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1 Uvod
Gradivo s priporočili za izvajanje e-delavnic, usmerjenih v razvijanje socialnih in čustvenih 
veščin ter samopodobe, temelji na priročniku Zorenje skozi To sem jaz (NIJZ, 2019) in na 
celostnem modelu 10 preventivnih delavnic, avtorice psihologinje Alenke Tacol. Z dokazi 
podprt preventivni model, evalviran v sodelovanju s Centrom za psihodiagnostična sredstva, 
ima v priročniku iz leta 2019 tudi strokovno priporočilo Zavoda RS za šolstvo. Za gradivo, 
pripravljeno na pragu leta 2021, so iz obstoječega modela izbrane tri delavnice, ki ohranjajo 
iste teoretične osnove, cilje in delovne liste, novost pa je, da so delavnice prilagojene za 
izvajanje v spletnem okolju. Priporočila za izvajanje preventivnih e-delavnic To sem jaz z 
mladostniki od 13. do 17. leta so namenjena pedagoškim delavcem in drugim strokovnim 
delavcem, ki so pri svojem delu v stiku z mladimi. Vsa teoretična izhodišča za preventivno 
delo (o duševnem zdravju otrok in mladostnikov, razvijanju socialnih in čustvenih veščin 
ter pozitivne samopodobe, o vlogi učitelja) so podrobno opisana v priročniku Zorenje skozi 
To sem jaz, zato jih v nastalem gradivu ne obnavljamo – so pa enako pomembna najsi gre za 
izvajanje preventivnih delavnic v živo ali pa v spletnem okolju. 

Delavnice, ki jih v slovenskih šolah izvajajo že od leta 2011, smo v času zdravstvene krize 
zaradi epidemije covid-19 in posledično šolanja na daljavo v manjšem obsegu prilagodili 
za prenos in preventivno delo v spletnem okolju. S tem smo se na Nacionalnem inštitutu 
za javno zdravje odzvali na potrebe iz šolskega okolja. Spletno komuniciranje in spletna 
podpora mladim med odraščanjem je sicer del programa za duševno zdravje To sem jaz že 20 
let. Z generacijami mladostnikov se povezujemo na spletu od leta 2001. V spletni svetovalnici 
www.tosemjaz.net imajo mladi javen, anonimen in preprost dostop do strokovnega nasveta. 
Spletni del programa torej dopolnjuje preventivno delo strokovnih delavcev v šolskem okolju 
in ponuja dodaten vir podpore pri krepitvi in varovanju duševnega zdravja mladih.

V pričujočem gradivu podajamo učiteljem in drugim morebitnim izvajalcem osnovna načela 
in usmeritve za pripravo in izvedbo e-delavnic. Gradivo je uporabno zlasti za razrednike, ki 
so učitelji različnih strokovnih področij. Ti bodo lahko svoje učence in dijake učili socialnih 
in čustvenih veščin ter jih podprli tudi na daljavo, s stikom v spletnem okolju. 

Gradivo sestavljajo osnovna načela, skupna za izvajanje e-delavnic, v nadaljevanju 
pa je predstavljen izbor treh preventivnih delavnic, ki posegajo na področje krepitve 
mladostnikovih socialnih in čustvenih veščin ter samopodobe – naslavljamo področja 
(i) pozitivne življenjske naravnanosti, (ii) postavljanja in uresničevanja ciljev, (iii) 
samospoštovanja in samosprejemanja.
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2 Skupna priporocila za izvajanje 
e-delavnic

Priporočila za izvajanje podajajo učitelju usmeritve za pripravo in izvedbo naslednjih 
e-delavnic:

1. Razmišljam pozitivno

2. Postavljam si cilje in si prizadevam, da bi jih dosegel

3. Spoštujem se in se sprejemam

2.1 Priprava na e-delavnice
Priprava na izvajanje e-delavnice vključuje:

• teoretično pripravo,

• pripravo videokonferenčnega okolja in

• motivacijo učencev.

• Učiteljeva teoretična priprava
Pri vsaki delavnici – najsi jo izvaja v živo ali v virtualnem okolju - je učitelju v pomoč njen 
teoretični	 okvir,	 razlaga, ki mu posreduje osnovna znanja s področja samopodobe ter 
socialnih in čustvenih veščin. Tako bo bolj kompetenten in suveren pri svojem delu oziroma 
v pogovorih z učenci. Delavnice so narejene tako, da je izvedba preprosta in ne zahteva 
dodatnega usposabljanja izvajalcev. 

Učitelj je svojim učencem vedno tudi zgled, model za ustrezno vedenje. Pri obravnavi 
določenih življenjskih problemov se mladostniki lahko oprejo na njegovo osebnostno zrelost, 
njegove izkušnje, če jih je pripravljen na ustrezen način deliti z njimi. 

Učitelj se samostojno ali skupaj z učenci odloči, kdaj bo katero delavnico izvedel, saj vrstni red 
izvedbe katerekoli od treh e-delavnic ne vpliva na njihovo učinkovitost. Izbira je možna na 
osnovi različnih kriterijev (želje in potrebe učencev, aktualni problemi, s katerimi se soočajo, 
ipd.). Pomembno je, da se učitelj zaveda, katere	 veščine	 želi	 s	 posamezno	 delavnico	
razvijati	pri	učencih. Tako jim bo pri svojem vsakdanjem delu pri pouku lahko pomagal 
utrjevati spoznanja in izkušnje iz delavnic.

Izvajanje delavnic naj bo predstavljeno kot učenje pomembnih življenjskih spretnosti. 
Učenje samo pa vendarle poteka na nekoliko drugačen način kot pri pouku, predvsem bolj 
sproščeno.

• Priprava videokonferenčnega okolja in interaktivnih skupin
Pred izvedbo e-delavnice si učitelj pripravi svoje videokonferenčno okolje, učencem napove 
srečanje pravočasno (v tedenskem urniku), ter jim pošlje povezavo. Zaželeno je, da so učen-
ci prisotni z vključeno kamero.

Vsaka e-delavnica ima priložene e-delovne liste, ki so na voljo v različnih formatih.
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• Motivacija učencev
Za dobro sodelovanje učencev in uspeh e-delavnic (enako kot pri izvajanju delavnic v živo) 
je odločilnega pomena motivacija učencev. Nanjo ima velik vpliv učitelj, ki pri učencih zbuja 
interes in pripravljenost za aktivno delovanje ter vpliva na njihovo osredotočenost pri delu.

Pred	začetkom	izvajanja	vsake	e-delavnice naj učitelj učencem osmisli izvajanje. Veliko 
raje bodo sodelovali, če bodo v izbrani vsebini in predstavljeni obliki dela videli smisel. 
Učitelj naj jim razloži, kakšno korist bo zanje in za njihovo poznejše življenje imelo učenje 
določenih socialnih in čustvenih spretnosti ter krepitev njihove samopodobe.

Pri	motiviranju	učencev	za	delo	bodo	učitelju	v	oporo	naslednji	koraki.

