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1. SAMOPODOBA
Stopnja zaupanja vase je odvisna od tega, kakšno predstavo imamo o sebi. Le-ta je
sestavljena iz množice mnenj, ki jih imamo o sebi, od pozitivnih do odklonilnih, od tistih,
ki so bistvena za naš značaj, do drugih, manj pomembnih. Predstava o sebi je eden od
temeljev na katerih stoji zgradba našega duševnega in čustvenega zdravja.
Predstava, ki jo imamo o sebi ni prirojena, ampak se je naučimo, saj posameznik
samopodobo razvija že od rojstva dalje in poteka večino našega življenja. Za razvoj
človekove samopodobe pa so ključnega pomena tudi vzgojno-izobraževalne institucije,
saj poleg duševnega in čustvenega zdravja napoveduje tudi kvaliteto otrokovega
prilagajanja kasneje v življenju.
Skrb za spodbujanje razvoja zdrave / realne ter pozitivno naravnane / samopodobe vseh
učencev je ena izmed prioritetnih nalog današnje šole, ki želi otrokom zagotoviti
kakovostne pogoje za rast in učenje ter jih tako pripraviti za življenje v skupnosti.
Vir: mag. Dragica M. Sternad: Motnje hranjenja (2001)
1.1. OPREDELITEV SAMOPODOBE
Samopodoba je vsota samoučinkovitosti in samospoštovanja. Samoučinkovitost je
zaupanje v lastne sposobnosti razmišljanja, presojanja, izbiranja in odločanja. Kaže se v
sposobnosti nadzora nad lastnim življenjem. Samospoštovanje pa je zaupanje v lastne
vrednote. Če se spoštuješ veš, da imaš pravico do sreče, svobode, svojih potreb in želja.
Samoučinkovitost in samospoštovanje sta temelja zdrave samopodobe, če pa je okrnjen
eden od njiju, pa je okrnjena tudi samopodoba.
Vir: Bettie B. Youngs: Šest temeljnih prvin samopodobe (2000)
1.2. PRVINE SAMOPODOBE
■ Občutek fizične varnosti: otrok, ki čuti fizično varnost, se ne boji, da bi ga drugi
prizadeli ali mu povzročili bolečino. Zaradi občutja njegove varnosti se uči zaupanja v
ljudi in svoje odprtosti. Tak otrok izraža samozaupanje, je odločen in včasih tudi zdravo
drzen.
■ Občutek čustvene varnosti: ta občutek otrok razvije, če čuti, da ga ne bo nihče
poniževal, zaničeval ali prizadel z ostrimi besedami. Je prijazen in družaben, upošteva
mnenja drugih, jih spoštuje. Ker so mu drugi izkazovali spoštovanje, pošilja tudi sebi
pozitivna in spodbudna sporočila.
■ Občutek identitete: ta občutek poznajo otroci, ki se dobro poznajo, imajo
samozaupanje, verjame, da je cenjen in spoštovan, da je nekaj posebnega in je vreden
pohvale. Tudi drugim podarja komplimente in jih hvali.
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■ Občutek pripadnosti: otrok, ki čuti, da ga je okolica sprejela in da je z njo povezan, ve,
da je sprejet, spoštovan in cenjen. Išče prijateljstva in je sposoben sodelovati in deliti z
njimi. Ravno tako, kot oni njega spoštujejo, jih tudi on. Ko brani svojo samostojnost,
spoznava medsebojno odvisnost in zdravo zaznava medsebojno povezanost.
■ Občutek kompetentnosti: če učenec čuti, da je uspešen na nekem področju, se je
pripravljen učiti tudi druge predmete. Ker čuti, da je sposoben, svoje delo nadaljuje in ne
odneha, ko naleti na težave. Svoja dejanja priznava in sprejema njihovo odgovornost.
Prizadeva si, da bi bil uspešen, saj ga uspeh spodbuja k razreševanju novih ovir.
