je navedeno, da naj bi predšolski izobraževalni program zagotavljal pripravo
učenca za pridobitev osnovnega izobraževanja, ki vključuje več področij – intelektualni, fizični in socialni razvoj.
Drugi predpisi, ki so neposredno povezani z izobraževanjem, so bistveni za spodbujanje čustvene inteligence in samoregulacije učencev.
Čeprav socialno in čustveno učenje učencev doslej v latvijskem izobraževalnem sistemu ni bilo izrecno poudarjeno, je bilo na tem področju sprejetih več pomembnih
pobud za izboljšanje socialnih in čustvenih veščin učencev. Razvit je bil nacionalni
socialni in čustveni učni program, ki se izvaja od leta 2012 (Martinsone & Niedre,
2013). Program je namenjen neposrednemu poučevanju socialnih in čustvenih veščin v šolah v obliki lekcij, in sicer od prvega do dvanajstega razreda.
Od leta 2016 je v pripravi nov nacionalni izobraževalni učni načrt, ki temelji na razvoju kompetenc. Cilj novega učnega načrta je razviti, odobriti in izvajati tako vsebino kot
pristop splošnega izobraževanja, ki bo učencem omogočil pridobivanje znanja, veščin
in vedenja, ki jih dandanes potrebujejo. V novem kurikulumu, ki ga podpira kabinet
ministra, je poudarek na akademskem in socialnem čustvenem razvoju učencev. Novi
učni načrt je razvit tako, da učencem omogoča pridobivanje znanja, spretnosti in vre-
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dnot. Koncept vrednot je tesno povezan s socialnimi in čustvenimi spretnostmi, kot
so odgovornost, skrbnost, pogum, poštenost, modrost, prijaznost, sočutje, zmernost,
samokontrola, solidarnost, pravičnost in strpnost.
Novi učni načrt bodo uvajali v več fazah, začenši od leta 2019 na predšolski stopnji, v
šolskem letu 2020 v prvem, četrtem, sedmem in desetem razredu, v letu 2021 v drugem, petem, osmem in enajstem. Do leta 2022 naj bi novi učni načrt izvajali v vseh
razredih, vključno s še tretjim, šestim, devetim in dvanajstim.
V zadnjih letih je bilo izpostavljeno predvsem razumevanje pomembnosti SČU; učitelji
še vedno potrebujejo dodatno znanje in informacije, kako izvajati SČU v vsakodnevnih učnih praksah.

SLOVENIJA
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Zakon o osnovni šoli Republike Slovenije (2006) se na cilje socialnega učenja učencev
nanaša pri navajanju naslednjih učnih ciljev za osnovno šolo:
● spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;
● omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z razvojem njegove pozitivne samopodobe;
● pridobivanje zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti za vseživljenjsko učenje;
● vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v
demokratično družbo, kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do
sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;
● vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;
● razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči
presojanja (ZOsn, 1997).
Ključni deležniki v šolskem okolju (ravnatelji, administrativno osebje in učitelji) se zavedajo pomembnosti SČU in njegovih koristi, vendar nimajo znanja in smernic o tem,
kako to izvajati v praksi. Od učitelja je odvisno ali in kako izvaja aktivnosti, ki vključujejo omenjene veščine. Pogosto gre za osamljene, nesistematične delavnice in/ali aktivnosti, ki jih pogosto ne ocenjujejo/spremljajo v smislu rezultatov in učinkovitosti. Na
eni strani obstajajo pobude na nacionalni ravni, ki spodbujajo zmanjšanje neenakosti
na področju zdravja in dobrega počutja, po drugi strani pa se v različnih okoljih (šole,
družine in lokalne skupnosti) s temi vprašanji ukvarjajo na podlagi njihovega znanja,
spretnosti in izkušenj, ki pogosto privedejo do različnih rezultatov in tako še povečujejo razlike v neenakosti.
Šole so tudi okolje, kjer se izvajajo različni programi. Obstaja nekaj programov, ki se
posebej osredotočajo na socialno in čustveno učenje (PATHS, Friends itd.) in takšni, ki
se osredotočajo na preprečevanje uporabe substanc in drugih za zdravje rizičnih vedenj (vendar vključujejo komponente socialnega in čustvenega učenja – npr. program

"Izštekani" ali Program krepitve družin). Problem, s katerim se soočamo v zvezi z izvajanjem preventivnih programov, je podoben tistim v drugih državah EU in zajema različne
ravni dejavnikov (individualna raven – npr. učitelji nimajo spretnosti, znanja in orodij;
mikro raven – ravnatelji – kot pomembni deležniki nimajo dovolj veščin in orodij; makro
raven – preventivne vsebine niso sistematično vključene v učni načrt; kultura vrednotenja še ni razvita, izziv predstavlja tudi širjenje dobrih praks v vse šole ipd.).

ITALIJA
V Italiji nacionalni šolski kurikulum dolgo časa ni vključeval socialnega in čustvenega
učenja. Ministrstvo za šolstvo, univerze in raziskave je opredelilo nekatere socialne
in čustvene učne cilje za K-12 razrede (npr. poslušanje drugih, razvijanje kritičnega
in moralnega razmišljanja, sodelovanje itd.), vendar pa SČU ni bilo nikjer eksplicitno
omenjeno (MIUR, 2012).
Do pomembne prelomnice je prišlo leta 2017, ko je začel veljati ministrski odlok, ki
določa certificiranje ključnih kompetenc za vseživljenjsko učenje (Evropski parlament
in Svet, 2006). Odlok je spodbujal novo ocenjevalno kulturo, ki temelji na sumativni
in formativni oceni, pa tudi na ocenjevanju kompetenc. Med temi kompetencami ima
edino "Državljanstvo in ustava" nekaj šibkih povezav s SČU, vendar je vsebina odvisna
od projektov, ki jih izvaja vsaka šola različno. Poleg tega študentje pedagoških smeri
in učitelji niso dovolj usposobljeni glede socialnih in čustvenih veščin. Izobraževanja
s področja SČU niso obvezna, zato se jih običajno udeležujejo tisti, ki jih ta tematika
zanima. To dejstvo še enkrat potrjuje pomanjkanje skupnih nacionalnih izobraževalnih politik na področju SČU v italijanskem kontekstu.

ŠPANIJA
V Zakonu o izobraževanja (LOE – Organic Law 2/2006, of Education) je poudarek na
socialnem in čustvenem izobraževanju in učenju posebej opredeljen. Natančneje,
člen 71 določa, da "morajo izobraževalne ustanove zagotoviti potrebna sredstva za
vse učence, da lahko dosežejo največji možni osebni, intelektualni, socialni in čustveni razvoj ter cilje, ki so določeni v splošnih določbah zakona".
Kar zadeva osnovnošolsko izobraževanje (6–12 let), zakonodajni okvir osnovnega
učnega načrta za osnovne šole predstavlja Kraljevi odlok 126/2014 iz 28. februarja, ki
temelji na krepitvi ključnih kompetenc za učenje. Te ključne kompetence so kombinacija praktičnih veščin, znanja, motivacije, etičnih vrednot, odnosov, čustev in drugih
socialnih in vedenjskih komponent.
Poleg teh splošno omenjenih kompetenc se socialno in čustveno učenje pri nekaterih
predmetih omenja bolj konkretno, npr. pri predmetih iz naravoslovja, umetnosti ali
družbe in državljanskih vrednot (in sicer kot vsebina, vrednotenje ali kot učni standard).
Na področju obveznega srednješolskega izobraževanja (12–16 let, 16–18 let) zakonodajni okvir predstavlja Kraljevi odlok 1105/2014 iz 26. decembra, ki vzpostavlja
osnovni učni načrt za obvezno srednješolsko izobraževanje in maturo. Področje ču-
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stev in čustvenega učenja je omenjeno bolj konkretno, in sicer kot posebni elementi,
ki so neposredno vključeni v učne načrte pri različnih predmetih, kot so uprizoritvena
umetnost, filozofija, osnove umetnosti, španski jezik in književnost ali telesna vzgoja
(bodisi kot vsebina, vrednotenje ali kot učni standardi).
Čeprav zakon o izobraževanju v svoji formulaciji priznava in vključuje SČU, pa v različnih izobraževalnih učnih načrtih te kompetence niso dobro razvite. Stopnja vključevanja SČU v obvezno izobraževanje je precej osnovno in ne ponuja posebnega usposabljanja in podpore za izobraževalne skupnosti. Izvajajo se različni posebni programi, v
glavnem kot pobuda, ki prihaja neposredno iz šol ali lokalne skupnosti.

Raziskovalna metoda
Glavne aktivnosti projekta
V šolskem letu 2018–2019 so partnerji v petih projektnih državah – Litvi, Latviji, Italiji,
Španiji in Sloveniji – v šolah izvedli kvazi eksperimentalno raziskovalno
študijo, ki je vključevala tri faze: predtest, intervencijo in potest. Pred- in potest smo
izvedli pred začetkom šolskega leta in ob koncu le tega, intervencija pa je potekala v
polovici šol, ki so predstavljale intervencijsko skupino.
Vsaka država je upoštevala skupni protokol študije, sledila enakim postopkom glede
usposabljanj učiteljev in nudenja podpore v vmesnem času, zbiranja podatkov in
etičnih zadev.
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Študijo je vodila in nadzirala skupina raziskovalnih koordinatorjev z Univerze v Helsinkih.
Slika 3. Glavne
aktivnosti projekta

INTERVENCIJA:
INTERVENTION:
• USPOSABLJANJA
• SČU PRIROČNIK
• PILOTNA FAZA
• VMESNI SESTANKI
NA ŠOLAH

PREDTEST
PRE-TEST
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POTEST
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Experimental
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Comparison
Kontrolne
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Priporočila za razvoj politik
na področju SČU

Razvoj SČU
Developement
ofpriročnika
SEL TOOLKIT
for
zaschools
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2020