Učitelj naj:

• izhaja iz potreb in motivov učencev oziroma iz razmer in potreb v razredu pri izbiri 
vrstnega reda izvajanja delavnic;

• jasno predstavi cilje in uporabnost vsake delavnice;

• teoretične vsebine predstavi na način, ki je za učence razumljiv in jim omogoča, da nove 
informacije lahko povežejo s preteklimi izkušnjami ter brez težav sodelujejo;

• ustvarja pozitivno učno okolje, in sicer s svojim zgledom, strpnostjo, zaupanjem v 
učence, vživljanjem vanje, pripravljenostjo poslušati, upoštevanjem razlik med učenci in 
pozitivno naravnanostjo;

• si prizadeva, da vključuje vse učence, spodbuja njihovo aktivnost in medsebojno 
sodelovanje;

• pravično in nepristransko daje učencem povratne informacije, vrednoti njihovo delo, 
izraža svoja mnenja in pričakovanja.

2.2 Načela za izvedbo e-delavnic
Učitelj ustvarja pogoje, v katerih se učenci počutijo varno. Vzpostavi vzdušje sprejetosti in 
spoštovanja. Vsak učenec mora imeti možnost	izražati	svoje	mnenje	in	občutke, ne da bi 
se bal posmeha ali kritike drugih, predvsem pa se ne sme bati, da bi se lahko njegove osebne 
teme razširile kjer koli izven tega srečanja v e-delavnici. Eden od temeljnih dogovorov v 
skupini, ki pripomore k vzpostavljanju občutka varnosti, je, da videokonferenčnih	srečanj	
ne snemajo in ne delajo posnetkov zaslona. Tega, kar bodo v skupini pripovedovali, 
izražali, poslušali, ne sporočajo naprej. S tem spoštujejo zasebnost vsakega posameznika.

Usmerja jih, da pozorno poslušajo drug drugega in spoštujejo vsako mnenje, izraženo misel, 
čustvo, ki se pojavi pri posamezniku. Pojasni jim, da imamo ljudje lahko o določenih stvareh 
različna mnenja, da pa je dobro, če te različnosti upoštevamo in spoštujemo. Zato v delavnici 
njihovi odgovori ne bodo vrednoteni kot pravilni oziroma napačni.  

Učitelj učence opogumlja, kadar govorijo, in ne presoja. Podobno ravnanje spodbuja tudi pri 
učencih.

Spodbuja jih k aktivnosti (izražanju lastnega mnenja, stališč, občutkov …), vendar ne 
zahteva, da bi povedali tisto, česar ne želijo. Poskrbi, da se učenci lahko izognejo odgovoru, 
ki bi bil zanje neprijeten. O tem se dogovorijo že pred začetkom izvajanja e-delavnic. Tako 
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lahko pozneje učenec, ki o določeni temi ne želi povedati svojega mnenja, mirno, suvereno, 
brez strahu pove, da prepušča besedo naslednjemu. Izkušnje kažejo, da učenci to možnost 
v praksi redko uporabijo, kadar pa čutijo potrebo po njej, so zanjo hvaležni ter se čutijo 
sprejete in razumljene.

Učitelj spodbuja različne (vendar sprejemljive) poglede v zvezi z določenimi situacijami. 
S tem podpira enkratnost posameznikove osebnosti in omogoča učencem, da pridobivajo 
zaupanje v lastne občutke, čustva, misli, stališča ... Prizadeva si, da dobijo čim več pozitivnih 
povratnih informacij od njega in od vrstnikov, da se doživljajo kot uspešne in kompetentne. 

Kadar učitelj sprašuje učence o njihovih občutkih, mislih, izkušnjah, uporablja raje odprta 
vprašanja in ne sugestivnih, oziroma takšnih, kjer odgovarjajo le z DA oziroma NE. Na primer: 
»Kako bi se počutil, če …« je bolje kot: »Ali bi bil vznemirjen, če …«

Pomembno je, da so v izvedbo e-delavnic vedno vključeni	vsi	prisotni	učenci. Posebno 
pozornost je treba nameniti tihim, plahim, nesamostojnim, torej tistim, ki potrebujejo več 
spodbude in pozitivnih povratnih informacij, ter učencem, ki motijo pouk. Nanje se učitelj 
vnaprej pripravi in predvidi, kako jih bo vključil v delo. Kadar se zgodi, da si kakšen učenec 
jemlje preveč besede, ga je treba na prijazen način omejiti, kot na primer: »Hvala, ker si 
povedal svoje mnenje, zdaj pa poglejmo še, kaj drugi mislijo o tem …« 

2.3 Metode za izvajanje e-delavnic 
V delavnicah, izvedenih na daljavo, je mogoče uporabiti različne metode dela v skupini, kot sta 
vodeni razgovor, individualno delo s tekstom (vprašalniki, delovni listi, ... ). Delo lahko poteka 
individualno, v parih, v skupinah treh ali štirih učencev. Delo v skupinah in parih je možno 
uporabiti v orodjih, kot sta na primer Zoom in Microsoft Teams, kjer se lahko vzpostavijo 
tudi naključne skupine (sobe za ločene sestanke oz. breakout rooms). Priporočljivo je, da v 
skupinah niso več kot štirje udeleženci, da dosežemo večjo aktivnost vseh članov.

V posamezni delavnici lahko pristope kombiniramo. Ustvarjalen učitelj pa bo še sam našel 
kakšen izviren način dela.

e-Delavnice imajo priložene e-delovne liste, ki so na voljo v treh formatih:

• Wordov dokument, ki ga lahko učitelj natisne ali deli na zaslonu,

• obrazec v Google Forms in

• obrazec v Microsoft Forms, ki omogočata interaktivno uporabo. 

Učitelj do delovnih listov dostopa s klikom na povezavo znotraj navodil za posamezno 
delavnico. Osnovni namen različnih formatov delovnih listov je v tem, da lahko vsak učitelj 
uporabi tisti format, ki ga pozna in ga bo najlažje uporabil. Obrazec v Wordovem dokumentu 
je namenjen tiskanju, kadar delavnica poteka v živo, ali deljenju na zaslonu, kadar delavnica 
poteka na daljavo. Obrazca v Google Forms in v Microsoft Forms za uporabo zahtevata spletni 
račun. Na večini šol ima učitelj AAI1 račun za Microsoft Teams, ki se lahko uporabi za dostop 
do obrazca v Microsoft Forms. Veliko posameznikov ima zasebni ali službeni Googlov račun, 
ki ga lahko uporabijo za dostop do obrazca v Google Forms. Navodilo za uporabo e-delovnih 
listov v Google Forms je v Prilogi 1 Dostop do e-delovnih listov Google Forms, str. 27 in 
navodilo za uporabo e-delovnih listov v MS Forms v Prilogi 2 Dostop do e-delovnih listov MS 
Forms, str. 29.

1 Avtentikacijska in Avtorizacijska Infrastruktura 
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Učenci računa za izpolnjevanje ne potrebujejo – nastavitev se pripravi pri ustvarjanju novega 
obrazca.

Povezavo do vprašalnika za učence mora pripraviti vsak učitelj zase, saj zaradi varovanja 
osebnih podatkov rezultatov ne moremo zbirati centralno, prav tako pa se delavnice izvajajo 
samostojno.

