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Poudariti želimo, da je razmnoževanje in razdeljevanje tega priročnika dovoljeno in zažele-
no. Veseli bomo, če boste pri svojem delu uporabili ideje in gradiva iz priročnika in jih prena-
šali na druge ljudi, ki bi lahko s tem pridobili. Če boste kopirali ali navajali posamezne odseke 
priročnika, vas prosimo, da se sklicujete na Pro-Skills projekt in našo spletno stran. Najlepša 
hvala! 

Projekt sofinancira Evropska komisija. Niti Evropska komisija niti kdorkoli 
drug, ki deluje v njenem imenu, ni odgovoren za nadaljnjo uporabo 
informacij, objavljenih v tem priročniku.  
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Predgovor 

 
Izkušnje in študije iz različnih delov Evrope kažejo, da je izobrazba odraslih in ponudba vseži-
vljenjskega učenja  pretežno prevzeta med posamezniki, ki imajo za sabo že določeno količi-
no usposabljanja. Ljudje iz težjih socialnih razmer, ki nimajo izobrazbe, ali imajo težave pri 
iskanju zaposlitve v prvotnem poklicu, so redko zastopani med pripravniki ali se soočijo s 
težavami pri uspešnem končevanju izobrazbe. Za to ciljno skupino lahko pomanjkanje social-
nih in osebnih veščin predstavlja težavo. 

Na žalost so te osnovne veščine le redko del izobraževalnega načrta. Obstajajo določene 
ponudbe, ki odraslim dajo možnost, da se z njimi preizkusijo v varovanem okolju. Pro-Skills 
projekt bi rad zapolnil to vrzel. Koncept »train-the-trainer« (usposabljanje trenerjev) si priza-
deva za zavedanje in kvalificiranost osebja na področju izobraževanja odraslih, vseživljenj-
skega učenja ter za promocijo osebnih, socialnih in samoupravljalskih veščin. Strokovnjaki, 
ki delajo s ciljno skupino odraslih, se z njimi ukvarjajo na način, ki je ustvarjen za izobraževan-
je odraslih. Vključuje inovativne pristope, kot so samonadzor, produktivnost, sodelovanje in 
izkustveno učenje. 

»Train-the-trainer« koncept nudi informacije o filozofiji Pro-Skills in več izobraževalnih 
modulov, ki jih je mogoče uresničiti tako pri usposabljanju začetnikov ali na delovnem mestu 
že zaposlenih. 

Zavedamo se, da je Pro-Skills koncept program, ki se še razvija, in da potrebuje dodatne 
izboljšave. Učitelji in strokovnjaki, ki želijo sprejeti Pro-Skills filozofijo in biti del vsakdanje 
prakse le-te, morajo ohraniti skupinsko razmišljanje in izmenjavo. Vključiti bi jo bilo potrebno 
v širši program ukrepov, kjer bi se dotaknili tako socialnih in zdravstvenih storitev, komuni-
kacije med različnimi ravnmi javnosti za širši cilj, ki pa je bolj poštena in zdrava družba. 

Projekt ne bi mogel biti uspešno izveden brez finančne in kadrovske podpore. Finančna 
podpora je bila zagotovljena s strani Evropske komisije in sodelujočih partnerjev, vključenih v 
projekt. Posebna zahvala gre ljudem in ustanovam, ki so nas podpirali na različne načine in 
nam zagotovili povratne informacije.  

Upamo, da se bo ta način izobraževanja razširil med trenerje in vse ostalo strokovno osebje, 
da bosta lahko tako izobrazba odraslih, kot vseživljenjsko učenje  dosegla ciljno skupino, ki 
le-to potrebuje. 

 

Vaš skupina Pro-Skills 
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Ozadje Pro-Skills filozofije 
Izobraževanje odraslih temelji na prepričanju, ”da ljudje 

lahko nadzirajo svoja življenja, ga spreminjajo ter niso 
nemočni pri soočanju s strukturnimi silami.” 

(M. K. Smith, 1994) 

Pro-Skills je projekt v okviru evropskega programa vseživljenjskega učenja (Grundtvig) in je 
sofinanciran s strani Evropske komisije. V projektu sodeluje devet partnerjev iz osmih evrop-
skih držav. Gre za predstavnike nevladnih organizacij, ki imajo izkušnje z različnih področij: 
izobraževanje odraslih, promocija zdravja in preventiva na področju zasvojenosti. 

Cilj projekta Pro-Skills je oblikovati v prakso usmerjen koncept usposabljanja, s katerim bi 
pri socialno neprivilegiranih skupinah ljudi (posebno pri mlajših odraslih) spodbujali krepi-
tev osebnih, socialnih in samoupravljavskih veščin kot osnovnega pogoja vseživljenjskega 
učenja. 