Intervencija
Projektna intervencija v šolah je temeljila na gradivu, ki smo ga v ta namen tudi
pripravili – Priročnik za razvoj in spremljanje socialnega in čustvenega učenja v šolah.
V njem smo se osredotočili na tri glavna področja projekta (glej zgoraj) in ponudili
praktične smernice za organizacijo trajnostnega SČU na celotni šoli.
Intervencijska faza za intervencijske šole je vključevala naslednje sklope:
1) Usposabljanje za administrativno osebje (16 ur)
Ravnatelji šol, njihovi namestniki in drugi člani šolske administracije (uprava) igrajo
ključno vlogo pri razvoju SČU in vodenju osebja. Zato smo tej skupini ponudili uvodno
usposabljanje glede "razvoja trajnostnega socialnega in čustvenega učenja v šoli". V
okviru usposabljanja smo obravnavali naslednje teme: opredelitev SČU in SČ veščin,
korake za integracijo praks SČU v šoli, dejavnike, ki vplivajo na trajnost SČU, distribucija virov za podporo SČU, predstavitev priročnika in projektnih aktivnosti.
2) Usposabljanje učiteljev in celotne šolske skupnosti (16 ur)
Učiteljem in ostalim članom šolske skupnosti v intervencijskih šolah smo ponudili
izobraževalne delavnice. Dvodnevni program usposabljanja je ponudil vpogled v
metodologijo na področju SČU, praktično izvajanje metod poučevanja, ki so predstavljene v priročniku, pomen vključenosti skupnosti in spremljanje SČ veščin. V prvem
delu delavnice (6 ur) smo se osredotočili na razumevanje SČU in razpravi o izvajanju
le tega v šoli. Naslednjih 10 ur pa smo namenili učiteljem in praktičnemu delu priročnika: metodam poučevanja za podporo SČU, strategijam za ustvarjanje podpornega
socialnega šolskega okolja in formativnemu spremljanju socialnih in čustvenih veščin.
3) Šolsko pilotno obdobje
Po usposabljanju so intervencijske šole preizkusile orodje v razredu. Dogovorjeno
trajanje pilotne faze (intervencija) je v vseh šolah trajalo 5 mesecev (od konca usposabljanja učiteljev do potestne faze, ki je potekala spomladi 2019).
4) Sestanki, namenjeni podpori in spremljanju (9 ur v vsaki šoli)
V času intervencije so se predstavniki posamezne intervencijske šole trikrat sestali s
projektnimi svetovalci. Ta srečanja so imela dvojni namen: na eni strani so bili namenjeni zagotavljanju podpore šolam pri pilotnem izvajanju (odgovarjanje na praktična
vprašanja, razpravljanje o problematičnih zadevah, zagotavljanje dodatnih navodil za
uporabo predlaganih orodij). Po drugi strani pa so sestanki projektni ekipi omogočili
vpogled v prakso SČU ter zbiranju kvalitativnih podatkov o specifičnih vidikih izvajanja. Pogovori z učitelji in predstavniki vodstev šol, ki so bili opravljeni v času sestankov, so prav tako imeli pomembne kvalitativne vpoglede v prakse SČU po šolah.
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Ciljna skupina intervencije
ŠOLE
Spomladi 2018 je bilo več šol v vsaki državi povabljenih k sodelovanju v študiji, izbrane pa so bile šole, ki so ustrezale naslednjim značilnostim:
● če so imele osnovnošolski in/ali nižje srednješolski program ter;
● niso imele predhodnih izkušenj s sistematičnimi dolgoročnimi programi s
področja SČU;
● da bi zagotovili reprezentativen vzorec, smo upoštevali tudi demografske
značilnosti (mesto, mestna in podeželska območja, etnične manjšine in druge
tipične skupnosti v vsaki državi).
Šole, ki so ustrezale zahtevam in so se prostovoljno odločile za sodelovanje, so bile
naključno razdeljene v dve skupini: eksperimentalno (intervencijsko) ter kontrolno.
Kontrolnim šolam smo po koncu intervencije (po potestu) ponudili enako usposabljanje kot prej intervencijskim šolam. Postopkom raziskovalne metode so morale slediti
vse projektne države, ki so izvajale intervencijo.
UČITELJI
Intervencijska skupina. Skupni raziskovalni vzorec vzgojiteljev je sestavljen iz randomiziranih intervencijskih skupin (glejte N v tabeli 1 spodaj) v vsaki državi. Udeležence
za intervencijsko skupino je izbral nacionalni raziskovalni koordinator (glejte N v Tabeli 1 spodaj), in sicer med tistimi, ki so sodelovali v intervenciji SČU.
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V intervencijsko skupino so bili vključeni tisti učitelji, ki so sodelovali v intervenciji ter
so zaposleni v osnovni ali srednji šoli. Udeleženci so bili lahko učitelji ter osebje, ki je
neposredno vključeno v izobraževalno delo z otroki v šolski skupnosti, npr. socialni
delavci/vzgojitelji, šolski psihologi, vzgojitelji neformalnih učnih programov (umetniške/športne skupine, mladinske organizacije itd.).
Primerjalna skupina. Skupni raziskovalni vzorec vzgojiteljev sestavlja primerjalna skupina (n = glejte Tabelo 1). Za sodelovanje v evalvacijskem delu projekta so bili izbrani
tisti, ki so izpolnjevali nekatere določene kriterije, npr. da niso sodelovali v intervenciji in da so zaposleni v osnovni oz. srednji šoli. Primerjalna skupina je morala biti čim
bolj podobna intervencijski skupini.
Tabela 1. Udeleženci raziskave: učitelji
Italija

Latvija

Litva

Slovenija

Španija

SKUPNO

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

220

*

304

*

270

*

108

*

136

*

103

*

Predtest

153

85

166

83

104

101

103

47

144

82

670

398

Potest

45

39

61

31

68

37

33

11

43

41

250

159

Usposabljanje

*za kontrolne šole so bila usposabljanja izvedena šele po izvedenem potestu.

UČENCI
Intervencijska skupina. Skupni raziskovalni vzorec učencev je sestavljen iz intervencijskih skupin (glejte N v Tabeli 2 spodaj) v vsaki državi. Za sodelovanje pri vrednotenju
so morali udeleženci izpolnjevati naslednja merila: starost med 8 –11 ter 12–15 let,
poučevati pa so jih morali (tudi) učitelji, ki so se udeležili usposabljanja s področja
SČU. V proces vrednotenja so bili vključeni tudi učenci, ki v času predtesta (še) niso
spadali v ustrezno starostno skupino, vendar pa so zahtevano starost dosegli v času
izvajanja intervencije.
Omenjeni starostni skupini sta bili izbrani na podlagi dejstva, da je na splošno šolanje
obvezno do 16. leta.
Primerjalna skupina. Skupni raziskovalni vzorec učencev je sestavljen iz kontrolnih
skupin (glejte N v Tabeli 2 spodaj) v vsaki državi. Za sodelovanje pri vrednotenju so
morali udeleženci izpolnjevati naslednja merila: starost med 8 –11 ter 12–15 let,
obiskovati so morali eno izmed kontrolnih šol, poučevati pa so jih morali učitelji, ki se
niso udeležili usposabljanja s področja SČU.
Tabela 2. Udeleženci raziskave: učenci
Učenci (8–11 let)
Italija

Latvija

Litva

Slovenija

Španija

SKUPNO

Int.

Kont..

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Vključenih

1000

**

1000

**

1000

**

1000

**

1000

**

5000

**

Predtest

584

320

501

435

269

345

193

172

409

283

1956

1555

Potest

467

271

372

230

175

194

158

53

163

154

1335

902

Učenci (12–15 let)
Italija

Latvija

Litva

Slovenija

Španija

SKUPNO

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Int.

Kont.

Vključenih

1000

**

1000

**

1000

**

1000

**

1000

**

5000

**

Predtest

604

318

198

193

293

309

103

99

376

311

1574

1230

Potest

519

264

530

455

204

176

45

40

117

86

1052

1021

**učenci v kontrolni skupini niso bili vključeni v intervencijo, sodelovali so le v pred- in potestu.
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Etični vidiki
Celotni raziskovalni postopek je pregledal in odobril odbor za etiko Univerze
v Helsinkih. V nadaljevanju so navedeni nekateri od najpomembnejših etičnih vidikov.
Soglasje
Vsi odrasli udeleženci so bili obveščeni o namenu in pogojih raziskave ter dali soglasje
za prostovoljno sodelovanje. Vsi mladoletni udeleženci (učenci) in njihove družine so bili
prav tako v celoti obveščeni o raziskavi, učenci pa so bili vključeni le pod pogojem, da so
skupaj s starši soglašali glede sodelovanja – starši oz skrbniki so morali predložiti podpisano soglasje. Sodelovanje so lahko zavrnili v vsakem trenutku.
Anonimnost in varstvo podatkov
Vsem udeležencem študije sta bili zagotovljeni anonimnost in zaupnost. Njihova udeležba je bila prostovoljna. Pred raziskavo je moral vsak udeleženec oblikovati edinstveno
6-mestno identifikacijsko kodo, ki jo je kasneje skupina v Helsinkih, odgovorna za analizo, nadomestila z drugimi kodami. Da bi bilo za varnost in anonimnost še bolj poskrbljeno, so bili vsi podatki, ki bi lahko omogočili identifikacijo posameznih udeležencev (npr.
ID-koda, imena šol), dodatno spremenjeni.

Raziskovalna orodja in zbiranje podatkov
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Učenci in učitelji so v pred- in potestu odgovarjali na sklop vprašanj in lestvic. V obeh
fazah smo uporabili različne lestvice: lestvice za oceno socialnih in čustvenih kompetenc ter s tem povezanih spremenljivk; lestvice, ki so že v predhodnih študijah dokazale
ustrezne psihometrične lastnosti – lestvice so morale biti na voljo v vsaj enem od uradnih jezikov partnerjev projekta.
Izvirne različice so bile po potrebi prilagojene preostalim jezikom po določenem postopku (Harkness & Schoua-Glusberg, 1998). Poleg izbranih lestvic smo vključili še nekatera
demografska vprašanja z nekaterimi osebnimi spremenljivkami, kot so spol, starost, kraj
rojstva in družinski ekonomski položaj. Podatke smo zbirali med aprilom in novembrom
2018. V Tabeli 3 je predstavljenih nekaj informacij o lestvicah, ki smo jih vključili v vprašalnike za učitelje in učence, vključno z naslovom lestvice, konstrukti, ki smo jih ocenjevali, številom postavk, ki sestavljajo lestvico ter izvirnim projektom ali virom, iz katerega
je bila lestvica pridobljena. V Tabeli 4 je razvidno, da smo uporabili lestvice iz znane
študije Z zdravjem povezano vedenje šolskih otrok od Svetovne zdravstvene organizacije
(HBSC) (Currie in sod., 2014), iz nekaterih predhodnih raziskav, en del pa je bil oblikovan
posebej za našo študijo. Več informacij o lestvicah in njihovih značilnostih je na voljo v
ločenem, bolj podrobno napisanem raziskovalnem poročilu (learningtobe.net).
Tabela 3. Lestvice, namenjene učencem
Vsebine vprašalnika za učence

Število vprašanj/postavk

Vključenost v šolo in motivacija

14

Ustrahovanje

3

Fizična in psihološka dobrobit

18

Zloraba substanc

6

Samospoštovanje

5

Socialne in čustvene kompetence

25

Osnovne informacije (vključno s socialno-ekonomskim ozadjem)

7

Tabela 4. Lestvice, namenjene učiteljem
Vsebine vprašalnika za učitelje

Število vprašanj /elementov

Prepričanja glede motivacije, dela in izgorelosti

30

Zdravje in dobro počutje

29

Zadovoljstvo z življenjem

5

Socialne in čustvene kompetence

34

Pripravljenost za izvajanje SČU

19

Ozadje

4

Zbiranje podatkov
Vprašalniki so bili na voljo preko spletne platforme Survey Gizmo (https://www.
surveygizmo.com/), učenci in učitelji so jih izpolnjevali v času rednega pouka, in
sicer v računalniških učilnicah. Nacionalni predstavniki projekta so bili v času zbiranja podatkov prisotni v šolah, da bi zagotovili nemoten potek raziskave po vnaprej
določenem protokolu in pomoč v primeru, če so jo udeleženci med izpolnjevanjem
potrebovali.
Analiza podatkov
Statistične razlike v rezultatih potesta med skupinami ter tudi statistične razlike med
ocenami pred- in potesta so bile proučene s ponavljajočimi se meritvami ANOVA
(GLM). V analizah je bil uporabljen SPSS 25. Notranja konsistentnost sklopa odgovorov učencev na temo SČU se je razlikovala med .721 – .835 (koeficient Cronbach
alfa), ki kažejo zmerno do dobro notranjo konsistentnost. Opisani rezultati temeljijo
na vsoti rezultatov potesta.

Raziskovalne hipoteze
V študiji smo postavili hipotezo, da bo zgoraj opisana intervencija na področju SČU
imela pozitiven učinek na:
1) mnenje o pomembnosti SČU in kompetence za izvajanje SČU med učitelji;
kot tudi na
2) SČU kompetence pri učencih;
3) zmanjšano problematično vedenje učencev.
Raziskovalna skupina je te hipoteze testirala s pomočjo analize podatkov iz kvantitativnega dela raziskave, v kateri so učenci in učitelji izpolnjevali vprašalnike.
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Rezultati raziskave
Rezultati kvantitativne PRED-PO raziskave
v šolah
(Skrajšano verzijo raziskovalnega poročila so pripravili: Minna Berg, dr Markus Talvio,
dr. Lauri Hietajärvi, Juho Makkonen, in Prof. Kirsti Lonka z Univerze v Helsinkih na
Finskem).