Povezavi na Google Forms in Microsoft Forms vodita učitelja k ustvarjanju kopije delovnega 
lista v svoji zbirki obrazcev, ki ga lahko nato deli učencem s svojo povezavo. Tako je 
poskrbljeno za varovanje osebnih podatkov in za nadzor nad rezultati.

Rezultati oz. izpolnjeni delovni listi se nahajajo v storitvi Google Forms (https://forms. 
google.com) ali Microsoft Forms (https://forms.office.com), kjer se hrani tudi delovni list.

Namig	za	učitelja:	učitelj naj izbere tisto orodje, ki ga bo najlažje uporabljal in mu bo najbolj 
domače. Bistveni so cilji in vsebine delavnice, predvsem pa učiteljev odnos z mladostniki - 
tudi v spletnem okolju. 

2.4 Zaključek e-delavnic
Učitelj naj delo načrtuje tako, da na koncu ure ostane vsaj nekaj minut za refleksijo. Učenci naj 
odprto povedo, kako so se počutili, kaj so spoznali, kaj jim je bilo všeč, kaj bi želeli spremeniti 
itd. Lahko povedo, ali je delavnica izpolnila njihova pričakovanja. Navodila za zaključevanje 
so zapisana tudi pri vsaki delavnici posebej. 

Če želi učitelj bolj izčrpno povratno informacijo, lahko predhodno pripravi evalvacijski 
vprašalnik, na katerega bodo učenci odgovorili ob koncu delavnice. Svetujemo uporabo 
interaktivnih orodij v obstoječih programih za izvajanje šolanja na daljavo (npr. Zoom polls 
oziroma uporabo drugih orodij, ki omogočajo interaktivno izmenjavo informacij) ali anketo 
v spletni učilnici, ki omogočajo takojšnji vpogled v rezultate in deljenje le-teh učencem.  

3 Dogovor za delo v e-delavnicah
Dogovor za delo vsebuje pravila, ki veljajo v času izvajanja e-delavnic. Učitelj ga  pred 
začetkom vsakega spletnega srečanja posreduje učencem ter ga prebere skupaj z njimi. Če 
imajo učenci v zvezi z dogovorom kakšne dileme in vprašanja, se pred sprejemom dogovora 
o tem pogovorijo.
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DOGOVOR O PRAVILIH SODELOVANJA V 
E-DELAVNICAH:

• Tega, kar v skupini govorimo in poslušamo, ne 

• 
delamo posnetkov zaslona.

• Spoštljivi in vljudni smo drug z drugim. Želimo, da se 

Ne posmehujemo se in ne kritiziramo.

• Poslušamo drug drugega. Ko nekdo govori, smo 
pozorni na njegove besede. Ne razmišljamo vnaprej 
o tem, kaj bomo sami povedali, ko bomo na vrsti.

• Aktivno sodelujemo in delimo z drugimi svoje misli in 

vprašanje ne želimo odgovoriti. 

• 
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4  e-DELAVNICE
Razmišljam pozitivno

Postavljam si cilje in si prizadevam, da bi 
jih dosegel

Spoštujem se in se sprejemam

SAMOURAVNAVANJE

ODGOVORNO
SPREJEMANJE

ODNOSNE
SPRETNOSTI

SOCIALNO
ZAVEDANJE

SAMOZAVEDANJE
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Razmišljam
pozitivno

SAMOURAVNAVANJE

ODGOVORNO
SPREJEMANJE

ODNOSNE

ZAVEDANJE

SAMOZAVEDANJE
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1. e-Delavnica Razmišljam pozitivno
1.1 Razlaga 
Žvljenjskih okoliščin pogosto ne moremo spreminjati, lahko pa izberemo svoj pogled 
nanje. Ljudje lahko v pomembni meri vplivamo na svoje misli, jih izbiramo, vrednotimo, 
spreminjamo, preusmerjamo, imamo nad njimi določen nadzor. Pri tem je treba poudariti, 
da ne moremo imeti popolnega nadzora nad procesom mišljenja, nad tokom lastnih misli. 
Znano je namreč, da se nam lahko neprijetna misel, ki jo želimo pregnati, še bolj vsiljuje. Zato 
pa lahko učinkoviteje in koristneje spreminjamo vsebino svojih misli, svoje ocene, poglede, 
razlage, predpostavke in celo prepričanja. Z lastnim prizadevanjem, vajo in izkušenostjo, 
včasih pa s pomočjo drugih oseb, lahko prepoznavamo in ovrednotimo negativne misli,  
ki v nas sprožajo negativna čustva in občutke ter negativno vplivajo na naše vedenje. Ko 
prepoznamo negativni učinek določenih misli, ocen, razlag, jih je mogoče nadomestiti z bolj 
ustreznimi, bolj realnimi, bolj pozitivnimi. Razmišljati pozitivno pomeni razmišljati na način, 
ki vključuje realnejšo oceno situacije ter spodbuja pozitivnejše doživljanje in delovanje. S 
spreminjanjem negativnih misli vplivamo na svoja čustva in vedenje.

Misel učenca, ki ni dosegel priznanja na tekmovanju iz znanja matematike: »Nikoli mi nič 
ne uspe, sem zguba,« je gotovo pretirana in nerealna. Če jo ustrezno prepozna, ovrednoti 
in spremeni, tako da si reče: »Potrudil sem se, kolikor sem mogel; moj uspeh na tekmovanju 
ni najslabši; moje znanje matematike je še vedno zelo dobro; tudi na drugih področjih sem 
uspešen, ... « lahko to ugodno vpliva na njegovo počutje in samopodobo.  

K posameznikovi osebnostni čvrstosti veliko prispeva optimističen pogled na življenje, ki 
obsega pozitivno oceno lastnih sposobnosti za obvladovanje, pozitivno vrednotenje lastnih 
dosežkov, pripisovanje manjše vrednosti negativnim dogodkom in zaupanje v ugoden razplet 
dogodkov v prihodnosti.  

Ko se mladostniki usposabljajo za realnejše, pozitivnejše in bolj optimistično razmišljanje, 
krepijo svoje sposobnosti na področju samouravnavanja. Do določene mere lahko 
povečujejo nadzor nad lastnimi mislimi, čustvi in dejanji. Utrjujejo tudi samozavedanje, 
namreč zavedanje tega, da lahko vplivajo na svoje mišljenje ter preko tega uravnavajo svoja 
čustva in vedenje.     

Gornja razlaga temelji na predpostavkah kognitivno vedenjske terapije, da s tem, ko 
spreminjamo razlage dogodkov in neustreznih, nekoristnih vzorcev razmišljanja, 
lahko	 dosežemo	 ugodne	 spremembe	 v	 čustvovanju	 in	 vedenju.	 To izhodišče in na 
njem temelječa praksa spreminjanja vedenja sta dokazano uporabna, vendar ju je koristno 
nadgrajevati z novejšimi znanstvenimi spoznanji.