■ Občutek poslanstva: otrok s tem občutkom čuti, da ima njegovo življenje nek smisel in
smer. Postavlja si cilje in si prizadeva za njihovo uresničitev. Za svoje ovire išče
ustvarjalne rešitve, ima svoje notranje znanje in mir. Rad se smeji in je vesel.
Vir: Bettie B. Youngs: Šest temeljnih prvin samopodobe (2000)

1.3. POZITIVNA SAMOPODOBA OTROK
Pozitivna samopodoba je osnova za zdravo rast in zdrav razvoj vseh otrok. To velja za
otroke z visokim in nizkim IQ, za nadarjene ali prikrajšane otroke, za atlete ali invalide,
za uspešne in neuspešne učence. Pozitivna samopodoba je nujna za prilagojenega otroka
in še nujnejša za težavnega, saj je z njim težko sodelovati, zato se nanj težje čustveno
navežemo.
Vsakdo potrebuje varnost, da ga ni strah, da čuti povezanost, sposobnost in
kompleksnost. Otroci še posebno potrebujejo starše, vzgojitelje, učitelje in druge ljudi, ki
so pomembni v njihovih življenjih prav zato, ker se ob njih počutijo varno. Vsi otroci
potrebujejo občutek, da jih okolje ceni, še posebno v situacijah, ki so za otroke nove in
vzbujajo strah pred neznanim.
Vir: Bettie B. Youngs: Šest temeljnih prvin samopodobe (2000)
Znaki visoke samopodobe so:
• Pripravljenost na sodelovanje. Otroci z visoko samopodobo si želijo
vključevati. Prepričani so v svojo sposobnost, vedo, da bodo uspešni, verjamejo,
da se bodo zabavali, ko bodo poskušali rešiti nalogo, pa jim morda ne bo uspelo.
• Pripravljenost deliti z drugimi. Večina mladih rada govori o sebi in svojih
interesih. To imenujemo samorazkrivanje. Otroci, ki se poznajo in cenijo, se ne
sramujejo povedati o pohvalah in komplimentih, ki so jih dobili od drugih. Tako
samorazkrivanje pa je normalno in zdravo. Izpostavljanje svojih uspehov ne
pomeni nujno zdravega ega. Nakazuje občutek zadovoljstva in sprejemanje
samega sebe. Otroci, ki od drugih sprejemajo pohvale in komplimente, so tudi
prej pripravljeni pohvaliti druge.
• Sposobnost sprejeti nasvet, ne da bi v njem čutili kritiko. Učenci z visoko
samopodobo lahko sprejemajo nasvete, ne da bi v njih čutili kritiko. Sprejmejo
konstruktivno povratno informacijo. Pripravljeni so priznati svojo zmoto in
popraviti napako. Učenci z nizko samopodobo sprejemajo nasvete kot kritiko,
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zato jih zavračajo. Ker se bojijo, da bodo zavrnjeni, ne priznajo zmote. Svoje
napake prikrivajo z lažjo in goljufijo.
• Zadovoljstvo s sabo. Otroci z visoko samopodobo znajo biti sami in so
zadovoljni v svoji družbi. Ne potrebujejo stalnega potrjevanja drugih, želijo biti
del skupine in biti sprejeti med svojimi vrstniki, niso pa od njih odvisni.
• Želja po doseganju. Otroci z visoko samopodobo si prizadevajo, da bi bili v
aktivnostih uspešni, nerazumljive vsebine se ne prestrašijo. Raje tekmujejo s
seboj, kot z drugimi.
Vir: Bettie B. Youngs: Šest temeljnih prvin samopodobe (2000)

1.4. NEGATIVNA SAMOPODOBA OTROK
Znaki negativne samopodobe pa se kažejo kot vedenjski problemi, kot nenehne zahteve
po pozornosti ali kot popoln umik. Negativna samopodoba je torej v nasprotju s
pozitivno.
Znaki negativne samopodobe so:
• Negativno vedenje. Tak otrok se neprimerno vede in išče potrditev, da si ne
zasluži dobre besede in da ga okolje ne ceni.