Rezultati po državah
Raziskovalno vprašanje 1: ali je praksa spremljanja SČU kompetenc v času trajanja intervencije pozitivno vplivala na zaznano pripravljenost učiteljev za izvajanje
SČU?
Tabela 5. Zaznavanje pomembnosti SČU in kompetenc SČU pri učiteljih

INTERVENCIJSKA
Pred

Latvija

Litva

Slovenija

Španija

Po

Pred

Po

n

M(SD)

n

M(SD)

n

M(SD)

n

M(SD)

F (df)

p

Partial Eta Sq

Im

38

6,6(0,37)

38

6,6(0,45)

37

6,3(0,52)

37

6,3(0,67)

.187(1,75)

.67

.003

Co

38

5,3(0,91)

38

5,5(0,74)

37

5,3(0,74)

37

5,3(0,76)

1.09(1,74)

.30

.15

Im

62

6,2(0,65)

62

6,0(0,65)

30

6,0(0,59)

30

6,0(0,46)

1.96(1,91)

.17

.021

Co

62

5,3(0,62)

62

5,3(0,62)

30

5,4(0,9)

30

5,3(0,50)

.23(1,91)

.63

.003

Im

66

6,1(0,60)

66

6,3(0,49)

35

6,0(0,79)

35

6,1(0,74)

.93(1,100)

.34

.009

Co

66

5,5(0,56)

66

5,6(0,56)

35

5,6(0,78)

35

5,5(0,70)

.95(1,100)

.33

.010

Im

41

6,3(0,67)

41

6,2(0,78)

41

6,3(0,48)

41

6,2(0,65)

2.05(1,43)

.16

.046

Co

41

5,4(0,79)

41

5,6(0,87)

41

5,3(0,78)

41

5,4(0,84)

1.21(1,42)

.28

.029

Im

33

6,4(0,45)

33

6,6(0,49)

11

6,5(0,6)

11

6,4(0,85)

.21(1,810

.65

.003

Co

33

4,7(0,9)

33

4,5(0,8)

10

5,7(0,90)

10

6,0(0,66)

.43(1,81)

.51

.005
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Italija

KONTROLNA

Opomba: Im = zaznavanje pomembnosti SČU, Co = zaznavanje kompetenc

Kot je razvidno iz Tabele 5, so učitelji v intervencijski skupini v predtestu pomen
socialnega in čustvenega učenja na Likertovi lestvici (1–7) ocenili med 6,1–6,6, kar
kaže na razmeroma visoko zaznavnost pomembnosti socialnega in čustvenega učenja. Najnižja srednja vrednost je bila v Litvi in najvišja v Italiji. Glede zaznanih kompetenc na področju SČU je bila srednja vrednost odgovorov učiteljev iz intervencijske
skupine po Likertovi lestvici (1–7) med 5,3–5,5. Najnižja srednja vrednost je bila v
Latviji in najvišja v Litvi. Ponavljajoče se meritve ANOVA (GLM) so bile uporabljene za
preizkušanje rezultatov med in znotraj (pred- in potesti) skupin, z namenom preučevanja učinka intervencije v zvezi s spremembo srednje vrednosti v daljšem časovnem

obdobju po skupinah. Analize so bile izvedene ločeno za vsako državo in za vse države skupaj. Poglobljena analiza dobljenih podatkov je pokazala, da glede kompetenc
učiteljev na področju SČU ni bilo pomembnih razlik.
Raziskovalno vprašanje 2: ali je imela praksa spremljanja SČU kompetenc pozitivne učinke na zaznavanje SČU pri učencih?
V prvi fazi smo preučevali morebitne spremembe glede petih osrednjih komponent
SČU znotraj intervencijske ter kontrolne skupine, kot tudi med obema skupinama, in
sicer v obeh starostnih skupinah, med pred- in potestom v vseh sodelujočih državah.
V drugi fazi smo preučili morebitne spremembe glede petih elementov SČU, kot tudi
morebitnih sprememb glede problematičnega vedenja, in sicer znotraj intervencijske in kontrolne skupine, kot tudi med obema skupinama, in sicer v obeh starostnih
skupinah, med pred- in potestom v vseh sodelujočih državah.
Tabela 6 opisuje število sodelujočih, povprečne vrednosti, standardne odklone v
pred- in potestih v intervencijskih in kontrolnih skupinah. Ugotavljali smo tudi učinke
interakcije vseh spremenljivk SČU po posameznih državah. Rezultati so prikazani za
obe starostni skupini posebej. Kot je razvidno, so se pomembne in skoraj pomembne
spremembe pokazale šele ob upoštevanju varianc med starostnima skupinama
znotraj intervencijske in kontrolne skupine ter med merilnima točkama (pred- in
potestom). Interakcija med samo intervencijo in kontrolnimi skupinami je bila skoraj
pomembna znotraj mlajše starostne skupine glede socialnega upravljanja v Latviji in
samokontrole v Litvi.
Tabela 6. Število sodelujočih, povprečne vrednosti, standardna odstopanja in učinki interakcije vseh
spremenljivk SČU po državah po abecednem vrstnem redu.
INTERVENCIJSKA
Starostna
skupina
Država

8–11

Italija

12–15

8–11

Latvija

Pred
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KONTROLNA

Po

Pred

Po

T x IntCom

T x IntCom x Age

Spremenljivka

n

M(SD)

n

M(SD)

n

M(SD)

n

M(SD)

F (df)

p

d

F (df)

p

d

S1

584

4,08(0.7)

449

4,6(0.6)

320

4,7(0.7)

310

4,7(0.6)

1,578(1.1350)

.21

.001

1,165(1.1350)

.20

.001

S2

584

4,1(0.9)

449

3,9(0.8)

320

4,0(1.0)

310

4,1(0.8)

0,011(1.1351)

.91

0

4,087(1.1351)

.04*

.003

S3

584

3,8(1.1)

449

3,4(1.0)

320

3,7(1.1)

310

3,4(1.0)

2,227(1.1349)

.14

.002

0,165(1.1349)

.69

0

R1

583

4,7(0.9)

449

4,5(0.8)

319

4,5(0.9)

310

4,5(0.8)

0,127(1.1346)

.72

0

0,333(1.1346)

.56

0

R2

583

4,8(0.9)

449

4,5(0.8)

318

4,7(0.9)

309

4,5(0.7)

1,121(1.1345)

.27

.001

3,241(1.1345)

.07

.002

S1

465

4,8(0.7)

370

4,7(0.6)

263

4,8(0.7)

262

4,7(0.6)

S2

465

4,0(1.0)

370

4,0(0.8)

263

4,1(1.0)

262

4,0(0.8)

S3

465

3,7(1.1)

370

3,4(1.1)

263

3,8(1.1)

261

3,5(1.0)

R1

464

4,7(0.8)

370

4,5(0.8)

262

4,7(0.8)

261

4,4(0.8)

R2

465

4,7(0.9)

370

4,5(0.8)

262

4,7(0.8)

261

4,5(0.8)

S1

501

4,5(1.0)

530

4,4(0.9)

335

4,6(1.0)

434

4,6(0.7)

0,534(1.1187)

.47

0

0,153(1.1187)

.70

0

S2

498

3,8(1.1)

524

3,7(0.9)

333

3,8(1.1)

431

3,9(0.9)

3,395(1.1178)

.07

.003

0,299(1.1178)

.58

0

S3

493

3,9(1.0)

523

3,7(1.0)

328

4,1(1.0)

431

3,9(0.9)

2,145(1.1168)

.43

.001

1,981(1.1168)

.16

.002

R1

494

4,5(1.0)

515

4,3(0.9)

328

4,6(1.0)

428

4,5(0.8)

0,626(1.1170)

.43

0

0,402(1.1170)

.53

0

R2

496

4,5(0.9)

515

4,1(0.9)

327

4,6(1.0)

425

4,3(0.9)

0,041(1.1165)

.84

0

0,015(1.1165)

.9

0

S1

370

4,5(0.1)

330

4,5(0.8)

230

4,7(0.8)

263

4,6(0.8)

S2

367

3,9(1.1)

327

3,9(0.9)

230

3,9(0.9)

263

4,0(0.9)

INTERVENCIJSKA
Starostna
skupina
Država
Latvija

12–15

9–11

Litva

12–15

8–11

Slovenija

23
12–15

8–11

Španija

12–15

Pred

KONTROLNA

Po

Pred

Po

T x IntCom

Spremenljivka

n

M(SD)

n

M(SD)

n

M(SD)

n

M(SD)

S3

367

4,0(1.0)

325

3,8(1.0)

230

4,1(1.0)

261

3,9(1.0)

R1

368

4,5(0.9)

327

4,4(0.8)

229

4,7(0.9)

262

4,4(0.8)

R2

367

4,4(1.0)

325

4,2(0.8)

230

4,6(1.0)

262

4,3(0.9)

S1

269

4,6(1.2)

293

4,8(0.9)

346

4,7(1.0)

309

S2

268

4,2(1.3)

293

4,3(1.1)

346

4,4(1.0)

S3

265

4,0(1.3)

294

4,3(1.0)

343

R1

268

4,4(1.2)

294

4,9(.09)

R2

268

4,591.1)

294

S1

173

4,7(0.1)

S2

173

S3

T x IntCom x Age

F (df)

p

d

F (df)

p

d

4,9(0.8)

1,549(1.735)

.21

.002

3,682(1.735)

.06

.005

308

4,2(1.0)

0,098(1.733)

.75

.002

1,977(1.733)

.16

.003

4,3(1.1)

305

4,0(0.9)

3,13(1.726)

.08

.004

0,424(1.726)

.51

.001

344

4,8(0.9)

309

4,6(0.8)

0,134(1.730)

.71

0

1,868(1.730)

.17

.003

4,8(.09)

344

4,6(1.1)

308

4,5(0.9)

0,109(1.731)

.74

0

2,294(1.731)

.13

.003

203

5,0(0.8)

191

4,7(1.0)

173

4,8(0.8)

4,3(1.1)

203

4,5(1.0)

189

4,2(1.2)

173

4,3(1.0)

172

4,0(1.2)

203

4,5(1.0)

186

4,0(1.2)

173

4,0(1.0)

R1

171

4,5(1.1)

202

5,0(0.9)

188

4,7(1.1)

173

4,7(0.8)

R2

172

4,4(1.2)

203

4,8(0.9)

188

4,5(1.1)

172

4,6(0.9)

S1

193

4,9(0.8)

126

5,0(0.8)

168

5,0(0.8)

98

5,0(0.7)

0,002(1.287)

1.0

0

0,009(1.287)

.9

0

S2

193

4,2(1.1)

126

4,3(0.8)

166

4,1(1.2)

98

4,1(0.8)

1,846(1.285)

.18

.006

6,781(1.285)

.01*

.023

S3

193

4,3(0.8)

126

4,2(1.0)

163

4,3(1.0)

96

4,1(0.9)

0,286(1.282)

.59

.001

0,703(1.282)

.40

.002

R1

193

4,9(0.8)

126

4,9(0.7)

171

4,6(1.0)

98

4,9(0.7)

0,314(1.289)

.58

.001

1,361(1.289)

.24

.005

R2

193

4,8(0.8)

124

4,7(0.8)

171

4,5(1.0)

98

4,7(0.7)

0,005(1.289)

.95

0

0,086(1.289)

.77

0

S1

158

5,2(0.8)

45

4,9(0.9)

53

5,0(0.7)

40

5,0(0.8)

S2

157

4,3(1.1)

45

4,4(1.0)

53

4,1(1.0)

40

4,4(0.9)

S3

157

4,3(1.2)

45

4,1(1.1)

53

4,4(1.0)

40

4,0(1.0)

R1

157

5,0(0.8)

45

4,8(0.8)

53

5,0(0.8)

39

5,1(0.8)

R2

157

4,9(0.9)

45

4,5(0.9)

53

4,7(0.9)

39

4,6(1.0)

S1

409

5,2(0.8)

346

5,0(0.7)

282

5,1(0.7)

416

5,0(0.7)

0,349(1.576)

.56

.001

11,549(1.576)

.001*

.02

S2

406

4,4(1.1)

345

4,2(0.9)

280

4,1(1.1)

415

4,3(0.9)

0,878(1.570)

.34

.003

0,009(1.570)

.91

0

S3

404

4,5(1.1)

341

4,1(1.0)

279

4,2(1.1)

412

4,1(1.1)

2,422(1.564)

.12

.004

0,142(1.564)

.70

0

R1

405

5,1(0.8)

341

4,9(0.8)

279

5,1(0.9)

415

4,9(0.8)

0,467(1.56)

.50

.001

3,039(1.566)

.08

.005

R2

403

5,1(0.9)

343

4,7(0.9)

278

4,9(0.9)

413

4,8(0.9)

2,117(1.563)

.15

.004

5,114(1.563)

.02*

.009

S1

162

5,4(0.7)

84

4,7(0.9)

152

5,1(0.9)

182

4,9(0.8)

S2

162

4,5(1.2)

84

4,1(0.8)

151

4,2(1.0)

180

4,4(0.8)

S3

159

4,5(1.2)

84

3,7(1.0)

151

4,3(1.1)

179

4,0(1.1)

R1

157

5,3(0.7)

84

4,6(0.8)

152

5,2(0.8)

179

4,8(0.9)

R2

157

5,3(0.7)

84

4,4(1.0)

152

5,0(0.8)

177

4,7(0.9)

Opomba: *=p<.05. S1=samozavedanje, S2=socialno zavedanje, S3=samoupravljanje,
R1=veščine-odnosi, R2=odgovorno odločanje

