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Osebnosti v šolstvu  

 

V kolikor želite harmonijo in dobro vzdušje se potrudite bolj seznaniti z ugotavljanjem osebnostnih tipov tako otrok, kot 

odraslih. Saj se celo najmlajši obnašajo po vzorcu. Če ste kot vzgojitelj/učitelj močni kolerik in ne poznate koncept 

osebnosti, nikoli ne boste razumeli, zakaj celotna skupina ne deluje po vaših navodilih. Ko boste razumeli 
temperamente ne boste več skrbeli ali se jezili zato, ker se vsi ne obnašajo tako, kot vi zahtevate oziroma ste si zamislili.  

 

Mladi popularni sangviniki bodo mogoče imeli težave z disciplino, ker bodo več govorili kot delali. Lahko so 
motivirani, da so tiho, če jim pokažete, da bi bili zaradi tega vi srečnejši. Veseli so, če jih imajo drugi radi, zato vam 

bodo poskušali čim bolj ustreči. Dobri so v ustnem izražanju in radi so vodje skupin, kadar je potrebno ustvarjalno 

razmišljanje. Ker so nedisciplinirani, jih morate pogosto spomniti na rok za projekte. Koristno je, če jim napišete 
seznam tistega, kar od njih pričakujete – vendar bodo mogoče seznam izgubili So tisti, ki kar naprej klepetajo in bi se 

radi samo igrali. Sovražijo sedenje na enem mestu in takoj, ko pogledate stran, že vstanejo in tekajo naokrog.  

 

Mali močni koleriki so običajno motivirani k temu, da stvari naredijo pravočasno in dobro. Včasih so v težavah, ker 
jim zmanjka dela in končajo pred drugimi. Zato jim dajte dvojne ali dodatne naloge, sicer bodo začeli klepetati in motiti 

ostale, ki še delajo. Svoje delo opravijo dobro, ga hitro končajo in začnejo drugim ukazovati ter se jim posmehovati, da 

so počasni. Najsrečnejši so, ko jih postavite za glavne v skupini, jih pošljete nekaj iskati v pisarno ali v kuhinjo ali če 
jim dovolite, da se odločijo katero igro se boste vsi skupaj  igrali. Mali močni koleriki verjetno vsako jutro pridejo zelo 

živahni. 

 
Mali popolni melanholiki obožujejo projekte in detajle, v katere se morajo resnično poglobiti in bodo veseli, če bodo 

lahko nemoteno opravili nalogo do konca. Zapomnite si, da so hitro užaljeni. Če nočete, da tak učenec pade v depresijo, 

morate upoštevati njegovo občutljivost. Če so dobro razpoloženi, bodo hoteli nekaj delati. Obožujejo urnike in se 

odlično razumejo z vzgojiteljem/učiteljem, ki je dobro organiziran in predvidljiv. Mali melanholiki ne povzročajo težav. 
Ponosni so, ko končajo z delom, vendar se bojijo, da ne bodo imeli časa dokončati vsega, kar so si zastavili.  

 

Mali mirni flegmatiki se ničesar ne lotijo z ogromnim navdušenjem, zato naj vas ne moti, če sploh ne bodo reagirali na 
vaš čudovit načrt ali predlog. Vseeno bodo delali na velikem projektu in mogoče jim bo celo všeč. Lahko ste prepričani, 

da se bodo spodobno obnašali, ne bodo delali težav in vedno bodo prijazni. So ubogljivi in se premaknejo samo kadar 

jim to ukažete. Pogosto jim misli nekam odletijo in najsrečnejši so, ko jim pustite sedeti v kotu in jim dovolite igrati se s 

kockami.  
 

Princip velja tudi za večje šolarje. Popolni melanholiki in mirni flegmatiki so bolj umirjeni in dirjajo in ne skačejo 

povsod. Tudi ne pokažejo navdušenja. 
 

 

Osebnosti v pisarni  
 

Popularni sangviniki se dobro odrežejo v situacijah, kjer je stik z ljudmi zelo pomemben. Dobri so pri telefonskih 
stikih, na terenu, kot receptorji, pri prodaji, pri novih, ustvarjalnih zamislih in kot kontaktno osebje. Ne pričakujte od 

njih, da bodo dobri knjigovodje: popularni sangviniki mislijo, da je dovolj, če zgolj približno vodijo račune. Ne marajo 

detajlov, številk in natančnosti, vendar pa bodo razveseljevali ljudi. 
 

Močni koleriki so usmerjeni k cilju. Če lahko poskrbite, da bodo imeli dovolj izzivov in nagrad, bodo še naprej 

napredovali. Dobro se odrežejo na čelu česar koli, vse dokler jim vsiljujete idejo o tem, kako pomembno je, da so v 
dobrih odnosih z drugimi. Kombinacija popularnega sangvinika in močnega kolerika je popolna kombinacija za vodjo 

(prijetna osebnost in odločnost) 

 

Popolni melanholiki najbolje delajo, ko niso obkroženi z ljudmi. Mize imajo urejene, pisma pišejo lepo in v službo 
pridejo pravočasno. Lahko se zanesete nanje, vedno se bodo potrudili, da bodo nalogo opravili pravočasno in natančno, 

če jim boste zagotovili sprejemljive delovne pogoje. Dobro se odrežejo pri detajlih, dolgoročnemu načrtovanju in vdani 

vam bodo do konca življenja, če boste z njimi spoštljivo ravnali. 

 

Mirni flegmatiki so lahko najboljši delavci, če jih ustrezno motivirate. Dobro se odrežejo v strukturiranem okolju kjer 

jim je delo natančno razloženo. Če jih pustite same, bodo samo zapravljali čas. Ne delujejo dobro, če pustite, da delajo, 
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kakor koli si želijo. Čas enostavno nikoli ni pravi in pogosto odlašajo. Odlični so v razreševanju konfliktov med 

sodelavci, ker so sposobni obe strani videti objektivno. 

 
(iz knjige Sestavljanka na delovnem mestu – Florenece Littauer) 

 

 