• Nenehno samopodcenjevanje. Taki učenci nenehno sporočajo drugim, da niso
znali rešiti nalog in tudi ko dosežejo uspeh ga sprejmejo kot del vsakdanje
komunikacije.
• Občudovanje brez tekmovanja. Take znake opazimo pri otroku, ki nenehno
govori o svojih junakih, vendar jih nikoli ne poskuša premagati, misli da ne bo
nikoli tako dober kot so oni.
• Šibko prizadevanje za vzgojiteljevo pozornost. Vsi si želijo, da bi okolica
opazila in priznala njihove dosežke, vendar pa pri otroku z negativno samopodobo
postane to včasih zelo zaskrbljujoče, ker si ne prizadevajo več za našo pozornost
in jim ni več mar, če jih okolica sprejema ali ne.
• Pretirano kritiziranje. Otrok si dviguje občutek nadrejenosti, če kritizira ljudi
okoli sebe in ponižuje vse okoli sebe. Tega se morda sam niti ne zaveda.
• Pretirana zaskrbljenost glede mnenja in namenov vrstnikov. Taki otroci se
globoko v sebi zavedajo kaj je pravilno in kaj ne, vendar pa jim okolica ne
pritrjuje in ker so odvisni od mnenja vrstnikov, raje prevzamejo mnenja in dejanja
drugih.
Vir: Bettie B. Youngs: Šest temeljnih prvin samopodobe (2000)
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1.5. SPODBUJANJE RAZVOJA ZDRAVE OTROKOVE SAMOPODOBE V
ZAČETKU ŠOLANJA
Spodbujanje razvoja zdrave otrokove samopodobe v začetku šolanja je zelo pomembno,
saj je to zdravo za otrokovo prihodnost.
V šoli se lahko na različne načine prispeva k oblikovanju otrokove samopodobe. Vendar
pa je pri tem treba paziti da:
■ se jasno opredeli cilj pedagoških prizadevanj
■ se upošteva razvojne smernice oblikovanja samopodobe
■ se pozna pomen oziroma razsežnost različnih načinov spodbujanja
1.5.1. Osnovni dejavniki
Šolski otroci svojo učno samopodobo razvijajo med poukom. Za pridobivanje, razširjanje
in poglabljanje znanja o sebi je torej otrokom v šoli že v najzgodnejšem obdobju učnega
razvoja potrebno zagotoviti dovolj raznolikih priložnosti za učenje, katerih kvaliteto
pogojuje pestrost možnosti, ki jih le-te otroku nudijo. Otroku je torej potrebno nuditi
dovolj časa, primeren prostor ter ustrezno mero pozornosti.
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ŠOLSKO OKOLJE:
Da bo postalo učno okolje ugodno in da bo spodbujalo razvoj zdrave otrokove
samopodobe, je treba poskrbeti za:
■ otroku prijetno in varno okolje (fizično in psihosocialno varno)
■ sprejemajoče okolje (spoštovanje otroka kot enkratne osebnosti)
■ spodbudno okolje (usmerjeno na oblikovanje ugodnih prvih učnih izkušenj)
1.5.2. Podporni dejavniki
Med podporne dejavnike pri učenčevi samopodobi štejemo:
• Različne igre, dejavnosti, s katerimi v razredu, na šoli in izven nje skušamo na
oblikovanje samopodobe vplivati preventivno (kadar gre za različne populacije
otrok) in korektno (ob zaznavi učenčevega vedenja, povezanega z neugodno
oblikovano samopodobo)
• Različne programe, ki se ukvarjajo na šoli ali zunaj
• Različne oblike individualnega svetovanja učencem v sklopu šolske svetovalne
službe ali druge strokovno primerne institucije.
