
Modul: samoupravljalske veščine 

 

»Čustvena pogodba« 

 

 
Časovni okvir: ~ 45 min. 

 

Lokacija: razred                            

 

 

Udeleženci: celotna skupina 

 

 

Pripomočki: označevalci, A4 papir, pisala, flipchart, glasba             

 

Potek: Ob predvajanju prijetne glasbe udeležencem razdelimo prazne  liste in jih 
prosimo, da narišejo krog z nekaj polmeri. Nato jih prosimo, da pomislijo na čas, ko 
so hodili v šolo in na stvari, ki jih niso marali. Na vsak polmer naj napišejo stvar, ki 
jim ni bila všeč npr. stres, prepiri, slabe ocene itd. Ko končajo, jih prosimo, da 
obrnejo list na drugo stran, ponovno narišejo krog s polmeri, na katere tokrat 
napišejo stvari, ki so jim bile v šoli všeč, npr. prijatelji, igre … . Za tem oblikujejo 
pare in razpravljajo o svojih krogih. Po nekaj minutah oblikujejo skupine po 4-6 
udeležencev ter naredijo seznam prijetnih in manj prijetnih občutkov in situacij , v 
katerem bodo upoštevali ideje vsakega posameznika. Vsaka skupina predstavi svoj 
seznam ostalim skupinam. Vodja nato postavi vprašanje: »Če bi želeli biti v 
»lepem/dobrem« razredu, katere bi bile tiste stvari, ki bi jih z vašega seznama 
obdržali in katere bi izključili?« - vodja skupine prav tako predstavi svoje želje 
oziroma ideje. Vodja poudari želje udeležencev, hkrati pa poudari svoje, pri tem pa 
je pomembno, da vključi naslednje: a) točnost, b) neuporaba mobilnih telefonov (ali 
pa imajo le ti izključen zvok); c) pravočasno javljanje odsotnosti udeležencev … Na 
koncu vodja predstavi stvari, o katerih se ne bo pogajal oziroma so nesprejemljive – 
so odvisne od ciljne skupine: a) neverbalno oziroma fizično nasilje, b) 
posmehovanje, c) prepoved kajenja, pitja, vnašanja hrane. Pogodba bo tako 
dokončno pripravljena, da jo podpišejo udeleženci in tudi vodja.  Zelo pomembno je, 
da že na začetku izpostavimo stvari, ki bi lahko povzročale težave, saj se udeleženci 
na tak način počutijo spoštovani ter vključeni v skupino. Podpisano pogodbo 
obesimo na vidno mesto. Če kdor koli prekrši katero izmed pravil, se je potrebno o 
tem  pogovoriti in po potrebi oblikovati novo pogodbo. 

 

Cilj / namen:  

Oblikovanje čustvene pogodbe je interaktivni proces, v katerem vsak udeleženec ter 
vodja skupine izrazijo svoje želje in potrebe, ki jih na koncu tudi upoštevamo. 
Proces pomaga pri zavedanju ter obvezi vseh udeležencev ter spodbuja učenje in 
dinamiko skupine. Čustvena pogodba je zelo pomembno orodje pri izobraževanju 
odraslih in vseživljenjskem učenju, vse odkar so udeleženci izobraževanja subjekti 
in ne objekti učnega procesa.  

 

Vprašanja za diskusijo:  

Kako se počutite ob tem, ko ste lahko sodelovali pri oblikovanju pogodbe? 

Kaj je bilo v tem procesu lahko in kaj težko? 

 



 

Vir:  

« Touching the circle » preventivni projekt za študente – publikacija organizacije 

»PROTASI«, Patras 2002. 

 