Kot je prikazano v Tabeli 6, so bili glede SČU kompetenc pri učencih, ko smo jih preiskovali po posameznih državah, opazni skoraj pomembni trendi (p = 0,07–0,08) pri
nekaterih preučevanih spremenljivkah: socialno upravljanje se je izboljšalo v latvijskem
vzorcu učencev v obeh starostnih skupinah, kot tudi v slovenskem vzorcu, a le v starostni skupini 8–11 let. Pozitivne spremembe so se pokazale v litovskem vzorcu učencev
v skupini 8–11 let tudi glede samozavedanja in samoupravljanja ter španskem vzorcu

učencev v skupini 8–11 let glede samozavedanja in veščin, potrebnih za vzpostavljanje
odnosov. Odgovorno sprejemanje odločitev se je izboljšalo v starostni skupini 12–15 let v
italijanskem vzorcu, medtem ko je pri isti spremenljivki prišlo do negativnih sprememb v
starostni skupini 8–11 let.
Nekatere od teh sprememb so bile negativne: učenci v Italiji v starostni skupini 8–11 let
so nekoliko nazadovali glede zaznanega socialnega zavedanja in odgovornega sprejemanja
odločitev. V Španiji je bilo med učenci v starostni skupini 12–15 let po intervenciji opazno nekoliko zmanjšano zaznano samozavedanje ter veščine, potrebne za vzpostavljanje
odnosov in odgovorno sprejemanje odločitev. Prav tako je bil opazen nekoliko negativen
trend v Sloveniji pri učencih v starostni skupini 12–15 let glede socialnega zavedanja.
Srednje vrednosti so bile izračunane z meritvami z več elementi in uporabljene kot spremenljivke v nadaljnjih analizah. Ponavljajoče se meritve ANOVA so bile uporabljene za
testiranje učinka interakcije med "časom*skupino" in "časom*skupino*starostno skupino"
z vidika preučevanja učinka intervencije v zvezi s spremembo srednje vrednosti v spremenljivkah v daljšem časovnem obdobju po skupinah. Analize so bile izvedene ločeno za
vsako državo in za vse države skupaj.
Poleg tega smo testirali razliko med spoloma in morebitne spremembe med pred- in
potestom med starostnimi skupinami in znotraj le-teh. Test je bil statistično nadzorovan za
različne starostne skupine pri vrednotenju učinka intervencije. Tako so bile kot spremenljivke v ozadju upoštevani morebitni učinki glede na starost in spol učencev.
Statistična analiza je pokazala, da med temi meritvami ni bilo statistično značilnih razlik.

Rezultati po združitvi vzorca držav
V drugi fazi smo raziskovali zaznano SČU v vseh petih osrednjih komponentah kot tudi
problematično vedenje v vseh državah skupaj. Tabela 7 prikazuje povzetek kombiniranih rezultatov.
Tabela 7. SČU in problematično vedenje v obeh starostnih skupinah ločeno v pred-in potestu ter v intervencijski in kontrolni skupini. S1 = samozavedanje, S2 = samoupravljanje, S3 = socialno zavedanje, R1 =
vzpostavljanje odnosov, R2 = odgovorno sprejemanje odločitev
INTERVENCIJSKA
Pred

KONTROLNA
Po

Pred

Po

Spremenljivka

Starostna
skupina

n

M(SD)

n

M(SD)

n

M(SD)

n

M(SD)

S1

8–11

1386

4.87(0.81)

1386

4.94(0.81)

915

4.83(0.83)

915

4.87(0.82)

12–15

1051

4.69(0.76)

1051

4.66(0.76)

938

4.78(0.74)

938

4.74(0.77)

8–11

1379

4.10(1.06)

1379

4.18(1.05)

911

4.03(0.99)

911

4.09(0.00)

12–15

1046

3.99(0.87)

1046

4.06(0.87)

935

4.13(0.90)

935

4.15(0.88)

8 –11

1371

4.13(1.10)

1371

4.11(1.11)

898

4.04(1.05)

898

4.06(1.08)

12–15

1044

3.71(0.99)

1044

3.69(1.04)

928

3.84(1.02)

928

3.79(1.06)

8–11

1371

4.84(0.88)

1371

4.86(0.86)

907

4.76(0.88)

907

4.80(0.86)

12–15

1043

4.57(0.82)

1043

4.51(0.83)

931

4.61(0.85)

931

4.59(0.87)

8–11

1373

4.80(0.92)

1373

4.76(0.93)

905

4.69(0.93)

905

4.69(0.91)

12–15

1043

4.45(0.86)

1043

4.41(0.85)

926

4.44(0.85)

926

4.52(0.91)

8–11

1033

–

1033

–

748

–

748

–

12–15

877

0.95(3.68)
0.61(5.05)

877

1.34(3.32)
1.29(5.91)

758

0.99(3.34)
0.19(4.85)

758

1.24(3.82)
0.63(5.85)

S2

S3

R1

R2

Problematično
vedenje1

Opomba¹: izračunana iz z-partiturami
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STAROSTNA SKUPINA 1 (8–11 LET)
Tabela 7 kaže, da rezultati ponavljajočih merjenj GLM glede samozavedanja (S1) v
mlajši starostni skupini (8–11 let) v obeh skupinah niso pokazali bistvenih sprememb
[F (1.2299) = 7.552, p = .12, delna η2 = .028]. Poleg tega ni bilo mogoče najti statistično pomembne povezave med intervencijo (tj. pred in po testu) in skupino [F(1.2299)
= 0.523, p = .47, delni η2 = .000]. Pri ločenem preučevanju intervencijske in kontrolne
skupine je bila ugotovljena statistično pomembna sprememba v intervencijski skupini
[F (1.2299) = 7.58, p = .006, delna η2 = .003], v kontrolni skupini do te spremembe ni
prišlo [F(1.2299) = 1.702, p = .192, delna η2 = .001] (glejte tabelo 7).
Glede samoupravljanja (S2) je bila ugotovljena pomembna pozitivna sprememba
tako v intervencijski kot kontrolni skupini [F(1.2288) = 8.992, p = .006, delna η2 =
.003]. Vendar pa interakcija med intervencijo in skupino ni bila pomembna [F(1.2288)
= 0.136, p = .712, delna η2 = .000]. Pri preiskovanju intervencijske in kontrolne skupine je bilo ugotovljeno, da je bila sprememba pomembna v intervencijski [F(1.2288) =
7.13, p = .008, delna η2 = .003], ne pa tudi v kontrolni skupini [F(1.2299) = 2.871, p =
.09, delna η2 = .001].
Glede socialnega zavedanja (S3) ni razlik po skupinah [F(1.2267) = 0.004, p = .951,
delni η2 = .000] ali med intervencijo in skupino [F(1.2267) = 0.324, p = .569, delni
η2 = .000] je bilo ugotovljeno . Med merilnimi točkami ni bilo bistvenih sprememb
v intervencijski [F (1.2267) = 0.162, p = .687, delna η2 = .000] ali kontrolni skupini
[F(1.2267) = 0.165, p = .685, delni η2 = .000].
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Rezultati v zvezi z veščinami, potrebnimi za vzpostavljanje odnosov (R1) niso pokazali
sprememb v obeh skupinah [F(1.2276) = 1.70, p = .193, delna η2 = .001] ali med intervencijo in skupino [F(1.2276) = 0.330, p = .566, delni η2 = .000]. Spremembe med
pred- in potesti v obeh intervencijskih [F(1.2276) = 0.333, p = .566, delna η2 = .000]
in kontrolni skupini [F(1.2276) = 1.464, p = .226, delni η2 = .001] niso bile znatne.
Ugotovljene niso bile nobene pomembne spremembe [F(1.2276) = 0.805, p = .370,
delni η2 = .000] v obeh skupinah glede odgovornega sprejemanja odločitev (R2).
Poleg tega ni bila ugotovljena nobena sprememba glede na intervencijo in skupino
[F(1.2276) = 0.946, p = .331, delna η2 = .000]. Dodatno, spremembe med merilnimi
točkami ostajajo nepomembne v intervencijski [F(1.2276) = 2.200, p = .138, delna η2
= .001] in kontrolni skupini [F(1.2276) = 0.002, p = .124, delni η2 = .001].
STAROSTNA SKUPINA 2 (12–15 LET)
V skladu z rezultati ponavljajočih se meritev GLM glede samozavedanja (S1) med
starejšimi učenci (12–15 let) ni bilo zaznanih bistvenih sprememb po skupinah
[F(1.1987) = 3.737, p = .053, delna η2 = .002]. Poleg tega je sprememba med intervencijo in skupino ostala neznatna [F(1.1987) = .001 p = .971, delni η2 = .000], kakor
tudi spremembe med merilnimi točkami v intervencijski [F(1.1987) = 2.055, p = .152,
delni η2 = .001] in kontrolni skupini [F(1.1987) = 1.703, p = .192, delna η2 = .001]
(glejte Tabelo 7).
Glede samoupravljanja (S2) je bila razlika med skupinami pomembna [F(1.1979) =
5.364, p = .021, delna η2 = .003], vendar pa je bila sprememba med merilno točko in

skupino [F(1.1979) = 1.605, p = .205, delna η2 = .001] neznatna. Nadaljnje preiskave
so pokazale pomembne pozitivne spremembe v intervencijski skupini [F(1.1979) =
6.800, p = .009, delna η2 = .003] v primerjavi s kontrolno skupino [F (1.1979) = 0.521,
p = .470, delna η2 = .000].
Glede socialnega zavedanja (S3) (med skupinami [F(1.1970) = 1.894, p = .169, delna
η2 = .001] ali med intervencijo in skupino [F(1.1970) = 0.673, p = .412, delni η2 =
.000] niso bile ugotovljene pomembne spremembe. Ni bistvenih sprememb tudi
med merilnimi točkami v intervencijski [F(1.1970) = 0.164, p = .685, delna η2 = .000]
ali kontrolni skupini [F(1.1979) = 2.278, p = .131, delna η2 = .001].
Rezultati v zvezi z veščinami, potrebnimi za vzpostavljanje odnosov (R1), so pokazali pomembno spremembo med skupinami [F(1.1972) = 4.532, p = .033, delni η2
= .002]. Vendar pa je bila interakcija med intervencijo in skupino nepomembna
[F(1.1972) = 0.862, p = .353, delna η2 = .000]. V intervencijski skupini je bil med merilnimi točkami zaznan pomemben negativni trend [F(1.1972) = 4.954, p = .026, delna
η2 = .003], medtem ko v kontrolni skupini ni bilo nobene spremembe [F(1.1972) =
0.682, p = .409, delni η2 = .000].
Rezultati ponavljajočih merjenj GLM glede odgovornega sprejemanja odločitev (R2)
so pokazali znatno spremembo v obeh skupinah [F(1.1967) = 1.972, p = .16, delna η2
= .001]. Vendar pa ni bilo mogoče najti statistično pomembne medsebojne interakcije med intervencijo (tj. pred in potest ) in skupino [F(1.1967) = 0.499, p = .48, delni
η2 = .000]. Vendar je bilo pri preučevanju intervencijske in kontrolne skupine ugotovljeno, da ni bilo bistvenih razlik med meritvami v intervencijski [F(1.1967) = 2.368,
p = .124, delna η2 = .001] v primerjavi s kontrolno skupino [F (1.1967) = 0.230, p = .
632, delna η2 = .000].
PROBLEMATIČNO VEDENJE
V skupini mlajših učencev so rezultati ponavljajočih meritev GLM pokazali pomembno spremembo med intervencijsko in kontrolno skupino [F(1.1779) = 11.819,
p = .001, delni η2 = .007] glede problematičnega vedenja. Vendar pri interakciji med
intervencijo in skupino ni bilo ugotovljenih pomembnih sprememb [F(1.1779) =
0.620, p = .431, delna η2 = .000]. Kljub temu smo pri preiskovanju razlik v ločenih
meritvah v intervencijski in kontrolni skupini ugotovili statistično pozitiven napredek
v intervencijski [F(1.1779) = 10.628, p = .001, delna η2 = .006] v primerjavi s kontrolno skupino [F(1.1779) = 3.028, p = .0082, delna η2 = .002].
Rezultati pri starejših učencih glede problematičnega obnašanja so pokazali, da je
prišlo med skupinama do znatne spremembe skozi določen čas [F(1.1663) = 19,151,
p < .001, delni η2 = .012], čeprav je bilo ugotovljeno, da je interakcija med intervencijo in skupino nepomembna [F(1.1663) = 0.937, p < .333, delna η2 = .001]. Ugotovili
smo tudi negativen trend med merilnimi točkami v intervencijski [F(1.1663) = 15.401,
p < .000, delni η2 = .009] v primerjavi s kontrolno skupino [F(1.1663) = 5.404, p <
.020, delna η2 = .003].
Za zaključek, interakcije glede na čas (pred- in potest) in skupino (intervencijska in
kontrolna) niso bile statistično pomembne, kar kaže, da so učinki intervencije nejasni.
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Primerjava parov je pokazala nekaj statistično pozitivnih in nekaj negativnih sprememb v intervencijski skupini, tudi če je bila sprememba v kontrolni skupini neznatna
(tj. samozavedanje mlajših učencev, samoupravljanje in problematično obnašanje pri
mlajših učencih ter samoupravljanje in veščine, povezane z vzpostavljanjem odnosov
pri starejših učencih).
Tabela 8. Sprememba pri skupni spremenljivki glede problematičnega obnašanja, ki kombinira elemente ustrahovanja ("bullying"), uporabe substanc in neupravičene odsotnosti iz šole.
INTERVENCIJA

Problematično
vedenje1

KONTROLNA

INTCOM

n

Mean

Std Dev

n

Mean

Std Dev

F(df)

p

Std Dev

1963

.04

.28

1548

.04

.29

.54(1.1350)

.46

0

Zaradi občutljive narave skupne spremenljivke so bile vse sodelujoče države testirane kot ena skupina. Univariantna analiza variance je bila uporabljena za preučevanje
možnega učinka intervencije. Statistično značilnih sprememb nismo našli.