Vir: Mojca Juriševič: Spodbujajmo razvoj zdrave otrokove samopodobe v začetku šolanja
(1999)
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1.6. STRUKTURA SAMOPODOBE V MLADOSTNIŠTVU
Samopodoba ali splošen pojemo sebi se deli na:
- šolski (akademski) pojem o sebi, ki se nato dalje deli na pojem o sebi pri jezikih,
naravoslovju, tehniki, družboslovju in nato pri posameznih predmetih;
- nešolski pojem o sebi, ki ga sestavljajo:
1. socialni pojem o sebi ( kakšen sem v odnosih z vrstniki in s pomembnimi
drugimi, koliko sem družaben, priljubljen, podredljiv, kako izražam svoja
stališča, kako nastopam pred skupino, koliko se bojim kritike drugih, kako
začenjam pogovore in nasploh kako komuniciram z drugimi, še posebno s
starši: v kakšnem odnosu sem z njimi, nesrečnost ali obojestransko
zadovoljstvo, konfliktnost, različnost vrednot, občutek spoštovanja in
podpore s strani staršev, občutek pravičnost);
2. čustveni pojem o sebi ( ali sem pretežno dobro ali slabo razpoložen, se
hitro razburim, kako obvladujem svoja čustva, koliko sem občutljiv, sem
samozavesten ali se sebe sramujem, ne izgubim hitro poguma, se bojim
nalog, ki so pred mano);
3. telesni pojem o sebi (kakšne so moje telesne sposobnosti, spretnosti,
kakšen je moj telesni videz, privlačnost in zmožnost pritegniti zanimanje
nasprotnega spola, kakšen sem kot športnik, kot moški, kot ženska).
Telesni pojem o sebi je pomemben del identitete zlasti v obdobju
adolescence, ko se videz hitro spreminja in so telesne značilnosti v
ospredju lastnega in medsebojnega vrednotenja: pri dekletih je
pomembnejši videz, pri fantih pa sposobnosti, moč in spretnost. Danes so
že predšolski otroci zelo pozorni na svojo telesno samopodobo in lahko
rečemo, da se že v tem obdobju začne oblikovanje ti. telesno-gibalne
športne sposobnosti, ki je za formiranje splošne samopodobe mladostnika
pomembnejša kot kdajkoli prej.
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1.7. SAMOPODOBA SLEPIH IN SLABOVIDNIH
Ustvarjalnost je bistvena človekova potreba, s pomočjo katere se izraža, uresničuje in
samopotrjuje. Torej je morda za otroke s posebnimi potrebami še bolj pomembna kot za
polnočutne. Samopodoba slepih in slabovidnih je mnogokrat nižja, v ustvarjalnih
dosežkih pa lahko stopijo ob bok videčim ali pa jih celo presežejo.
Otroci z okvarami vida se lahko preizkusijo v mnogih dejavnostih:
- dobri so pri telesnih aktivnostih, športu in šahu – npr. golbal je igra za slepe z
zvenečo žogo, showdawn pa je namizni tenis za slepe, so pa tudi dobri plavalci,
atleti itd.;
- enaki videčim, lahko pa tudi boljši so v besednih spretnostih in literarnem
ustvarjanju. Veliko literature jim je dostopne na avdiokasetah ali v brajevi pisavi,
s pomočjo brajeve vrstice na zgoščenkah ali internetu. Svoja besedila lahko
zapisujejo na brajev stroj ali na običajen računalnik;
- tudi glasba je področje, na katerem se darovi slepih in slabovidnih lahko v veliki
meri razmahnejo. Sicer ne drži, da bi imeli slepi apriori boljše glasbene
sposobnosti kot videči, le zaradi pomanjkanja vida bolj razvijejo ostale čute. Slepi
in slabovidni so lahko odlični pevci, pianisti, kitaristi, harmonikarji itd.;
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tudi pri likovnem pouku so slabovidni in slepi z ostanki vida lahko uspešni,
vendar pa jim je potrebno prirediti običajne tehnike: namesto tankega svinčnika
dobijo mehkega, namesto tankega pisala dobijo debelejšega, ponuditi jim je
potrebno tudi debelejše čopiče in flumastre, izbrati pa jim je potrebno kontrastne,
močne barve.