Ozadje projekta 

Ljudje s težko socialno preteklostjo oziroma tisti, ki trenutno doživljajo socialno prikrajša-
nost1, imajo redko omogočen dostop do ponudb izobraževanja odraslih in vseživljenjskega 
učenja: za to ciljno skupino predstavlja pomanjkanje oziroma neznanje o socialnih in osebnih 
veščinah oviro. Poleg tehničnih in metodoloških znanj predstavljajo socialne in osebne vešči-
ne osnovne ter ključne kompetence, ki so pomemben predpogoj za vključitev ter uspešno 
dokončanje različnih vrst formalnega in neformalnega izobraževanja. Poleg tega so bistvene-
ga pomena za razvoj in utrditev posameznikove družbene in kulturne identitete, predstavlja-
jo pa tudi pomemben varovalni dejavnik pred različnimi oblikami tveganega vedenja in 
zasvojenosti. 
Ta osnovna znanja oziroma veščine so redko del učnih načrtov izobraževanja odraslih, poleg 
tega pa obstaja malo izobraževalnih ponudb za odrasle, ki bi nudile učinkovito učenje oziro-
ma krepitev veščin v varnem učnem okolju. Povečuje se tudi delež odraslih, ki jim teh veščin 
primanjkuje, in ki se soočajo s spreminjanjem razmer v družbi ter neugodnim položajem: 
namen prvega faze projekta Pro-Skills je bil zapolniti to vrzel. 
 
Namen druge faze projekta Pro-Skills je oblikovanje standardiziranega "train the trainer« 
koncepta (koncepta usposabljanja tistih, ki bodo izvajali nadaljnja usposabljanja), ki bo stro-
kovnjakom omogočal spodbujanje osebnih, socialnih in samoupravljavskih veščin pri socialno 
ogroženih odraslih. Cilj projekta je tudi širitev ter trajno izvajanje inovativnih elementov Pro-
Skills koncepta, kar bi lahko dosegli z ozaveščanjem politikov o nujnosti vključevanja osnov-
nih veščin v učne načrte ter ponudbe izobraževanja na področju vseživljenjskega izobraževa-
nja. 

                                                           
 
1 ”Socialno ogrožene skupine ljudi” – definicija je podrobneje razložena in predstavljena v priročniku Pro-Skills 
na str.21-23 (www.pro-skills.eu) 
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Zakaj je pomembno krepiti osnovne veščine pri socialno ogroženih odraslih? 

Svet se stalno spreminja. Da bi razumeli in se uspešno soočali z izzivi ter zapletenim sodob-
nim življenjem (na primer z ekonomskimi ter družbenimi posledicami svetovne finančne kri-
ze), potrebujemo vedno več kompetenc na področju znanosti in tehnologije kot tudi social-
nih in državljanskih kompetenc. Zato je nujno, da izboljšamo odziv izobraževalnega sistema 
na nove zahteve trga dela, s čimer bi lažje uresničevali potrebe po določenih veščinah ter 
družbene in kulturne izzive globaliziranega sveta. Nujno potrebno je obravnavati položaj 
mlajših odraslih, ki se soočajo z izjemnimi težavami pri vstopu na trg dela. Zlasti so potrebne 
bolj fleksibilne oblike učenja, ki bi tako ženskam kot moškim v različnih obdobjih življenja 
omogočale večjo izbiro med različnimi sistemi izobraževanja in usposabljanja ter tudi for-
malnimi in neformalnimi učnimi okolji. 

V okviru teh potreb smo se partnerji projekta Pro-Skills odločili dati prednost ranljivim sku-
pinam ljudi, predvsem tistim z nižjo stopnjo izobrazbe, brezposelnim, mlajšim in starejšim 
delavcem, invalidom, ljudem z duševnimi motnjami ter manjšinskim skupinam, kot so prisel-
jenci, pri katerih obstaja večje tveganje neaktivnosti in socialne izključenosti, in ki so odvi-
sni od socialnih prejemkov. 

Te skupine ljudi so pogosto žrtve posebnih neprivilegiranih pogojev ali celotne družbe. Pogo-
sto se počutijo nemočne ter trpijo zaradi nizke ravni samozavesti in lastne učinkovitosti pri 
upravljanju vsakodnevnih dogodkov in soočanju z zdravstvenimi težavami. Zato je bistvenega 
pomena, da jim ponudimo priložnost za učenje oziroma krepitev osnovnih veščin. Osebne, 
socialne in samoupravljavske veščine prav tako vplivajo na motivacijo za učenje in aktivno 
vključevanje v okolje, v katerem živijo.  