Razprava
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Z raziskavo v okviru projekta smo želeli ugotoviti učinkovitost orodij, ki so bila zasnovana z namenom spremljanja socialnih in čustvenih veščin v šoli. Glavni rezultati so
pokazali, da ni bilo pomembnih sprememb v odgovorih učiteljev v pred- in potestu.
Prav tako ni prišlo do pomembnih sprememb pri primerjanju odgovorov učencev po
posameznih državah.
Ko smo združili podatke vseh držav, smo prišli do zaključka, da je v času izvajanja
intervencije prišlo do pomembnega razvoja v smislu izkušenega samozavedanja in
samoupravljanja pri mlajši starostni skupini (8–11 let). V starejši intervencijski starostni skupini (12–15 let) se je povečalo izkušeno samozavedanje, kar pa ne velja za
kontrolno skupino. V isti starostni intervencijski skupini je prišlo do nižjega rezultata
pri veščinah, ki so potrebne za vzpostavljanje odnosov. Pokazalo se je, da je intervencija imela nekaj vpliva na razvoj veščin, zlasti med mlajšimi udeleženci, vendar tega
ni mogoče jasno razložiti in sklepati na osnovi tako kratkega obdobja (6 mesecev).
Glede na to, da interakcije niso bile statistično pomembne, ne moremo sklepati, da je
bila intervencija razlog za spremembe med učenci.
Ker smo se v intervenciji osredotočali bolj na spremljanje SČU veščin, obstaja možnost, da je ta vplivala le na povečano samozavedanje učencev, ne pa tudi na izboljšanje ostalih veščin. Obdobje adolescence je lahko vplivalo na starejšo skupino
učencev, v smislu težje samokontrole, česar so se najverjetneje tudi težko zavedali.
Vse to je po vsej verjetnosti vplivalo na nižje vrednosti pri veščinah, ki so pomembne
za vzpostavljanje odnosov. Če pogledamo te rezultate, ugotovimo, da so smiselni: začetek spremljanja in refleksije o SČU veščinah je le prvi korak v razvijanju teh veščin.
Možno je, da so se začeli učenci in učitelji v času trajanja intervencije zavedati svojega vedenja. To predstavlja dober začetek za nadaljnje učenje veščin, najbolj smiselno
pa bi bilo nadaljevati z bolj konkretnim SČU.
Nadaljnji vidik, ki ga je potrebno upoštevati, je tudi raziskovalna metoda. Analitična
metoda vključno z vprašalnikom v tem primeru ni sledila učenju sodelujočih. Kljub

zadovoljivim psihosometričnim lastnostim vprašalnika, je bil le-ta verjetno predolg
in v nekaterih ozirih celo neprimeren starostni skupini. Možno je tudi, da vprašalnik
kljub prevajanju nazaj v angleški jezik ni doprinesel k zmanjšanju kulturnih razlik.
Kakor koli, problem najverjetneje niso predstavljala ocenjevalna orodja, saj so bila
le-ta že uporabljena pri merjenju SČU pri učiteljih v različnih državah. Prejšnje študije
so temeljile na dobro uveljavljenih in strukturiranih raziskovalnih postopkih, kot na
primer Lions Quest (Talvio, Berg, Litmanen & Lonka 2016; Talvio, Hietajärvi, Matichek-Jauk & Lonka 2019). Namen takšnih programov ni le vrednotenje SČU, ampak
tudi zagotavljanje konkretnih orodij za razvoj s SČU povezanimi veščinami.
Tudi zbiranje podatkov tik pred koncem šolskega leta bi lahko vplivalo na odgovore
učiteljev in njihovih učencev. Za učitelje sta bili merilni točki morda časovno preveč
oddaljeni, tako da je bila vsebina, ki so se jo učitelji naučili med intervencijo, morda
pozabljena, kar je lahko tudi posledica heterogene narave delovne obremenitve učiteljev. Učitelji so bili verjetno obremenjeni s procesom vrednotenja, kot tudi drugimi
aktivnostmi ob koncu šolskega leta. V tem času učenci tudi niso bili več motivirani za
delo in so bili z mislimi že pri počitnicah. Zato je verjetno, da so se učitelji in njihovi
učenci naučili več od tistega, kar kažejo rezultati vrednotenja.
Dopuščamo tudi možnost, da intervencija ni bila učinkovita v tako kratkem času.
Orodja so bila razvita na novo in čas, v katerem bi orodja testirali ter nadalje razvijali,
bi lahko bil prekratek. Veliko uveljavljenih programov na področju SČU je na voljo že
več kot 30 let, v tem času pa so se nenehno razvijali, in sicer na podlagi povratnih
informacij učiteljev in njihovih učencev. V skladu s tem, bi za razvoj SČU intervencije
morda potrebovali več časa in stalno interakcijo med razvijalci programa, praktiki in
pripravljalci politik. Poleg tega je na podlagi ugotovitev iz strokovnih študij za razvoj
veščin potreben čas (npr. Ericsson, 2007). S tega vidika je možno, da sta bili merilni
točki časovno preblizu, da bi učitelji postali strokovnjaki za poučevanje SČU in da bi
učenci pridobili znanje (od učiteljev), ki bi se nato s pomočjo prakse preoblikovalo v
veščine.
Pomembno je, da je raziskovalni partner neodvisen od tistih, ki izvajajo intervencijo.
To velja zlasti v primeru, kot je ta, kjer rezultati niso povsem takšni, kot smo jih želeli.
Menimo pa, da je to tudi pomemben raziskovalni rezultat: intervencija ni prinesla
očitnih sprememb glede veščin. Za nadaljnji razvoj intervencije (od spremljanja SČU
veščin do sistematične uporabe skozi daljše obdobje) je potrebnega nekoliko več
časa. Prav tako bi bilo pomembno preizkusiti dejanske veščine v različnih kontekstih
in z bolj podrobnimi raziskovalnimi orodji.
Več kontekstnih informacij o določenih šolah bi nedvomno izboljšalo interpretacijo
rezultatov, vendar nam sedanje etične in splošne uredbe EU tega ne omogočajo,
ker bi tvegali razkritje anonimnosti sodelujočih. Nekatere šole so bile tako majhne,
da sta na njih poučevala le dva učitelja. Razkritje imena šole bi razkrilo tudi njihovo
identiteto. Obsežne študije imajo svoje prednosti, vendar lahko zaradi tega nekatere
pomembne kontekstualne variacije ostanejo skrite. Sodelujoče države pripravljajo
dodatno analizo s podatki, ki se nanašajo izključno na učitelje in učence v njihovih
državah. Poleg tega lahko kvalitativna raziskava, ki temelji na postopkih spremljanja
intervencije in ki se izvaja na Univerzi v Latviji (dr. Baiba Martinsone), razkrije več o
kontekstnih vidikih intervencije.
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Lahko tudi pogledamo, če bi kakšno začetno stanje pri učiteljih in učencih lahko vplivalo na interakcijo med zmožnostjo učencev ter odnosom do načina poučevanja, ki
so ga bili deležni (t. i. "aptitude-treatment interactions").
Teh vprašanj nismo vključili v našo raziskavo, lahko pa uporabimo pridobljene podatke in preizkusimo nekatere nove hipoteze. Če zaključimo, projekt je doprinesel
pomemben del k razumevanju kompleksnosti SČU in prispeval k pojavu novih raziskovalnih vprašanj.

Zaključki
Tudi najpopularejši pristopi na področju SČU nimajo vedno pokritja v znanosti in
raziskavah (Corcoran in sod. 2018). In to kljub temu, da so se številne intervencijske študije s kvazi eksperimentalno zasnovo in uporabo preizkušenih (validiranih)
vprašalnikov pokazale kot zelo praktične v spremljanju dobro poznanih uveljavljenih
intervencij na področju SČU. Ugotovili smo, da je že samo z osredotočanjem na spremljanje SČU prišlo do sprememb pri samozavedanju učencev ne glede na starostno
skupino. Mlajši učenci so se celo naučili nekaj samoupravljalskih veščin, nekoliko
težje je bilo to za starejšo skupino. Ocena SČU je bila pomembna izhodiščna točka za
To lahko pomeni, da bi bilo potrebno z intervencijo začeti pred nevihtno fazo adolescence. Glede novih intervencij na področju SČU bi s pomočjo bolj kontekstnega in
kvalitativnega raziskovalnega pristopa verjetno bolj razumeli, kako bi se intervencije
lahko nadalje razvijale.
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Celotno raziskovalno poročilo "Learning to Be" projekta je dostopno na spletni strani
projekta: www.learningtobe.net

Rezultati kvalitativne študije
KAZALNIKI POZITIVNIH SPREMEMB, O KATERIH SO POROČALI UČITELJI, KI SO
IZVAJALI INTERVENCIJO "LEARNING TO BE": KVALITATIVNA ANALIZA PODATKOV, PRIDOBLJENIH IZ PROCESA SPREMLJANJA
(poročilo je pripravila dr. Baiba Martinsone, Univerza v Latviji)

Da bi učitelji lahko prilagodili učne prakse potrebam učencev in zavestno izvajali SČU,
morajo biti sposobni oceniti razvoj socialnih in čustvenih veščin pri učencih. Učitelji
so v času intervencije dvakrat podali povratno informacijo o njihovem razumevanju
dokazov za socialno in čustveno rast njihovih učencev. Najprej so učitelji intervencijske skupine svoje mnenje izrazili neposredno po začetnem usposabljanju za učitelje
(glejte Tabelo 9).

Tabela 9. Kategorije in vsebine, na primer citati odgovorov učiteljev po začetnem usposabljanju: Po
katerih znakih boste prepoznali viden razvoj učencev glede SČU?

KATEGORIJA

VSEBINE

PRIMERI CITATOV

SČU veščine

Samozavedanje
Samoupravljanje
Socialno zavedanje
Veščine, pomembne za
vzpostavljanje odnosov
Odgovorno sprejemanje
odločitev

"Razumevanje njih samih."
"Zmožno bodo nadzorovati svoja čustva in vedenje."
"Boljši odnosi."
"Izboljšale se bodo veščine odločanja."

Splošne izjave brez
merljivih kazalnikov

Razredna in šolska klima
Izboljšanje delovne klime
Čustvena dobrobit

"Boljše počutje v šoli."
"Odgovorno delo med poukom."
"Več zanimanja za osebno rast."
"Boljše zdravje."
"Več avtonomije."
"Razumevanje mesta, ki ga imajo v sistemu izobraževanja."

Kazalniki, ki jih
lahko opazujemo in
merimo

Boljši akademski uspeh.
Dokazila o izboljšanju samorefleksije (sposobnost refleksije
v verbalni in pisni obliki).
Znaki aktivnega sodelovanja.

"Višje ocene."
"Dali bodo pobudo, tako da bodo postavljali ustrezna
vprašanja."
"Po uri bodo lahko rekli, kaj so se naučili, kaj še vedno
ostaja nejasno."
"Po težavnih situacijah bodo učenci lahko analizirali svoje
vedenje in vedenje drugih; lahko bodo opredelili vzroke in
posledice situacije."
"Izboljšanje kakovosti zapiskov v samoocenjevalnih karticah."
"Učenci, ki jih je bilo prej strah izražati svoje poglede, zdaj
to počnejo brez težav."
"Zmanjšala se bo odsotnost od pouka."