Na podlagi tega, da imajo slepi in slabovidni na voljo toliko različnih dejavnosti in na
podlagi tega, da se jim ljudje znajo zelo prilagajati, lahko sklepamo, da imajo tudi oni
lahko pozitivno samopodobo.

1.8. KAJ JE SLEPOTA ALI SLABOVIDNOST?
Večji del otrok ima v srednjem otroštvu ostrejši vid kot v zgodnjem. Otroci mlajši od šest
let, bolje vidijo na daleč. Pri šestih letih pa je za vid značilno, da je ostrejši, in ker sta
očesi bolje usklajeni, lahko otroci bolje osredotočijo pogled.Skoraj 13% otrok, mlajših od
sedemnajst let, je slabovidnih.
Obstajata dve opredelitvi slepote. Prva je medicinska, formalna, ki opredeljuje specifično
stanje učenčevega vida; druga pa je praktična, pedagoška, ki jo mora učitelj upoštevati v
konkretni pedagoški situaciji.
Vir: Tatjana Murn: Kaj piše na tabli? Ne vidim prebrati! (2002)
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1.8.1. Medicinska opredelitev slepote in slabovidnosti
Slep je učenec brez ostankov vida ali tisti z minimalnimi ostanki vida, to je do 4,9% na
boljšem očesu. Slep je tudi učenec, ki ima na boljšem očesu zoženo vidno polje okrog
fiksacijske točke 5% ali manj.
Slabovidni so učenci, ki imajo na boljšem očesu od 5 do 30% preostalega vida, pri čemer
se razpon od 5 do 9,9% označuje kot težja slabovidnost, od 10 do 30% preostalega vida
pa kot slabovidnost.
V skupino slabovidnih se uvrščajo tudi učenci, ki imajo na boljšem očesu zoženo vidno
polje okrog fiksacijske točke od 5 do 20%, ne glede na ostanek ostrine vida.
Tako opredeljuje slepoto in slabovidnost medicinska definicija. Učitelji potrebujejo
seznanitev s stanjem vida za posameznega učenca, saj le-ta služi za pripravo
individualiziranega programa vzgoje.

1.8.2. Pedagoška opredelitev slepote in slabovidnosti
Izvid zdravnika ne pove dosti o tem, koliko in kako posamezen učenec v resnici vidi,
kako uporablja svoj vid in na kakšen način mu je potrebno prilagoditi pouk. Zato obstaja
poleg medicinske tudi pedagoška opredelitev slepote in slabovidnosti, ki predvideva
raven uporabnosti ostankov vida in pedagoško pomoč.
Po tej opredelitvi delimo motnje vida na:
Slabovidnost: učenec ima od 10 do 30% preostalega vida. Ob zagotovljenih ustreznih
pogojih sprejema informacije po vidni poti. Uporablja korekcijska sredstva, kot so očala
ali leče ter optične pripomočke, kot so povečala, lupe in podobno. Za pouk mu je
potrebno zagotoviti ustrezen prostor v bližini table z ustrezno osvetlitvijo delovne
površine.
Težja slabovidnost: učenec ima od 5 do 9,9% preostalega vida. Pretežni del učenja poteka
po vidni poti, in sicer po metodi za slabovidne, ki zahteva prilagojene metode dela,
uporabo optičnih pripomočkov, učbenikov ter besedil v povečanem tisku in prilagojenih
didaktičnih sredstev.
Slepota z ostankom vida: učenec ima od 2 do 4,9% preostalega vida. Z vidom še lahko
prepoznava manjše predmete na 1 do 2 metra, npr. šteje prste. Pri učenju uporablja
preostali vid, ki ga je potrebno z ustreznimi vajami še dodatno razvijati. Potrebuje
prilagojene metode dela in optične pripomočke, učbenike ter besedila v povečanem tisku
in prilagojena didaktična sredstva. Učenje poteka po kombinirane metodi, delno za
slepega in delno za slabovidnega.