Novejša spoznanja tako imenovanega tretjega vala kognitivno vedenjske terapije, ki ga 
zastopajo na čuječnosti in sprejemanju temelječi pristopi (npr. S. Hayes), pa postavljajo v 
ospredje drugačen odnos do nezaželenih, nekoristnih, nefunkcionalnih misli. Namesto da 
bi spreminjali vsebino misli, spreminjamo odnos do njih in spodbujamo posameznikovo 
aktivnost v skladu s tem, kar je zanj pomembno. Primer: učenca, ki preveč razmišlja »Nič mi 
ne uspe,« spodbujamo, da sprejme svojo misel kot dogajanje v njegovem umu, ki ni isto kot 
realno dogajanje samo. Lahko si reče »Imam misel, da mi nič ne uspe, a to je samo misel,« in 
se loči, oddalji od svoje misli, ji ne verjame ter se usmeri v zase pomembno aktivnost (npr. 
učenje, trening). 
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1.2 Socialne in čustvene kompetence, ki jih delavnica 
naslavlja 

ZAVEDANJE URAVNAVANJE ZAVEDANJE

prepoznavanje 
in poimeno

vpliva na      
vedenje

spoprijemanje 

analiziranje 

presojanje

Z e-delavnico Razmišljam pozitivno	spodbujamo	pozitiven,	realen,	funkcionalen	
pogled	mladostnikov	na	določene	življenjske	situacije,	na	življenje,	nase.

1.3 Pripomočki: videokonferenčno okolje, e- delovni listi v različnih formatih.

1.4 Metode dela: uvodna razlaga, individualno delo, skupinska razprava.

1.5 Napotki za učitelja 
Učitelj učencem razloži, da dogodke in situacije ljudje spontano analiziramo, vrednotimo 
ter nanje pogosto gledamo bodisi pozitivno bodisi negativno. Od tega je v precejšnji meri 
odvisno naše počutje in ravnanje v različnih življenjskih situacijah. Razlago lahko ponazori 
s primerom, kot je ta: 

Učenec pred govornim nastopom lahko razmišlja takole: »Prav gotovo se bom zmotil, močno 
bom razočaral, zatikalo se mi bo, moj glas bo spremenjen, osmešil se bom …« Ob tem doživlja 
napetost, tesnobo in strah ter se želi izogniti govornemu nastopu. 

Lahko pa razmišlja drugače, pozitivno, bolj realno: »Učil sem se, pripravljen sem, tudi če se 
zmotim, se ne bo zgodilo nič strašnega … Vsakdo se lahko zmoti in zato ni nič manj vreden … 
Učitelj in starši to razumejo … Ni treba, da sem popoln … Tudi če bom naredil napako, bom 
dovolj dober …« Spoprime se s situacijo in s tem krepi svojo samozavest.

Učitelj posreduje učencem tri e-delovne liste (dostopni so v prilogi delavnice, str. 15).

Na	prvem	in	drugem	e-delovnem	listu	je	navedena	življenjska	situacija,	tretji	je	prazen. 
Na tretji e-delovni list učenci sami napišejo primer situacije iz svojega življenja, v kateri so se 
počutili neprijetno.

Učitelj pri vsakem e-delovnem listu poda navodilo, naj učenci najprej napišejo čim več 
negativnih misli, ki se jim porodijo, ko se vživljajo v opisano situacijo in si jo predstavljajo. 
Na prvih dveh e-delovnih listih je primer negativne misli že naveden. Nato učenci za vsako 
zapisano misel napišejo še čustvo, ki ga je pri njih ta misel izzvala, ter vedenje, ki je posledica 
te misli in tega čustva. Na prvih dveh e-delovnih listih sta ob primeru negativne misli 
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navedena tudi primera za čustvo in vedenje, ki sta z njo povezana.

Ko učenci zapišejo negativne misli, pripadajoča čustva in vedenja, na vsakem delovnem listu 
takoj za tem po zgornjem zgledu nadaljujejo delo s pozitivnimi mislimi. Poiščejo in zapišejo 
jih čim več ter vsaki od njih pripišejo pripadajoče čustvo in vedenje.

Ko učenci končajo delo, svoje odgovore skupaj z učiteljem pregledajo in analizirajo.

• PRVA RAZLIČICA ANALIZE:
Učenci, ki izpolnjujejo e-delovne liste v MS Forms ali Google Forms, ki so vnaprej pripravljeni, 
svoje odgovore s prvega delovnega lista pošljejo učitelju ter začnejo reševati drugi in nato še 
tretji delovni list. Učitelj med tem njihove odgovore s prvega delovnega lista zapisuje v tabelo, 
ki jo dobi v prilogi (UČITELJEVA TABELA za analizo odgovorov) in jo bo v nadaljevanju delil z 
učenci. Učitelj lahko delovne liste prilagodi tudi svoji obliki oz. spletni storitvi.

• DRUGA RAZLIČICA ANALIZE:
Učenci, ki izpolnjujejo e-delovne liste v Wordovi obliki, svoje odgovore učitelju drug za 
drugim preberejo. Najprej preberejo negativne misli s pripadajočimi čustvi in vedenjem, 
nato pozitivne misli ter pozitivna čustva in vedenja. Učitelj od naključno izbranih učencev (5 
do 7) v tabelo napiše po en primer, in sicer najprej negativno misel, čustvo, vedenje, nato še 
pozitivno misel, čustvo, vedenje. Pri tem poskrbi, da vsi učenci preberejo vse svoje primere, 
zapiše pa jih le nekaj. 

• ZAKLJUČNE UGOTOVITVE:
Učitelj deli z učenci tabelo z zapisanimi odgovori, nato skupaj ugotavljajo, kakšna čustva 
in kakšna vedenja povzročajo negativne misli, ter jih primerjajo s čustvi in vedenji, ki jih 
izzovejo pozitivne misli. 

(Negativne misli – negativna čustva – izogibajoče ali pasivno vedenje.

Pozitivne misli – pozitivna čustva – sprejemajoče vedenje, aktivnost).

1.6 Zaključek delavnice 
Učitelj skupaj z učenci povzame temeljna spoznanja in pričakovane učinke delavnice:

• Pogled (pozitiven ali negativen) nase, na druge ljudi in na situacije vpliva na to, kako se 
bomo počutili in kako se bomo vedli.

• Vsak človek lahko do določene mere vpliva na to, da negativne, manj koristne misli 
spremeni  v pozitivne, bolj realne,  bolj koristne.

Na koncu lahko učitelj pošlje učencem evalvacijski vprašalnik oziroma povezavo nanj, ter 
jih pozove, da odgovorijo na vprašanji:

• kako so bili z delavnico zadovoljni (npr. z ocenami od 1 do 5),

• koliko jim bodo znanja, pridobljena v delavnici, koristila v vsakdanjem življenju (npr. z 
ocenami od 1 do 5).