Očitno je, da so učitelji pričakovali pozitivne spremembe v izboljšanju socialnih in
čustvenih veščin pri učencih; navajali so predvsem splošna pričakovanja in veščine
petih SČU domen (izboljšali se bodo odnosi, učenci bodo bolj motivirani, otroci bodo
srečnejši ipd.). Le majhen del vprašanih je navedel specifične in merljive kazalnike socialnega in čustvenega razvoja učencev, kot so "znali bodo opredeliti vsaj tri čustva"
ali "sposobni bodo navesti, kaj so se uspeli naučiti". Te ugotovitve so povečale pozornost in zavedanje projektne skupine o tem, da je med vmesnimi srečanji sodelujočim
v projektu potrebno pojasniti, kako lahko konceptualizirajo in merijo SČU.
Zbiranje mnenj učiteljev se je nadaljevalo tudi času vmesnih srečanj. Mnenja oziroma
odgovore smo tematsko analizirali, rezultati pa so pokazali pomembno izboljšanje pri
učiteljih glede prepoznavanja kazalnikov socialnega in čustvenega razvoja učencev
(glejte Tabelo 10).
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Tabela 10. Kategorije in vsebine s primeri citatov učiteljev o dokazih za socialno in čustveno rast
njihovih učencev.

KATEGORIJA
Splošne izjave

VSEBINE
SČU veščine
Vključenost
Vrednotenje priročnika

PRIMERI CITATOV
"So bolj avtonomni"; "se bolj zavedajo svojih čustev";
"odnosi med učenci so se izboljšali";
"so tudi bolj motivirani, da se še bolj potrudijo"; "učenci so
bolj pozorni glede teh aktivnosti, ker so nove in jih vidijo
kot igro, zato vsi zelo pozorno sodelujejo";
"samoocenjevalne kartice za učence so zelo uporabne".

Kazalniki, ki jih lahko
opazujemo
in merimo

Varnejše učno okolje
Izboljšanje odnosov
Spremembe v akademski
uspehu in vključenosti
Disciplinska vprašanja
Socialne veščine
Reševanje problemov
Samorefleksija
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Čustvena zavedanje

"Otrokom se nič več ne mudi domov. Šola je postala
prostor, ki je za njih dober. Otroci se družijo, delajo svojo
domačo nalogo ali pa samo počivajo na "otokih" (nova
območja v šoli za druženje)".
"V razredu sta bila dekle in fant, ki nista bila v prijateljskih
odnosih oziroma si nista bila všeč. Zdaj se pogovarjata,
drug z drugim sta prijazna (v jedilnici jo je celo pobožal po
licu); "učenci pomagajo fantu, ki ima težave".
"Učenci se spomnijo, kaj smo se pogovarjali pri prejšnji
uri", "medtem ko je moja sodelavka brala, sem opazovala
razred. Opazila sem, da so bili vsi osredotočeni."
"Drug drugega opozarjajo, ko vidijo neustrezno vedenje";
"otroci ne dovolijo drug drugemu, da goljufajo; mirijo tiste,
ki se neprimerno vedejo."
"Otroci, kis o bili prej bolj zadržani, se zdaj več vključujejo";
"prej bolj sramežljivi učenci so zdaj bolj odprti, prej bolj
energični pa sedaj mirnejši"; "otroci se bolj posvečajo drug
drugemu, se odzivajo ne besede drugih, se mirijo in opazijo, ko je nekdo odsoten".
"Otroci so se pri spopadanju z različnimi situacijami začeli
pogajati in sodelovati", "učenci se pri reševanju problemov
več pogovarjajo med sabo in z nami probleme";
"po skupinskem delu opravijo samoocenjevanje. Zatrjujejo,
da se raje učijo na tak način".
"Otroci so začeli uporabljati besedne zveze kot so" čutim
tesnobo"," jezen sem, ker... "; "otroci... prepoznavajo svoje
občutke, čustva, sposobni so opisati situacijo."

Odgovori so večinoma vključevali kazalnike (ki jih lahko opazujemo in merimo) izboljšanih socialnih in čustvenih veščin učencev. Če primerjamo z rezultati pred intervencijo, lahko opazimo, da so postali učitelji postali bolj vešči opredeljevanja jasnih
dokazov za SČU, tako na individualni ravni kot na ravni razreda/šole. Le majhen del
citatov je bilo v obliki splošnih izjav ali ocen priročnika.
I. UGOTOVITVE:
I. a. Med procesom spremljanja intervencije v projektu "Learning to Be" so učitelji v vseh državah razvili sposobnost za prepoznavanje dokazov glede socialne in
čustvene rasti njihovih učencev. Namesto navajanja splošnih izjav, so učitelji postali
bolj zmožni najti specifične, eksplicitne in merljive kazalnike glede izboljšanja veščin

njihovih učencev. Namerno/zavestno opazovanje in spremljanje neakademskih veščin
sta ključni kompetenci za prilagajanje poučevanja in zagotavljanje učinkovitega SČU v
šolah.
I. b. Učitelji so poročali o izboljšanju veščin učencev v vseh domenah SČU: samozavedanje in samoupravljanje, socialno razumevanje in veščine, pomembne za vzpostavljanje odnosov, kot tudi reševanje problemov in sprejemanje odločitev.
Podatki spremljanja zagotavljajo tudi vpogled v pozitivne spremembe pri učiteljih,
ki jih je prineslo sodelovanje v "Learning to Be" intervenciji. Približno 4 mesece po
začetku intervencije so potekale nacionalne konference v vseh sodelujočih državah.
Med temi konferencami so bili učitelji pozvani, da razmislijo in delijo njihove izkušnje
s sodelovanjem v projektu ter kako je to sodelovanje doprineslo k njihovemu osebnemu in profesionalnemu razvoju. Izvedena je bila tematska analiza pisnih odgovorov iz
Litve in Slovenije (glejte Tabelo 11).
Tabela 11. Kategorije in vsebine s primeri citatov učiteljev o tem, kaj so pridobili v štirih mesecih z uporabo priročnika "Learning to Be".

KATEGORIJA
Osebna rast

VSEBINE
Izražanje čustev
Samozavest
Samoupravljanje
Osebna-vedenjska
Osebna – komunikacijska

Strokovno

Posvečanje časa SČU
Profesionalno sodelovanje
Uporaba novih metod

Splošne izjave

PRIMERI CITATOV
"Sem bolj empatična in potrpežljiva".
"Vem, kako ustaviti in zadihati".
"Z učenci sem začela komunicirati bolj čustveno in tako poglobila odnose z njimi".
"Postala sem bolj družbeno odgovorna in pomagati tudi
tujcem".
"Projekt me je navdihnil, da spremenim svoje stališče o starših kot partnerjih".

"Začela sem se osredotočat bolj na to KAKO učiti in ne KAJ
učiti".
"SČU postaviti kot prioriteto."
"Zdaj dobro sodelujem s kolegi."
"V vsakdanjo rutino sem vpeljala "premor" in "semafor."
"Povratne informacije podajam načrtovano in zavestno."

"S preprostim pristopom lahko dosežemo velike spremembe."
"Še vedno je prostor za izboljšave."
"Sem na pravi poti."
"Bolje je, da ne vztrajamo pri stvareh, ki jih ni mogoče rešiti."

Ti odgovori so večinoma zajemali osebne in strokovne spremembe pri učiteljih. Le
nekaj odgovorov je bilo formalnih. Dejstvo, da se učitelji zavedajo pomembnosti
lastnih socialnih in čustvenih kompetenc, je ključnega pomena za uspešno poučevanje, spremljanje in izvajanje SČU v razredih.
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II. UGOTOVITEV
II. a. Učitelji so hvaležni, da so lahko sodelovali v projektu "Learning to Be". Poročali so o pozitivnih spremembah tako na osebnem kot profesionalnem področju.
Glavne spremembe na osebnem področju so bile povezane z izboljšanim izražanjem
čustev, okrepljeno samozavestjo, boljšim samoupravljanjem ter na področju vedenja in komunikacije. Na profesionalnem področju pa boljše sodelovanje s sodelavci,
izvajanje novih metod poučevanja (iz priročnika) kot tudi zavestno posvečanje časa
socialnemu in čustvenemu učenju.
Kar se tiče rezultatov projekta na drugih področjih, so učitelji in predstavniki vodstev
šol poročali o aktivnem izvajanju oziroma uporabi priročnika in uporabi metod v
različnih situacijah; vzpostavitvi novih ali krepitvi obstoječih praks (redna srečanja
učiteljev, ki so vključevala diskusijo, načrtovanje ter metodološko in čustveno podporo); sodelovanju s šolskimi svetovalci; vzpostavitvi mreže šol, ki izvajajo SČU; krepitvi
šole kot učne skupnosti (vsi udeleženci se učijo – uprava, učitelji, učenci, včasih tudi
tehnično osebje in starši). Raziskovalni podatki ponujajo tudi vpogled v potrebne
prihodnje izboljšave na ravni celotne šole itd.
III. UGOTOVITEV:
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III. a. Udeleženci (učitelji in administracijsko osebje) so poročali o širokem razponu
izboljšav na ravni celotne šole. Med njimi so bili razvoj celotnega šolskega pristopa
k SČU, vključitev "Learning to Be" intervencije v druge, dobro razvite sisteme (zagotavljanje povezav z drugimi projekti, ki so že potekali na šolah; zagotavljanje prostora
za načrtovanje SČU in spremljanje neakademskih veščin; sprejemanje odločitev na
podlagi pridobljenih podatkov glede socialnega in čustvenega razvoja učencev itd.)

Priporočila za razvoj
politik na področju SČU
Glavni namen projekta je bil podpreti razvoj politik na področju izobraževanja z namenom spodbujanja bolj trajnostnega socialnega in čustvenega učenja v šolah. Med
izvajanjem projekta je postalo jasno, da se izobraževalni sistemi in družbeni konteksti
(kultura, družba) v državah partnericah razlikujejo; zato je treba politike na področju
socialnega in čustvenega učenja obravnavati ločeno glede na posamezen lokalni/
nacionalni kontekst. Kljub temu smo uspeli opredeliti nekatere skupne vidike spodbujanja socialnega in čustvenega učenja v šolah, ki smo jih prav tako vključili v naša
priporočila.
V nadaljevanju je nekaj priporočil za pripravljalce politik in odločevalce, ki jih je oblikovala projektna skupina. Priporočila temeljijo na:
● pregledu obstoječe literature in politik na področju izobraževanja;
● ugotovitvah raziskav eksperimentalne študije, izvedene v projektu;
● rezultatih kvalitativnih intervjujev, opravljenih med vmesnimi obiski projektnih šol;
● vpogledu v razprave z deležniki s področja izobraževanja v vseh državah
partnericah (lokalne in nacionalne oblasti, vodstvo šol, učitelji, učenci in starši,
strokovnjaki in raziskovalci s področja izobraževanja).

Priporočila po posameznih državah
V tem delu predstavljamo priporočila za razvoj politik na področju SČU po posameznih državah, ki so jih pripravili projektni partnerji v vsaki državi.