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Slepota z minimalnim ostankom vida: učenec ima do 1,9% preostalega vida. Vidi sence,
obrise večjih predmetov in močno povečane črke.dela po kombinirani metodi, delno za
slepe in delno za slabovidne. Vid mu služi predvsem pri orientaciji, samostojnem gibanju
in praktičnih zaposlitvah. Piše in bere pretežno v brajevi pisavi, potrebuje posebne
metode dela in prilagojene pripomočke.
Popolna slepota ali slepota z zaznavo svetlobe: učenec dela po metodi za slepe, se uči po
tipnih in slušnih zaznavnih poteh. Uporablja brajev sistem branja in pisanja, učne
pripomočke in pomagala za slepe, prilagojene pripomočke za igro, šport in vsakdanje
življenje, za orientacijo in gibanje.
Ob teh opredelitvah pa je potrebno upoštevati, da pri posameznikih nastajajo precejšnje
razlike v načinu izrabe in uporabe preostalega vida.nekateri učenci imajo le malo
preostalega vida, ki ga znajo zelo funkcionalno izkoriščati s pomočjo vaj vida in stalne
uporabe. Nasprotno pa imajo nekateri učenci kar precejšen preostanek vida, vendar ga ne
uporabljajo učinkovito.
Vir: Tatjana Murn: Kaj piše na tabli? Ne vidim prebrati! (2002)
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1.9. PSIHOLOŠKE IN PEDAGOŠKE ZAKONITOSTI POUČEVANJA SLEPIH IN
SLABOVIDNIH
Učenje slepih in slabovidnih se ne razlikuje od poučevanja ostalih učencev, potrebno pa
je mnogo več individualizacije in prilagoditev.
Učenje poteka v treh fazah:
1. Kognitivna faza učenja – spoznavanje novih učnih vsebin. Učenec potrebuje
individualiziran pristop, mirno okolje ter konstanten, natančen nadzor.
2. Faza fiksacije naučenih vsebin – ponavljanje in utrjevanje z odpravljanjem
napak. Še vedno je potreben nadzor.
3. Faza avtonomnosti – preverjamo jo z uporabo v konkretnih situacijah. Tudi od
učencev z motnjami vida je potrebno zahtevati samostojnost in suverenost pri
nalogah, ki jih zmorejo. Stopnjuje se tudi hitrost.
Slepota in slabovidnost učenca v največji meri vplivata na senzorno področje učenja –
omejene ali skoraj v celoti onemogočene so zmožnosti vidnega zaznavanja, lahko pa
motnja vida posredno vpliva tudi na spremembo kognitivnega razvoja učenca.
Oblikovanje nepopolnih predstav, ki jih slabo videči učenci pridobivajo iz opisovanja
drugih, ne pa z lastnim izkustvom je posledica tega, da zaznavni procesi potekajo
počasneje ali moteno, pogoste so tudi napake pri opazovanju, ki pa je nejasno in
nepopolno, učenci tudi težko prepoznajo podrobnosti, oddaljene predmete, pri barvni
slepoti pa ne razlikujejo barv. Tako pridobljene predstave so nejasne, nepovezane in manj
utrjene, kot če bi jih pridobili z lastno aktivnostjo. Nepopolne pa so tudi predstave
pojmov in razmerij.
Slepota in slabovidnost vpliva na razvoj motorike, oblikuje pa se z vidnim posnemanjem
gibanja, obrazne mimike in drže telesa. Potrebna je korekcija nepravilnih,
nenadzorovanih ali nadomestnih gibov.
Gibalna oviranost pa se kaže pri orientaciji v prostoru. Pri slepih pa pogosto povzroča
njihovo socialno odvisnost ali izoliranost to, da pri gibanju v neznanem okolju
potrebujejo spremljevalca.
Učenci so sposobni razviti spretnosti tipnega zaznavanja, zato so uspešni pri oblikovanju,
modeliranju, praktičnem pouku in pri drugih ročnih spretnostih.