Svetujemo uporabo interaktivnih orodij za povratne informacije. (Glej skupna načela za 
izvajanje e-Delavnic.)
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1.7 Priloge k e-Delavnici Razmišljam pozitivno
e-Delovni list 1 je dostopen v treh formatih:

•  v Wordu, kot priloga        •  na povezavi v MS Forms     •  na povezavi v Google Forms

e-Delovni list 2 je dostopen v treh formatih:

• v Wordu, kot priloga       •  na povezavi v MS Forms       •  na povezavi v Google Forms

e-Delovni list 3 je dostopen v treh formatih:

• v Wordu, kot priloga       •  na povezavi v MS Forms       •  na povezavi v Google Forms

Učiteljeva tabela za analizo odgovorov je dostopna v naslednjem formatu:

• v Wordu, kot priloga

https://cutt.ly/1kHKckY
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=TDl_X9kKh06uhsloQAe0wYJGpFVUAwBNj2SVKZEP7ihUNFdJSFBZNkowUzIxSDNFQ1o4U1RBTTMxUy4u&sharetoken=ejBHekHeXjwtkzjIkiId
https://docs.google.com/forms/d/1Wk57tVehGZJJlf4BF47wzK8k22M0U273H39FVfGgzy8/copy
https://cutt.ly/LkJrauv
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=TDl_X9kKh06uhsloQAe0wYJGpFVUAwBNj2SVKZEP7ihUOEdWSkgzMVdMSjU0QlFGOVVJNUcwTE05Mi4u&sharetoken=ejBHekHeXjwtkzjIkiId
https://docs.google.com/forms/d/1RQj56nKmaoJ-8tMjzKoaxbCOyvpuTKxV1LqBKf5B_Gs/copy
https://cutt.ly/ZkJrv2U
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=TDl_X9kKh06uhsloQAe0wYJGpFVUAwBNj2SVKZEP7ihUOFpTUTJHU1ZaS0g5N045R1VPTjlGQk1GWC4u&sharetoken=ejBHekHeXjwtkzjIkiId
https://docs.google.com/forms/d/1SMOdGLwhs2_6cb8CTwHJSYxhXxL1RsBCJg0DV8eCt-Q/copy
https://cutt.ly/EkJrTqf
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Postavljam si cilje in si 
prizadevam, da bi jih 
dosegel

SAMOURAVNAVANJE
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SPREJEMANJE
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ZAVEDANJE

SAMOZAVEDANJE
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2. e-Delavnica Postavljam si cilje in si 
prizadevam, da bi jih dosegel

2.1 Razlaga 
Doživljanje lastne vrednosti v pomembni meri temelji na človekovi dejavnosti, učinkovitosti 
in sposobnosti, da obvladuje svoje življenje. Dejavnost, ki je za posameznika vredna 
in smiselna, je vedno naravnana k nekemu cilju. Cilji spodbujajo človekovo motivacijo, 
prizadevnost in vztrajnost. V življenju nas usmerjajo naprej ter dajejo polnost in smisel 
našemu bivanju. Človek, ki je brez načrtov in ciljev, doživlja, da je življenje prazno. Hitreje 
lahko podleže vplivu slabe družbe, za svoje neuspehe pogosto krivi druge, se doživlja kot 
žrtev in niti ne poskuša vplivati na svoje življenje.

Za slehernega človeka, za njegovo podobo o sebi in zadovoljstvo v življenju je pomembno, da 
si postavlja cilje, ki so v skladu z njegovimi vrednotami. Vrednote so življenjske usmeritve, 
so kot kažipoti skozi življenje, cilji pa kot točke na poti, ki jih želimo doseči. Vrednota je, 
vzemimo, znanje, izobrazba, cilj pa uspeh pri določenem predmetu. Pri izbiri oziroma 
določanju ustreznih ciljev posamezniku v veliki meri pomaga to, da razjasni svoje vrednote, 
da si odgovori na vprašanje, kaj v življenju želi, kaj hoče, kaj je zanj najpomembneje itd.  

Doseženi cilji dajejo občutek učinkovitosti, uspešnosti, vrednosti in zadovoljstva ter 
posameznika spodbujajo k novim ciljem in nadaljnjim aktivnostim. Da bi lažje dosegli svoje 
cilje, je nujno, da so realni, ravno prav zahtevni, prilagojeni našim sposobnostim. 

Cilji morajo biti konkretni, jasno opredeljeni. Le tako lahko načrtujemo aktivnosti, 
spremljamo napredek in vrednotimo dosežke. Poglejmo primer: »Izboljšal bom svojo telesno 
pripravljenost,« je preveč splošen cilj. Bolj konkretno ga lahko opredelimo takole: »Štirikrat na 
teden bom pretekel po pet kilometrov.« 

Otroci in mladostniki se pogosto ravnajo po ciljih, ki jih namesto njih postavljajo odrasli. Toda 
za razvoj njihove samostojnosti je zelo pomembno, da pridobivajo kompetence, s katerimi si 
lahko sami organizirajo življenje, načrtujejo in usmerjajo svojo aktivnost. 

Postavljanje in uresničevanje ciljev se nanašata na kompetence s področja samozavedanja 
in s področja samouravnavanja. 

Ko mladostnike usposabljamo za ustrezno postavljanje ciljev in spodbujamo njihovo 
dejavnost, krepimo njihovo prepoznavanje oziroma zavedanje lastnih vrednot, interesov, 
sposobnosti, motivov, aspiracij in občutka učinkovitosti. Delovanje za doseganje ciljev vključuje 
prepoznavo ustreznih pristopov in potrebnih aktivnosti, prilagojenih posameznikovim 
zmožnostim. Ko mladostniki predvidevajo morebitne ovire na poti do določenega cilja in 
se spoprijemajo z njimi, razvijajo kompetence za odgovorno sprejemanje odločitev, zlasti 
veščine reševanja problemov.  

Ko mladostniki delujejo v smeri postavljenih ciljev, krepijo svojo samomotivacijo in 
samodisciplino kot pomembni veščini samouravnavanja.
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2.2 Socialne in čustvene kompetence, ki jih e-delavnica 
naslavlja 

Z e-Delavnico Postavljam si cilje in si prizadevam, da bi jih dosegel	 želimo	
pri	 učencih	 razvijati	 občutek	 samoučinkovitosti,	 zadovoljstva	 s	 seboj	 ter	
doživljanja,	da	je	življenje	vredno	in	smiselno.

2.3 Pripomočki: videokonferenčno okolje, delovni listi v različnih formatih, (kot 

Wordov dokument, kot obrazec v  Google Forms in kot obrazec v Microsoft Forms).

2.4 Metode dela: uvodna razlaga, individualno delo, delo v parih ali v skupinah 
po štiri, pogovor.

2.5 Napotki za učitelja: e-delavnica je sestavljena in dveh delov, ki se lahko 
izvajata ločeno, oziroma v dveh učnih urah.

PRVI DEL e-DELAVNICE
Prvi del e-delavnice vsebuje dve vaji, vajo A in vajo B.

