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EMOCIJA I SPOZNAJA U DOBU 
UMJETNE INTELIGENCIJE 
Agenda dobrobiti za vještine 21. stoljeća
Emocionalna dobrobit preduvjet je akademskog uspjeha i uspjeha u 
zapošljavanju, a emocionalna pismenost ključna je za samosvijest i kretanje 
kroz život. Kako umjetna inteligencija transformira tržište rada, važnost 
ljudskih vještina kao što su kreativnost, interpersonalno razumijevanje i 
empatija dobivaju na vrijednosti. Edukatori igraju ključnu ulogu u razvijanju 
vještina koje doprinose dobrobiti. Ovo međunarodno istraživanje istražuje 
kako profesionalci u obrazovanju daju prioritet blagostanju studenata i pristupaju mu.

EIU je ispitivao obrazovne stručnjake na globalnoj 
razini, od učitelja i administratora, pa do ravnatelja. 
Ispitanici su dolazili iz različitih gospodarskih, 
društvenih i političkih konteksta - od Meksika do 
Švedske, Indonezije do Kanade. Njihove informacije 
govore nam kako nastavnici i školski upravitelji 
razmišljaju o prioritetima i njeguju emocionalnu 
dobrobit u školama kako bi poboljšali ishode 
učenja kod učenika i bolje ih pripremili za rapidno
mijenjajuće tržište rada.

edukatora
ispitano je

u 15 zemalja

Učitelji i
nastavnici

Ravnatelji
škola

Pomoćno
osoblje

Edukatori smatraju kako dobrobit pokreće učenje i kogniciju

Dobrobit je maksimizirana unutar i izvan učionice

Dobrobit je u središtu globalne reforme obrazovanja

vjeruje da u učionici ima 
fokus na društveno učenje 

vjeruje kako studenti ostvaruju 
dobrobit od izazova koje 
uspješno savladaju

vjeruje kako osjećaj 
zajedništva i pripadnosti 
utječe na akademski uspjeh

škola u Aziji potiče razvoj 
emocionalne pismenosti u razredu 

Emocionalna dobrobit važna 
je za razvoj zdravih i 
odgovornih građana:

nastavnika u Sjevernoj Americi kaže da 
u svoje učionice uključuju načela 
emocionalne pismenosti

nastavnika želi podržati dobrobit studenata, 
ali nema resursa ili vremena

smatra da promjena mora doći 
s upravljačke razine

misli da su pozitivni, 
stabilni odnosi važni 
za akademski uspjeh

misli da izvannastavne 
aktivnosti pozitivno utječu 
na njihovu dobrobit 

misli da poticajno kućno 
okruženje utječe na 
emocionalnu dobrobit

kaže kako je emocionalna
dobrobit neophodna za 
razvoj temeljne pismenosti

edukatora vjeruje kako su
pozitivne emocije vitalne
za akademski uspjeh

Formalna politika
dobrobiti

Razvija
politiku

Potiče dobrobit
bez politike

Nema politiku
ni plan za njen razvoj

kaže kako je emocionalna
dobrobit važna u razvoju 
komunikacijskih vještina 

kaže kako je emocionalna dobrobit
studenata postala važnija za K-12 studente 
otkako su započeli vlastite karijere u edukaciji 

*Zaokružene brojke

U učionici: Izvan učionice: 

Društveno

Kognitivno

Emocionalno

Latinoamerički edukatori 
vide dugoročnu korist od 
pozitivnog obrazovanja

Latinska Amerika zauzima 30% među 
prvih deset zemalja s najbržim napretkom 
na PISA ljestvici 2000-2015

% se slaže
Latinska Amerika

% se slaže
Ostatak svijeta

Izazovi u provedbi:

Škole lideri
Gotovo svaki četvrti učitelj svrstava se u kategoriju „lidera“, što znači da 
njihovi učenici uživaju u iznadprosječnoj dobrobiti u usporedbi s 
drugim školama u zemlji. Što ova skupina radi drugačije?

Lideri će vjerojatnije imati: Formalnu politiku 
dobrobiti:

Strategija mjerenja i 
praćenja dobrobiti:

Lideri

Pratitelji

Lideri

Pratitelji

Lideri

Pratitelji

Vjerojatnije je da će lideri koristiti širok raspon mjernih podataka 
kako bi bolje iskoristili podatke o blagostanju:

Obrazovne aplikacije ili softver, jer
nadopunjuju i proširuju iskustvo učenja

Kolaboracijski alati,
jer je učenje društveno

Podaci i analitike o emocionalnim stanjima 
učenika, jer vidljivost vodi ka odgovornosti

Pozitivan učinak na dobrobit:

Sigurno i ugodno okruženje u učionici

Sloboda izražavanja studenata

proaktivno
usmjeravanje

identificirati 
neispunjene potrebe

posvetiti posebnu 
pažnju kad je potrebno

Lideri

Pratitelji

Prve tri tehnologije koje podržavaju blagostanje učenika:

53% škola ima izričito definiranu 
politiku dobrobiti.

se slaže

se slaže

se slaže

se slaže