Pri razvoju slepega in slabovidnega pa vplivajo tudi potenciali, motivacija ter ugodna
čustvena in socialna klima. Ljudje z pomanjkanjem vida imajo visok besedni zaklad,
sposobni so logičnega mišljenja, imajo relativno visoko stopnjo govora, zaradi česar pa
ne zaostajajo v intelektualnih potencialih videčih vrstnikov. Skoraj enako pa je tudi s
strukturo stališč in vrednot, ki so tako pri videčih, kot pri slepih in slabovidnih socialno
pogojene.
Vir: Tatjana Murn: Kaj piše na tabli? Ne vidim prebrati! (2002)
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2.0. OPREDELITEV CILJA IN PROBLEMA NALOGE
Cilj moje seminarske naloge se je bilo pobliže spoznati s pojmom Samopodobe ter
ugotoviti, kako se le-ta razlikuje pri slepih in slabovidnih otrocih ter pri tistih, ki vidijo. O
samopodobi slepih in slabovidnih otrok nisem našla veliko literature, zato bom o tem
poskušala več izvedeti v empiričnem delu.

3.0. HIPOTEZE
1. Samopodoba slepih in slabovidnih je nižja kot pri videčih otrocih.
2. Mlajši otroci imajo višjo samopodobo od starejših otrok.
3. Učenke imajo ne glede na starost višjo samopodobo kot učenci.

4.0. METODA
4.1. Opis vzorca raziskave
4.2. Opis merskih instrumentov
4.3. Opis zbiranja podatkov
4.4. Opis statistične obdelave
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ANKETA

SPOL:

moški

ženski

STAROST: _________ let
Obkroži eno črko pred zate najbolj ustreznim odgovorom.
1. V šoli se počutim:
a) varno
b) slabo
c) zadovoljivo
2. Najboljši sem pri:
a) matematiki
b) slovenščini
c) tujem jeziku
č) športni vzgoji
d) likovni vzgoji
e) drugo: __________________
3. V razredu se pogovarjam:
a) z vsemi
b) z večino
c) samo z dekleti
d) samo s fanti
e) z nikomer
4. Zdi se mi, da me drugi vidijo kot:
a) prijaznega
b) sramežljivega
c) nesramnega
d) glavnega v razredu
5. Ko nastopam pred razredom (govorna vaja) govorim:
a) glasno in razločno
b) tiho in manj razločno
c) z vmesnimi premori (zatikajoče)
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6. Ko dobim slabo oceno:
a) sem nesrečen
b) krivim druge
c) sem odločen, da jo popravim
d) obupam nad učenjem
7. Učitelji me vidijo kot:
a) pridnega
b) lenega
c) manj sposobnega
d) nadarjenega
8. Kakšen imaš odnos do svojih staršev?
a) spoštljiv
b) prijateljski
c) konflikten (sem v sporu z njimi)
9. Ko pridem domov iz šole, sem:
a) utrujen
b) sproščen
c) naveličan
d) poln energije
10. Ne znaš narediti domače naloge, zato:
a) prosim za pomoč družinske člane (mami, ati, sestra, brat)
b) pokličem sošolca ali sošolko
c) pustim nerešeno
d) poskušam rešiti kolikor znam
11. Napovedan je športni dan vendar dežuje,zato odpade. Kako reagiraš?
a) se razburim
b) sem vesel, saj ne maram športa
c) mi je vseeno
12. Pri športu in drugih telesnih aktivnostih sem:
a) vztrajen
b) spreten
c) nespreten
d) pasiven (len)
13. Zadovoljen oziroma zadovoljna sem s svojim izgledom:
a) da
b) ne
c) samo včasih
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14. Koliko imaš prijateljev?
a) veliko
b) zelo malo
c) samo enega
d) nobenega
15. Ali vedno upoštevaš prijateljev nasvet?
a) da
b) večinoma
c) redko
d) nikoli
16. Zadovoljen sem s svojim sedanjim izgledom in se zato veselim prihodnosti.
a) da
b) ne
c) drugo: ______________________________________________
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