VAJA  A

Učitelj posreduje učencem e-delovne liste, na katerih je opisan primer sedmošolke Anje 
(e-Delovni list 1). Vsak učenec zase odgovori na vprašanja na e-delovnem listu. Učitelj nato 
pozove nekaj učencev, naj preberejo svoje odgovore. Učitelj povzame odgovore učencev in 
oblikuje zaključke:

• o razliki med osebnimi	 cilji	 in	 cilji,	 ki	 nam	 jih	 postavljajo	 drugi (starši, učitelji, 
trenerji ...);

• o tem, kateri cilji nam prinašajo več zadovoljstva in občutka, da smo učinkoviti, ter da je 
to, kar delamo, smiselno in vredno.

VAJA B

Učitelj učencem razloži, kako pomembno je, da so naši cilji	realni,	uresničljivi,	postavljeni	
ravno prav visoko. Pove jim, da si ljudje pogosto postavljamo previsoke ali prenizke cilje.

ZAVEDANJE URAVNAVANJE ZAVEDANJE

samodisci
plina 

ciljev

analiziranje 

reševanje 
problemov

presojanje
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Učitelj posreduje učencem e-Delovni list 2, na katerem sta dva primera z vprašanji.

Primer previsoko postavljenega cilja 

Maja bi bila rada znana umetnica na instagramu. Sošolkam pripoveduje, da bo imela več 
deset tisoč sledilcev, z objavo in prodajo svojih slik pa bo veliko zaslužila. Ima srečo, da so 
ji starši lahko kupili zelo zmogljiv računalnik, tablico za risanje in kvalitetno programsko 
opremo. Toda Maja v risanje in izpopolnjevanje ne vlaga dovolj truda, učitelji in sošolci 
pa pri njej niso prepoznali izrazitega talenta. V pol leta je objavila le nekaj svojih slik, 
sledilcev pa je bilo zelo malo.

Primer prenizko postavljenega cilja 

Andrej je zelo sposoben fant, vendar nagnjen k lagodnosti. Po osnovni šoli bi se z lahkoto 
vpisal v gimnazijo, a je izbral triletni program. Sam poklic ga ni veselil, toda ni se bil 
pripravljen veliko učiti. V šoli je z lahkoto in brez učenja dobival pozitivne ocene, a ni bil 
prav zadovoljen s seboj. Še posebno so ga v slabo voljo spravljala srečanja z nekaterimi 
nekdanjimi sošolci iz osnovne šole, kadar so se pogovarjali o svojih načrtih za prihodnost.

Ko učenci odgovorijo na vprašanja, učitelj pozove nekatere od njih, da podajo svoje odgovore. 
Učitelj odgovore povzame in komentira. Nato učence spodbudi, da iščejo in navajajo še svoje 
primere za previsoko in prenizko postavljene cilje. 

Ta vaja je preprosta, primera sta nazorna. Vaja je namenjena temu, da bi učenci ob aktivnem 
sodelovanju prepoznali in razumeli razliko med previsoko in prenizko postavljenimi cilji.

V nadaljevanju učitelj učencem predstavi in razloži posledice previsoko in prenizko 
postavljenih ciljev. 

Učiteljeva razlaga, ki jo ustno in/ali pisno posreduje učencem:

• Posameznik, ki si zastavi previsoke cilje, ima le malo možnosti, da jih doseže. Zato lahko 
izgublja pogum in zaupanje vase.

• Prenizko postavljeni cilji pa ne predstavljajo pravega izziva. Za rezultat se ni treba 
truditi, vendar je tudi zadovoljstvo, ko cilj dosežemo, majhno.

DRUGI DEL e-DELAVNICE
Učitelj posreduje učencem e-delovne liste (e-Delovni list 3), na katere učenci zapišejo zanje 
pomemben	osebni	cilj na določenem področju, na primer v šoli, športu, glasbi …

Učenci zapišejo cilj, nato pa še: 

• svoje prednosti oziroma lastnosti, ki bi jim lahko pomagale, da bi dosegli svoj cilj;

• ovire, ki jih predvidevajo na poti do cilja;

• dejanja, ki jih bo treba storiti, da bodo cilj dosegli;

• prvi korak na poti do izbranega cilja.

Ko zaključijo z delom, se učenci o svojih zapisih lahko najprej pogovorijo v parih ali v manjših 
skupinah. V kolikor se učitelj odloči, da bo dal učencem možnost pogovora v parih ali v 
skupinah, uporabi sobe za ločene sestanke v Teams ali Zoom.
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Lahko pa učitelj to fazo preskoči in se usmeri le v skupen, usmerjen pogovor. Pogovor vodi 
tako, da najprej usmeri pozornost učencev na ovire, ki jih bodo morali premagati, če bodo 
želeli doseči svoj cilj. Razloži jim, da so ovire lahko notranje – v učencu ali zunanje – v okolju. 
Učenci naj razmišljajo in iščejo rešitve, kako bi premagali ovire na poti do cilja.

Predvsem pa učence opozori na dejanja, ki bodo potrebna za to, da bodo svoje cilje dosegli. 
Dobro je, da se učenci zavedajo pomena svoje aktivne vloge pri postavljanju in doseganju 
ciljev. Učitelj učence spodbudi k temu, da povedo, katera dejanja so zapisali na delovne liste. 
Pri spodbujanju učencev, da povedo, kaj so napisali, lahko učitelj uporabi različne tehnike; 
lahko jih naključno kliče in povedo svoje zapise, lahko izžreba zaporedno številko posameznika, 
lahko tudi oddajo zapise v spletno učilnico, pošljejo učitelju e-delovni list.

Po njihovem nareku jih nekaj zapiše in zapis deli z učenci. Pri tem uporabi Zbirno tabelo za 
učitelja, ki je v Wordovi obliki v prilogi.

Pogled na zapisan seznam aktivnosti v učencih utrjuje spoznanje, da je za doseganje ciljev 
treba biti dejaven. Na enak način učitelj zapiše in deli z učenci nekaj njihovih predlogov o 
tem, kaj bodo najprej naredili na svoji poti do cilja. Vodi jih do spoznanja, da je dobro, če z 
aktivnostjo ne odlašamo. Učitelj učence opozori tudi na to, da je dolgoročne cilje koristno 
razdeliti na manjše, kratkoročne cilje oziroma na naloge, ki jih časovno opredelimo. To 
pomeni, da določimo, koliko časa bo trajala neka naloga. Dobro	je	delovati	po	manjših,	a	
zanesljivih korakih. Začnimo s tistim, ki ga lahko naredimo takoj.

2.6 Zaključek delavnice 
Učitelj povzame temeljno sporočilo delavnice, da se postavljanja in doseganja ciljev lahko 
učimo ter da je to za vsakogar koristno. Ko se učimo postavljati cilje, pridobivamo veščine 
za uravnavanje svojega življenja. Svoje aktivnosti lažje usmerjamo v skladu s svojimi 
vrednotami, interesi, željami. To prispeva k občutku, da smo v življenju učinkoviti. 

Na koncu lahko učitelj pošlje učencem evalvacijski vprašalnik oziroma povezavo nanj, ter 
jih pozove, da odgovorijo na vprašanji: 

• kako so bili z delavnico zadovoljni (npr. z ocenami od 1 do 5),

• koliko jim bodo znanja, pridobljena v delavnici, koristila v vsakdanjem življenju (npr. z 
ocenami od 1 do 5).