LITVA
● Vključitev socialnih in čustvenih veščin v nacionalni učni načrt. Učni cilji, ki so
osredotočeni na razvoj socialnih in čustvenih veščin, morajo biti vključeni v nacionalni učni načrt ter povezani z učnimi predmeti, s čimer bi zagotovili celovit, dosleden in
vključujoč pristop k razvoju socialnih in čustvenih veščin.
● Dodelitev časa za poučevanje in učenje SČU. Da bi zagotovili učinkovito izvedbo SČU, je potrebno preučiti razporeditev ur, ki so v nacionalni zakonodaji namenjene poučevanju in učenju posameznih učnih predmetov. Pri tem je potrebno
upoštevati naslednje predloge: 1) vsaj ena ura na teden bi bila namenjena izvajanju
SČU; 2) sprostiti učiteljev urnik in mu s tem omogočiti čas za samoanalizo, refleksijo
in uvajanje potrebnih izboljšav v poučevanju; 3) učencem, ki imajo posebne učne
zahteve, je potrebno zagotoviti dodaten čas.
● Ponovni razmislek o politikah in praksah spremljanja in ocenjevanja. Pomembno je razmisliti o politikah spremljanja na nacionalni ravni, in sicer bi morale
imeti pri končni oceni dosežka učencev veliko večji pomen rezultati učiteljevega spremljanja učencev. To lahko dosežemo z uporabo osebnih portfeljev, učnih dnevnikov,
bralnih značk ipd.
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● Podpirati pismenost učiteljev na področju spremljanja. To lahko dosežemo z
zagotavljanjem pomoči vsem učiteljem v državi pri usvajanju potrebnih veščin, ki so
potrebne za učinkovito izvajanje strategij formativnega spremljanja, pošteno/korektno ocenjevanje in uporabo dokazov spremljanja za izboljšanje učenja učencev.
● Zagotavljanje doslednega, dolgoročnega in na dokazih temelječega usposabljanja učiteljev na področju SČU. Programi usposabljanja učiteljev se morajo
osredotočati na: 1) sposobnost učiteljev, da pri učencih učinkovito razvijajo socialne
in čustvene veščine; 2) izboljšanje lastnih socialnih in čustvenih veščin učiteljev: izboljšanje čustvenega zavedanja, samoupravljanja, veščin, potrebnih za vzpostavljanje
odnosov in osebna dobrobit. Te veščine so pomembne za bolj kakovostno poučevanje in dobrobit tako učiteljev kot učencev. Primeri: skupine za supervizijo, vrstniško
svetovanje, strokovni seminarji; 3) SČU seminarji za študente pedagoških smeri.
● Izgradnja šolske kulture, ki bi podpirala SČU. Administrativno osebje je ključnega pomena pri spodbujanju SČU v šolah. Vzpostavljeni morajo biti notranji in zunanji
sistemi zagotavljanja kakovosti, da se zagotovi ustrezna podpora šolski upravi pri
spodbujanju kulture, ki podpira SČU in vključujočo šolsko kulturo.

LATVIJA
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● V kurikulumu je potrebno SČU določiti kot eno izmed kompetenc, ki se jih učenci morajo naučiti.
● Za zagotavljanje uspešnega izvajanja SČU je treba začeti v najzgodnejši starosti.
Mlajši učenci bolje zaznavajo SČU in tako veliko pridobijo.
● Kulturo SČU je treba izvajati na šolski ravni (vsaj) in ne na individualni. Vsi člani
šolske skupnosti morajo prispevati k izvajanju SČU in usposabljanju na tem področju.
● Predstavniki vodstva šol imajo bistven učinek na kakovost izvajanj SČU. Prevzeti
morajo celotno odgovornost in dolžnosti za usklajevanje uspešnega izvajanja SČU v
šoli. Vodstvo šole mora biti odgovorno (ali vsaj vključeno) in voditi proces SČU, saj to
bistveno vpliva na izvajanje SČU.
● Predstavnikom šol in ostalim deležnikom na področju izobraževanja je potrebno
posredovati sporočilo, da se sprememba začne z njimi.
● Redno spremljanje SČU je potrebno izvajati na nacionalni ravni. Predlagamo, da
se spremljanje SČU določi kot eden od kazalnikov za akreditacijo v šolah.

SLOVĒNIJA
Nacionalna raven:
● Potrebno je zagotoviti kontinuirano izobraževanje učiteljev in drugega šolskega
osebja (tudi za študente pedagoških smeri in (bodoče) ravnatelje).
● Poudarjanje/promocija pomembnosti SČU za družbo (v pomoč so lahko že
obstoječe/uveljavljene mreže – npr. mreža zdravih šol).
● Izboljšanje šolske politike s poudarkom na pomenu SČU in sistematičnem
vključevanju veščin SČU v učni načrt.
● Vzpostavitev medsektorske skupine, ki bi oblikovala merila za kakovostne in
ovrednotene programe.
● Uporaba evropskih sredstev za razširjanje kakovostnih programov in pobud.

Šolska raven:
● Zagotavljanje kontinuiranega izobraževanja za predstavnike vodstva šol.
● Razvoj smernic in priporočil za ravnatelje šol (npr. kaj je učinkovito, spremljanje,
register praks, ki temeljijo na dokazih, kako delati s starši/sodelovati z njimi itd.)
Učitelji:
● Zagotavljanje kontinuiranega izobraževanja za učitelje (pomembnost SČU, razvoj
učiteljevih SČU veščin).
● Zagotavljanje kakovosti delovnega mesta (manj administrativnega dela, podpora
ravnatelja).
● Zagotavljanje časa za dobro načrtovanje vizije glede SČU, ustreznih aktivnosti, uporaba orodij za spremljanje, povratne informacije in timske sestanke med
letom.

ITĀLIJA
Do sedaj so pobude, povezane z SČU, prihajale iz posameznih šol ali inštitutov, ki
celovito obravnavajo teme SČU. Zato bi morala biti priporočila usmerjena zlasti na
državno raven. To je seznam priporočil:
● V naslednjih "nacionalnih smernicah za učni načrt predšolske vzgoje in prvega cikla šolskega izobraževanja" je potrebno izrecno omeniti SČU model (CASEL).
Dejstvo je, da je "novo priporočilo o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje" (EU, 2018) izrecno navedlo model SČU, ki bi ga morale vključiti tudi nacionalne
smernice. Na splošno je potrebno v nacionalne učne načrte vključiti tako akademske
kot socialno-čustvene vidike. Vendar pa je treba posvetiti manj pozornosti količini
akademskih vsebin in več kakovosti poučevanja – na primer, namenjanje dovolj časa
za vključevanje SČU v učne načrte, saj je za izvajanje teh dejavnosti potreben čas; čas
za "krog" in prosto diskusijo med učenci in učitelji, s čimer bi izboljšali svoje odnose.
Poleg tega bi moral nacionalni dokument jasno opredeliti nacionalne standarde na
področju SČU za učence, ki bi jih bilo mogoče spremljati in o njih poročati v skupni
nacionalni mreži – trenutno šole vsaka na svoj način razvijajo orodja za spremljanje,
kar je razlog za razlike v parametrih.
● Uvedba nacionalnega usposabljanja na področju SČU in spremljanju le tega
za na novo zaposlene učitelje (ki morajo doseči določeno število ur usposabljanj
preden se zaposlijo) in tiste, ki so že zaposleni. V tem trenutku Ministrstvo za izobraževanje ponuja nekaj tečajev, namenjenih profesionalnemu razvoju učiteljev na
različnih področjih: večinoma so povezani z učnimi predmeti, le eno področje je do
neke mere povezano s socialnim in čustvenim učenjem. Gre za predmet "Razredna
kohezija in upravljanje", pri čemer pa posebne vsebine (tudi SČU) na tem področju
s strani Ministrstva niso jasno določene oziroma izrecno omenjene. Zato je treba v
predmet "Razredna kohezija in upravljanje" nujno vključiti SČU kot obvezni modul
profesionalnega razvoja učiteljev. Vodje teh usposabljanj bi morali biti strokovnjaki s
področja SČU in najeti s strani Ministrstva za izobraževanje.
● Uvedba nacionalnega usposabljanja na področju SČU in spremljanju le tega
za študente pedagoških smeri na univerzah. Trenutno so na voljo le na nekaterih
oddelkih, vendar za študente niso obvezni.
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● Uvedba nacionalnega usposabljanja na področju SČU in spremljanju le tega
za vodje šol, in sicer na regionalni in provincialni ravni. Na nacionalni ravni takšnih
usposabljanj ni v ponudbi. Trenutno se vodje šol redno sestajajo le z namenom seznanjanja in diskusije o administrativnih in upravnih vprašanjih. Seveda so te vsebine
pomembne, vendar pa ne bi smeli zanemarjati tudi vsebin s področja SČU.
● Prepoznavanje enega ali več predstavnikov SČU v vsaki šoli, ki jih kot nosilce
pobud s področja SČU uradno priznata inštitut in ministrstvo. Ti predstavniki so na
primer odgovorni za periodično spremljanje sprememb na področju SČU, spodbujanje globalnega pristopa in sodelovanje z družinami. V zvezi s sodelovanjem z družinami lahko predstavniki SČU vsako leto organizirajo formalna/neformalna srečanja – na
primer na začetku in/ali koncu šolskega leta -da staršem predstavijo misijo SČU, ozaveščajo o pomenu SČU in predstavijo novosti glede pobud in sprememb. Predstavniki SČU so lahko ustrezno usposobljeni učitelji ("šampion" v šoli, ki je navdušen nad
pobudami SČU in ima specifično znanje in kompetence) in/ali psihologi, specializirani
za SČU (morali bi biti zadolženi za več nalog, kot so spremljanje, nadzor, psihološka
podpora, svetovanje za učence in učitelje; prav tako bi bili odgovorni za obvezen
skrining socialnih in čustvenih kompetenc na novo zaposlenih učiteljev in tistih, ki so
v šoli zaposleni že nekaj časa, na primer s psihološkim posvetovanjem in psihološkimi
atitudinalnimi testi).
● Povečanje ur na nacionalni ravni za so-načrtovanja in so-poučevanja za vsak
razred, s čimer bi spodbudili skupno načrtovanje in izvajanje SČU v šoli. Na ta
način bodo učitelji imeli možnost skupaj s sodelavci realizirati dejavnosti na področju
SČU, opazovati in spremljati učence.
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ŠPANIJA
● Šolske politike in programi bi morali poudarjati znanja učencev s področja SČU
od začetka šolskega učnega načrta. Med ostalimi dejavnostmi bi morali učitelji in
drugi strokovnjaki, ki delajo z učenci, le tem pomagati pri ozaveščanju o njihovih
socialnih in čustvenih veščinah, tako da bi jim pokazali pomembnost prepoznavanja
in obvladovanja osnovnih čustev.
● Ko bi bila pomembnost SČU prepoznana, bi bilo pomembno ustvariti navado
dela na tem področju. To je mogoče storiti z razvijanjem programov, virov in orodij,
pri tem pa bi bilo potrebno delo na področju SČU prilagajati veliki raznolikosti kontekstov v šolah. To lahko dosežemo z uporabo našega priročnika.
● Glede na specifične rezultate v Španiji, bi se morali novi programi osredotočiti
na sposobnosti, kjer so bili rezultati učencev nižji. Zlasti je treba več truda nameniti
veščinam samoupravljanja in samozavedanja.
● Kot pomemben del razvoja učencev je v njihovem vsakodnevnem življenju potrebno upoštevati tudi druge sorodne spremenljivke. Med njimi velja omeniti samozavest, saj se le ta znatno zmanjša po dvanajstem letu.

Splošna priporočila za pripravljalce politik
in odločevalce glede promocije SČU v šolah
Tukaj je sklop skupnih priporočil za pripravljalce politik in odločevalce, ki izhajajo iz
projektnih aktivnosti in ugotovitev. Ta priporočila obravnavajo različne ravni izobraževalnih sistemov, od učilnic do evropske ravni. V središču je mlad človek – učenec,
katerega učenje, pozitiven razvoj in dobro počutje so glavni cilji SČU.

Slika 4. Ravni SČU
in s tem povezana
področja politik

Evropska raven

Država

Lokalna/regionalna raven
Šola
Razred
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RAVEN RAZREDA:
Bogate učne izkušnje v varnih in vključujočih učnih okoljih.
KAKO USTVARITI VARNO IN VKLJUČUJOČE UČNO OKOLJE?
Razvoj skupnih razrednih pravil in pričakovanj glede vedenja
Skupna razredna pravila prispevajo k pozitivnemu vedenju, spoštljivi komunikaciji in učinkovitemu sodelovanju. Prav tako pomagajo določiti primere pozitivnih vedenjskih norm in pričakovanja glede akademskega dela. Vključevanje učencev v razvoj teh pravil zagotavlja njihovo
sodelovanje v demokratičnem procesu v razredu, skupnosti in družbenem življenju. Na vse
primere ustrahovanja, nadlegovanja in drugih oblik nasilja se je potrebno takoj odzvati in jih
prekiniti. Pozornost bi morali nameniti pozitivnemu vedenju in pozitivnim spremembam ter jih
spodbujati.
Spodbujanje vključujočega pristopa
Vsak otrok mora imeti koristi od SČU. Ob upoštevanju raznolikosti potreb učencev, bi za vse
učence morale biti na voljo ustrezne oblike vključevanja le teh v razredne aktivnosti. Učitelji
morajo biti pozorni in odzivni na individualne in posebne potrebe učencev. Vsakršna udeležba
bi morala biti dobrodošla.
KAKO ZAGOTOVITI BOGATE UČNE IZKUŠNJE?
Usklajevanje učnih ciljev s praksami poučevanja, učenja in spremljanja/ocenjevanja.
Da bi razvili socialne in čustvene kompetence učencev, morajo biti učni cilji prenešeni v prakse
poučevanja, ki učencem omogočajo bogate učne izkušnje in priložnosti za samoocenjevanje
njihovega napredka. Te prakse aktivirajo socialne in čustvene veščine učencev.
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Namenjanje prednosti formativnemu spremljanju nad sumativnim ocenjevanjem.
Učinkovito spremljanje v razredu se osredotoča na: spodbujanje učencev, da določijo učne
cilje, kar jim omogoča, da razkrijejo svoj potencial v različnih učnih okoljih, zagotavlja jim
povratne informacije, ki jim omogočajo napredovanje, vključuje možnosti za samoocenjevanje,
vrstniško ocenjevanje ter ocenjevanje razredu (William, 2011).
Glej priročnik "Learning to Be" (link) za več praktični nasvetov in orodij za ustvarjanje
skrbnega okolja in zagotavljanje bogatih učnih praks v razredu.