Svetujemo uporabo interaktivnih orodij za povratne informacije. (Glej skupna načela za 
izvajanje e-Delavnic.)
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2.7 Priloge k e-Delavnici Postavljam si cilje in si  
prizadevam, da bi jih dosegel

e-Delovni list 1 je dostopen v treh formatih:

• v Wordu, kot priloga         •  na povezavi v MS Forms        •  na povezavi v Google Forms

e-Delovni list 2 je dostopen v treh formatih:

• v Wordu, kot priloga        •  na povezavi v MS Forms        •  povezavi v Google Forms

e-Delovni list 3 je dostopen v treh formatih:

• v Wordu, kot priloga        •  na povezavi v MS Forms        •  na povezavi v GoogleForms

Učiteljeva tabela za analizo odgovorov je dostopna v naslednjem formatu:

• v Wordu, kot priloga

https://cutt.ly/JkJrLvT
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=TDl_X9kKh06uhsloQAe0wYJGpFVUAwBNj2SVKZEP7ihUODY2S05BR0Q2TUdRWFFYQUVSUkw5TVVYTS4u&sharetoken=LLK8iTjEEbxzIE7ghrNx 
https://docs.google.com/forms/d/19wPezrvXvVBDKhH6_XqJb0_6JAquTmyNI1v8kr6R9Gc/copy
https://cutt.ly/5kJrMzs
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=TDl_X9kKh06uhsloQAe0wYJGpFVUAwBNj2SVKZEP7ihUNElXRDA1RkU0NUYwUTJLSFVROVFOMFpPVC4u&sharetoken=EBUVOkNwWCeBDixrAQUZ 
https://docs.google.com/forms/d/1-cq8SWpaD9DIk0GR-bz2PlkqMZG3EoDz1CTz5kS59Fo/copy
https://cutt.ly/FkJr4SR
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=TDl_X9kKh06uhsloQAe0wYJGpFVUAwBNj2SVKZEP7ihUOVdMS09SNkxFUTlBUkQzNUNHSTBSSFdSWS4u&sharetoken=UayE20kRlUrJtZqROjhq 
https://docs.google.com/forms/d/1sAu9FgNK5UdzOWOJGhBozR34dDJx9us_1C_JRBt4fG4/copy
https://cutt.ly/bkJtiK0
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Spoštujem se in
se sprejemam

SAMOURAVNAVANJE

ODGOVORNO
SPREJEMANJE

ODNOSNE

ZAVEDANJE

SAMOZAVEDANJE
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3. e-Delavnica Spoštujem se in se 
sprejemam

3.1 Razlaga 
Samospoštovanje je pomemben del posameznikove samopodobe. Predstavlja njen vrednostni 
vidik. Nanaša se torej na vprašanje, kako vrednotimo samega sebe, kako se sprejemamo 
in cenimo. Človek, ki spoštuje samega sebe, se zaveda temeljne vrednosti, ki jo ima vsako 
človeško bitje. Doživlja se kot osebo, vredno ljubezni, sreče in spoštovanja drugih ljudi. 
Prepoznava svoje pozitivne lastnosti in se jih zaveda. To pa ne pomeni, da se doživlja kot 
popolnega ali kot osebo, ki se postavlja nad druge. Kdor spoštuje samega sebe, se sprejema 
takšnega, kot je v svojem bistvu. Uvideva in priznava tudi svoje šibkosti, pomanjkljivosti in 
napake, vendar je do njih strpen, razumevajoč in sprejemajoč. Sprejemanje slabosti in težav 
pomeni, da jih upoštevamo in vrednotimo kot neizogiben sestavni del slehernega človeka. 
Sprejemanje samega sebe vključuje sočutje in prijaznost do samega sebe.  

Ko mladostnike spodbujamo in usmerjamo k pozitivnemu vrednotenju samih sebe, vplivamo 
na njihovo sposobnost samozaznavanja in samozavedanja. Vplivamo lahko na to, da se 
zavedajo lastne vrednosti in vrednosti svojega življenja. Da bi se lahko pozitivno vrednotili, 
morajo ustrezno prepoznavati svoje lastnosti ter se zavedati svojih pozitivnih, a realističnih 
predstav in prepričanj o sebi. Samozaznavanje in samozavedanje se nanašata tudi na 
zaznavanje in zavedanje negativnih vidikov svojega doživljanja in vedenja, svojih slabosti in 
napak. Samospoštovanje vključuje tudi zavedanje tega, da na svoje predstave in prepričanja 
o sebi lahko vplivamo ter da lahko delujemo tako, da jih spreminjamo v ugodni oziroma 
realni smeri.

Doživljanje lastne vrednosti je v veliki meri odvisno od tega, kako smo v življenju zadovoljni 
s svojimi moralnimi odločitvami. Če v moralnem pogledu delujemo prav in delamo dobro 
ter če se tega zavedamo, to pomembno prispeva k zadovoljstvu s samim seboj. Ko pri 
mladostnikih spodbujamo samospoštovanje, sprejemanje in ustrezno vrednotenje svojega 
vedenja, jih hkrati usmerjamo, da svoja dejanja vrednotijo tudi z moralnega vidika ter 
sprejemajo odgovornost za manj ustrezno ravnanje.

V delavnici Spoštujem se in se sprejemam se učenci usmerjajo v svoje dobre lastnosti s 
pomočjo pozitivnih trditev o sebi in na osnovi pozitivnih mnenj, ki jih o njih izrekajo sošolci.

V drugem delu delavnice pa vplivamo tudi na njihovo socialno zavedanje, saj delo temelji na 
tem, da drug pri drugem prepoznavajo ter pozitivno vrednotijo lastnosti in vedenje.
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3.2 Socialne in čustvene kompetence, ki jih e-delavnica 
naslavlja 

Z e-delavnico Spoštujem se in se sprejemam	 pri	 učencih	 spodbujamo	
prepoznavanje,	 zavedanje	 in	 utrjevanje	 pozitivnih	 stališč	 o	 sebi	 ter	
prepoznavanje in vrednotenje pozitivnih lastnosti in vedenja drugih.

3.3 Pripomočki:  videokonferenčno okolje, seznam pozitivnih trditev.

3.4 Metode dela: uvodna razlaga, individualno delo.

3.5 Napotki za učitelja: 
Učitelj učence seznani, da bodo v e-delavnici prepoznavali svoje pozitivne lastnosti.

Učencem pokaže seznam pozitivnih trditev v wordovi obliki, do katerih lahko dostopa 
v Prilogi k e-Delavnici Spoštujem se in se sprejemam / Seznam pozitivnih trditev. 
Seznam lahko deli na zaslonu ali ga pošlje učencem. 

Učencem pove, naj zbrano in mirno preberejo trditve s seznama in razmislijo o njih. Nato 
naj vsak s svojega seznama izbere tiste tri pozitivne trditve, za katere meni, da ga najbolje 
označujejo oziroma jih najlažje sprejme kot svoje lastnosti.

Ko zaključijo z delom, jim reče, naj se med izbranimi tremi trditvami odločijo za eno, in sicer 
za tisto, ki se jim v danem trenutku zdi najpomembnejša in jo bodo predstavili sošolcem. 

Učence opozori, da se lahko zgodi, da jih bo več izbralo isto trditev, vendar jih naj to ne 
moti, saj bodo v nadaljevanju vaje lahko izrazili same sebe, svojo individualnost v povezavi 
z izbrano trditvijo.

Ko bodo namreč izbrano poved predstavljali sošolcem, bodo morali svojo izbiro utemeljiti. 

Trditev bodo torej nadaljevali z besedama: »… zato, ker …«. Učitelj opozori učence, naj bodo 
pri utemeljitvah kar se da konkretni in naj trditve utemeljujejo na osnovi osebnih izkušenj, 
lastnega vedenja. Naj ne odgovarjajo s posplošenimi razlagami, kot na primer:

»Skrbim za svoje zdravje, ker je to dobro.« Za učence ima večjo ciljno vrednost izkustvena 
razlaga trditve«.

ZAVEDANJE URAVNAVANJE ZAVEDANJE

samozaznava
prepoznavanje 

sprejemanje 
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Primer: »Skrbim za svoje zdravje, ker se zavedam, kako je to pomembno zame in za druge. V  
času epidemije, lahko zaščitim sebe in druge, ko upoštevam varovalne ukrepe ...« 

Ali: »Znam se vživeti v druge in jih razumeti, zato ker vedno opazim, kadar se kdo od staršev 
slabo počuti in jima takrat bolj pomagam, pa tudi pri sestri takoj vidim, če ji gre kaj narobe …«

Učitelj vsakega učenca po njegovi predstavitvi naklonjeno podpre s kratkim stavkom ali 
zgolj z besedo (»… hvala …, lepo …«). Vsebine oziroma razlage osebne izkušnje pa naj ne 
komentira neposredno posameznemu učencu (tako bi bil učenec lahko preveč izpostavljen), 
ampak naj raje izrazi mnenje o vrednosti izražene lastnosti ali vedenja na splošno. Učitelj 
lahko namesto neposrednega komentarja naslovi na ves razred vprašanje za razmišljanje, 
kot na primer: »Zakaj je pomembno, da si znamo organizirati čas?« ali: »Kako bi bilo na svetu, 
če bi ljudje v drugih iskali pozitivne lastnosti?« ali: »Kako se počutimo, kadar doživimo, da se 
je nekdo poskusil vživeti v nas in nas razumeti? Ali si prizadevamo, da bi razumeli čustva in 
vedenja sošolcev?«

Ko vsi učenci razložijo svoje trditve, jih učitelj lahko pozove k nadaljnjim razlagam pozitivnih 
afirmacij, kot na primer: katere razlage trditev se ujemajo z njihovimi prepričanji, kako 
ocenjujejo seznam trditev v celoti itd. 

Ob koncu učitelj učencem pojasni pomen pozitivnih trditev in njihovo povezavo z razvijanjem 
pozitivnih stališč o sebi. Dobro učinkujejo takrat, kadar jih z razlago ponotranjimo. Učencem 
predlaga, naj doma seznam še naprej uporabljajo. Trditve si lahko zapišejo na vidno mesto, 
lahko si jih prilepijo v zvezke. 

Učitelj se z učenci pogovori o tem, kako so se počutili, ko so izbirali pozitivne trditve o sebi. 
Ali so jih našli zlahka ali težko? Ali so pri tem, ko so iskali svoje pozitivne lastnosti doživljali, 
da se spoštujejo, da so vredni tega, da se imajo radi?

Skupaj ovrednotijo pomen tega, da pri sebi prepoznavajo močna področja.

Ob tem, ko učenci spoznavajo pomen pozitivnega vrednotenja samega sebe, jih učitelj usmeri 
tudi k spoznanju, da ima vsak od njih pozitivne lastnosti, da jih ima vsak človek in je vsakdo 
vreden spoštovanja.

3.6 Zaključek delavnice 
Učitelj lahko pošlje učencem evalvacijski vprašalnik oziroma povezavo nanj ter jih 
pozove, da odgovorijo na vprašanji: 

• kako so bili z delavnico zadovoljni (npr. z ocenami od 1 – 5),

• v kolikšni meri so ob vaji doživeli, da so zadovoljni sami s seboj (od 1 – 5).

Svetujemo uporabo interaktivnih orodij za povratne informacije. (Glej skupna načela za 
izvajanje e-Delavnic.) Namesto uporabe vprašalnika lahko učitelj učencem vprašanja postavi 
ustno ter se z njimi o njihovih odgovorih pogovori.

2.7 Priloga k e-Delavnici Spoštujem se  
in se sprejemam

Spoštujem se in se sprejemam / Seznam pozitivnih trditev

• v Wordu, kot priloga

https://cutt.ly/QkJtkEv
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5 Evalvacija e-Delavnic
Izvajanje preventivnih delavnic v programu To sem jaz na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje redno spremljamo že od leta 2011. V slovenskih šolah izvedejo učitelji in šolski 
svetovalni delavci na leto okoli 1000 delavnic. Cilj je načrtno izvajanje po celostnem modelu, 
opisanem v priročniku Zorenje skozi To sem jaz. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
vsako leto konec maja ali v začetku junija izpeljemo spletno evalvacijo, s katero spremljamo 
opravljeno preventivno delo v okviru programa To sem jaz – vse izvajalce vabimo, da 
odgovorijo na spletni vprašalnik. V evalvacijo želimo vključiti tudi spremljanje delavnic, ki 
bodo izvedene na daljavo.

Vaša sporočila, morebitna vprašanja glede e-izvajanja preventivnih delavnic lahko naslovite 
na naslov: tosemjaz@nijz.si
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6 Priloga
Priloga 1: Dostop do e-delovnih listov Google Forms

Do e-delovnih listov Google Forms dostopate na naslednji način: po kliku na povezavo se 
morate vpisati v račun Google (v kolikor še niste vpisani):

Nato se takoj pojavi možnost, da delovni list kopirate v svoj Google Drive:
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Odpre se ustvarjena kopija (v ime se na začetek doda »Kopija od«):

S klikom na »Pošlji« lahko pridobite povezavo za pošiljanje učencem:

Vsi odgovori se samodejno hranijo v tem e-delovnem listu v razdelku Odzivi (na vrhu sta 
Vprašanja in Odzivi).
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Priloga 2: Dostop do e-delovnih listov MS Forms

Do e-delovnih listov MS Forms dostopate na naslednji način:

po kliku na povezavo se pokaže delovni list:

Kliknete zgoraj na »Podvoji«, da kopijo obrazca ustvarite v svojem računu.

Nato se morate vpisati v račun Microsoft (v kolikor še niste vpisani):
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Odpre se ustvarjena kopija (v ime se na konec doda »(Kopiraj)«): 

S klikom na »Pošlji« lahko pridobite povezavo za pošiljanje učencem:

 

Vsi odgovori se samodejno hranijo v tem e-delovnem listu v razdelku Odgovori (na vrhu sta 
Vprašanja in Odgovori).
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