RAVEN ŠOLE:
Razvijanje in negovanje kulture, ki podpira SČU v šolah.
KAKO LAHKO ŠOLE RAZVIJEJO KULTURO PODPORE IN SPOŠTOVANJA DO SČU?
Spodbujanje vrednot, ki podpirajo socialno in čustveno rast mladih in odraslih.
Šolska vizija in vrednote se morajo izrecno nanašati na socialne in čustvene atribute. Ravnatelji so tisti, ki bi morali sporočati svojo vizijo skupnosti in se prepričati, da jo vsakdo ustrezno
razume.
Sprejetje šolske vizije
S tem, ko poskrbimo, da so šolska vizija in vrednote "vidne" v vsakdanjem življenju šole in hkrati dajemo velik pomen aktivnostim, ki spodbujajo socialno in čustveno rast učencev, obstaja
večja verjetnost, da bodo šole dosegle uspeh. Pomembni so naslednji ukrepi:
● določanje jasnih pričakovanj glede vedenja učencev in osebja. Pregled in strinjanje o
skupnem kodeksu ravnanja med vsemi člani skupnosti (vključno s starši učencev, tehničnim
osebjem in partnerji);
● ravnateljevo priznavanje in poudarjanje pomembnosti SČU celotni skupnosti;
● vključevanje celotne skupnosti pri razvoju SČU. Sklepanje partnerstva z družinami, oblikovanje jasnih dogovorov glede udeležb družin v procesu učenja, vključevanje učencev v
procese odločanja;
● zagotavljanje priložnosti za učence, da svoje SČU veščine vadijo v sklopu dnevnih aktivnosti v razredu, dolgoročnih specifičnih programov s področja SČU, šolskih prireditev, projektnih nalog, soudeležbe pri odločanju v šolah, v izvenšoslkem času/neformalnem učenju,
refleksij in spremljanja;
● učinkoviti programi in prakse na področju SČU morajo slediti modelu SAFE: "sequenced"
– pomeni, da morajo biti med seboj povezani; vsebovati morajo "aktivne" oblike učenja; s
"fokusom" na socialnem in čustvenem razvoju, morajo biti "eksplicitni" pri doseganju specifičnih ciljev na področju SČU (Durlak, Weissberg, Dymnicki & Taylor, 2011; Taylor, Oberle,
Durlak & Weissberg, 2017.)
● usklajevanje ukrepov na področju SČU in odgovornosti osebja v šoli. Določanje odgovornih oseb, strinjanje z jasnimi odgovornostmi, oblikovanje razvojne ekipe na področju SČU;
● razvijanje kompetenc osebja pri usklajevanju in zagotavljanju SČU.
Razmislek o vsakodnevnih praksah
Šole bi morale postati sistemi, ki bi sami skrbeli za izboljšave na podlagi prepoznavanja izzivov
in takojšnjega odziva z omogočanjem strokovne razprave o načinih, ki lahko služijo socialni in
čustveni rasti učencev, učiteljev in drugih članov šolske skupnosti. Prakse, ki bi lahko bile pri
tem koristne, so na primer hospitacije, skupine za samorefleksijo, "prijatelji" za učenje, raziskave o šolski klimi itd.
Sporočanje in praznovanje uspeha
Ne glede na to, kako majhna je zmaga, praznovanje vsakega uspeha prispeva
k zaupanju ter motivaciji skupnosti in navdihovanju drugih. Poročanje
o uspehu na področju SČU lokalni skupnosti in širše lahko
pomaga pri boljšemu vključevanju družin učencev in oblikovanju novih,
boljših partnerstev. Tekoča komunikacija preko različnih kanalov
pomaga graditi podporo in vzdrževati navdušenje.
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LOKALNA/REGIONALNA RAVEN:
spremljanje in podpora pobudam na področju SČU
KAKO LAHKO REGIONALNE/LOKALNE OBLASTI PODPIRAJO SČU V SVOJIH ŠOLAH?
Usklajevanje in podpora šolskim prizadevanjem za izvajanje SČU
Omogočanje usposabljanja učiteljev, zagotavljanje finančne podpore šolam pri izvajanju SČU
na področju formalnega izobraževanja in izvenšolskih aktivnostih, omogočanje dostopa do
psiholoških storitev za otroke in odrasle, spodbujanje šolskih mrež in sodelovanja med šolami,
spodbujanje sodelovanja z drugimi partnerji in zainteresiranimi stranmi je le nekaj primerov,
kako bi lahko predstavniki regionalnih/lokalnih oblasti prispevali k spodbujanju in ohranjanju
SČU.
Spremljanje izvajanja SČU za izboljšanje kakovosti učenja
Z zbiranjem in spremljanjem podatkov o šolski klimi, ustrahovanju, udejstvovavnju učencev,
motivaciji itd. lahko regionalne/lokalne oblasti šolam omogočijo izboljšanje politik in praks na
področju SČU.
Spodbujanje lokalnega večsektorskega sodelovanja za SČU
Spodbujanje sodelovanja med lokalnimi šolami, zdravstvenimi ustanovami, socialnimi službami,
službami kazenskega pregona, nevladnimi organizacijami, zasebnimi in drugimi sektorji z namenom povečati vpliv SČU. Usklajevanje lokalnih ukrepov v korist otrok ter socialni in čustveni
razvoj mladih ljudi.
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NACIONALNA RAVEN:
vključevanje socialnih in čustvenih kompetenc v nacionalni učni načrt in določitev
zahtev glede socialnih in čustvenih kompetenc učiteljev
KAKO LAHKO NACIONALNI ORGANI PRISPEVAJO K SČU?
Da bi SČU postal viden v nacionalni zakonodaji.
● Izrecno sklicevanje na socialne in čustvene kompetence v nacionalnem kurikulumu in
predmetnih učnih načrtih je močno sporočilo izobraževalni skupnosti, ki daje SČU velik
pomen na področju formalnega izobraževanja.
● Preoblikovanje sedanjega sistema ocenjevanja in uvajanje kulture spremljanja, ki temelji
na samoocenjevanju in spremljanju napredka učencev, spodbudi učiteljev, da učenci uspešno opravijo svojo vlogo ter usklajenem zunanjem in notranjem vrednotenju uspešnosti.
Zaščita spremljanja v razredu pred negativnimi učinki testiranj in razvrščanja.
Da bi zagotovili politike, usmerjene v poklicno rast učiteljev.
● Uvajanje SČU v programe na fakultetah;
● določitev posebnih zahtev glede kvalifikacij za strokovni razvoj učiteljev in ravnateljev na
področju socialnih in čustvenih kompetenc.
Spremljanje izvajanja SČU na državni ravni
Za načrtovanje učinkovitih izobraževalnih politik je na nacionalni ravni potrebno izvajati
spremljanje dejavnikov, ki so povezani s SČU, kot so dosežki učencev, ustrahovanje, fizično in
čustveno zdravje, zadovoljstvo z življenjem, itd.
Spodbujanje nacionalnega večsektorskega sodelovanje za spodbujanje SČU
Za spodbujanje dodane vrednosti SČU na nacionalni ravni je treba vzpostaviti partnerstva med
različnimi zainteresiranimi stranmi: šolami, univerzami, zdravstvenimi in socialnimi službami,
organi pregona, nevladnimi organizacijami in drugimi. Uporaba njihovega strokovnega znanja
lahko prispeva h kakovosti in trajnosti SČU v šolah.

EVROPSKA RAVEN:
spodbujanje okvira Lifecomp, krepitev mrež in podpiranje sodelovanja
Spodbujanje socialnih in čustvenih kompetenc na evropski agendi:
● Vključevanje okvirja "LifEComp" za osebno in socialno učenje ter učenje učenja ključnih
kompetenc na ravni držav članic EU.
● Spodbujanje držav članic k razvijanju in spremljanju kazalnikov SČU.
● Sodelovanje s PISA, ICCS, HBSC in drugimi mednarodnimi raziskavami za boljše razumevanje SČU in spremljanje le tega.
● Oblikovanje evropskih strokovnih delovnih skupin za izboljšanje politik in praks na področju SČU.
Podpora mednarodnega sodelovanja in izmenjave dobrih praks s področja SČU v Evropi
(Erasmus + itd. )
● Mednarodni raziskovalni in študijski projekti.
● Projekti sodelovanja in razvoja.
● Podpora reformam šolskih politik v državah članicah.
● Podpora mednarodnim mrežam, ki delajo na področju SČU.
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Priporočila za nadaljnje aktivnosti
Projekt Learning to be je predstavljal učno potovanje, ki je partnerjem projekta
pomagalo pri spodbujanju SČU in krepitvi poučevanja in učenja v šolah, ki podpirata SČU. Na podlagi te izkušnje je mogoče opredeliti več predlogov glede prihodnjih
aktivnosti:
ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTI IZVAJANJA SČU
Potrebna so dodatna prizadevanja, da se zagotovi trajnost praks na področju SČU v
šolah. To bi lahko vključevalo ukrepe na različnih ravneh, katerih cilj je izboljšanje pogojev za SČU (razvijanje nacionalnih učnih načrtov, šolskih zahtev, smernic in drugih
zakonodaj), spodbujanje šolske kulture, ki podpira SČU ter izboljšanje strokovnosti
učiteljev in ravnateljev. Vodstvo šole (ravnatelji in drugi predstavniki) imajo ključno
vlogo pri izvajanju praks na področju SČU. Zato bi se morali nadaljnji ukrepi osredotočiti na razvijanje njihovih kompetenc pri koordinaciji SČU, vodenju šolskih ekip,
spodbujanju razvoja partnerstva s skupnostjo ter spremljanju kakovosti poučevanja
in učenja v šolah.
VKLJUČEVANJE SČU V ŠOLSKE UČNE NAČRTE
Ključni korak pri zagotavljanju trajnosti SČU je vključevanje le tega v šolske učne načrte.
Da bi zagotovili kontinuiteto socialnega in čustvenega razvoja, bi morali šolski učni
načrti vključevati eksplicitne in razvojno primerne učne cilje za učence vseh starosti.
Prav tako bi morali določiti potrebne zahteve glede učnih ur, učnih metod, načinov
ocenjevanja in drugih smernic za organizacijo SČU v šolah.
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SČU PRI ODRASLIH
Samoumevno je, da učitelji ne morejo poučevati nečesa, česar se niso naučili sami.
Zato je bistveno ustvariti več priložnosti in oblikovati nove načine in priložnosti za
odrasle, da razvijajo svoje socialne in čustvene kompetence. Taki programi SČU za odrasle bi se lahko osredotočili na profesionalno učinkovitost učiteljev in njihovo dobro
počutje pri delu, s čimer bi prispevali h krepitvi kulture na šolah, ki podpira SČU.
ŠIRITEV RAZISKOVALNIH METODOLOGIJ: ZDRUŽEVANJE KVANTITATIVNIH
IN KVALITATIVNIH RAZISKAV
Enostavna in kratkoročna raziskava s pred- in potestno fazo je omejena v smislu zajemanje pomembnih rezultatov socialnega in čustvenega učenja v šolah. Za preučevanje učinka SČU je pomembno kombinirati tako kvalitativne kot kvantitativne raziskovalne metode. Okrepiti je potrebno raziskave z različnimi vrstami metod, razvijati in
preizkušati programe s področja SČU, ki se osredotočajo na učitelje, učence in ostalo
šolsko osebje.
RAZVOJ SISTEMOV ZA SPREMLJANJE SČU
Sprejeti bi bilo treba dodatne ukrepe za oblikovanje in izvajanje ocenjevalnih sistemov za spremljanje kazalnikov na področju SČU na občinski/regionalni in nacionalni
ravni. To lahko vključuje razvoj postopka vrednotenja na šolah, oblikovanje orodij za
spremljanje izvajanja SČU.
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