Poudarek je na osebnostni ravni in ne na zunanjih pogojih, na katere težko vplivamo. Kljub 
temu pa življenjski pogoji, način, kako je družba organizirana, in pravila delovanja v družbi 
seveda predstavljajo dodatne pomembne pogoje integracije. 

Namen učenja oziroma krepitve osnovnih veščin pri socialno neprivilegiranih je vključevanje 
le-teh v družbo. Koncept Pro-Skills lahko bolje razložimo na podlagi določenih etičnih in fi-
lozofskih načel. 
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Življenjske veščine za neprivilegirane osebe v vseživljenjskem učenju: teorija, 
ki podpira izobraževanje na osnovi veščin 

 
“Ljudje, ki sebe štejejo za visoko učinkovite, delujejo, mislijo in čutijo 

drugače kot tisti, ki se dojemajo kot neučinkovite. Ustvarjajo svojo 
prihodnost, namesto da bi jo zgolj napovedovali." 

(Albert Bandura) 

 

Dokument iz leta 1986, “Ottawa Charter for Health Promotion” (Listina za promocijo zdravja 
iz Ottawe) in Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) priznavata pomen življenjskih veščin 
z vidika sprejemanja boljših odločitev za zdravje in priložnosti, da se ljudje učijo vse življenj2. 

Življenjske veščine omogočajo prilagodljivo in pozitivno vedenje, kar omogoča posamezni-
kom, da se uspešneje soočajo z zahtevami in izzivi vsakdanjega življenja (definicija Svetovne 
zdravstvene organizacije). 

Ko govorimo o življenjskih veščinah, imamo v mislih procese, povezane s posameznikovo 
osebnostjo, dejanja v odnosu do drugih ter tudi dejanja, s katerimi želimo spreminjati okolje 
na način, da bo le-to koristno za nas. 

Izobraževanje, ki temelji na življenjskih veščinah3 v svoji dolgi zgodovini podpira razvoj otro-
ka ter promocijo zdravja. Danes velja za učinkovit pristop pri obravnavi različnih vprašanj, 
povezanih z razvojem otrok in mladostnikov, ter s tem povezanih tematik4.  

                                                           
 
2Ottawa Charter for Health Promotion First International Conference on Health Promotion Ottawa, 21 
November 1986 Develop Personal Skills 
Promocija zdravja podpira osebni in socialni razvoj prek zagotavljanja informacij, izobraževanja na področju 
zdravja in krepitve življenjskih veščin. S tem povečuje možnosti, ki so na voljo ljudem, da izvajajo večji nadzor 
nad lastnim zdravjem in okoljem, v katerem živijo, ter sprejemajo zdravju primerne odločitve. 
Bistvenega pomena je omogočiti ljudem, da se skozi celotno življenje učijo pripraviti oziroma prilagajati na razli-
čna obdobja v življenju ter se soočati s kroničnimi boleznimi in poškodbami. To je potrebno omogočiti v šolah, 
domovih, delovnih mestih in v skupnosti. Ukrep je potreben s strani izobraževalnih, strokovnih, poslovnih in 
prostovoljnih organov in ter znotraj samih ustanov. 
3 Izobraževanje, ki temelji na življenjskih veščinah, pogosto zamenjujemo z zdravstveno vzgojo, ki prav tako 
temelji na teh veščinah. Razlika med obema pristopoma pa je v vsebinah oziroma temah, ki jih zajemata. Sled-
nja temelji na »zdravju«. Izobraževanje, ki temelji na življenjskih veščinah, pa lahko temelji na človekovih pravi-
cah, državljanski vzgoji, ostalih družbenih vprašanjih in tudi zdravju. Oba pristopa sta usmerjena v uporabo 
osnovnega znanja, odnosov in spretnosti v realnem življenju, ravno tako pa pri obeh pristopih uporabljamo 
interaktivne metode poučevanja in učenja. Vsakdanje veščine se nanašajo na zmogljivosti, vire in možnosti za 
uresničevanje posameznikovih ter skupnih gospodinjskih ekonomskih ciljev, z drugimi besedami za ustvarjanje 
dohodka. Te veščine vključujejo tehnične in poklicne sposobnosti (tesarstvo, šivanje, računalniško znanje itd), 
veščine za iskanje zaposlitve, poslovno upravljanje,podjetništvo in ter veščine upravljanja denarja. 

4Navedeno v UNGASS on HIV/AIDS (2001), UNGASS on Children (2002), World Youth Report (2003), World Pro-
gram for Human Rights Education (2004), UN Decade on Education for Sustainable Development (2005), UN 
Secretary General’s Study on Violence Against Children (2006), 51st Commission on the Status of Women 
(2007), and the World Development Report (2007). 
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Pričakovani učni rezultati vključujejo kombinacijo znanja, vrednot, stališč in veščin, posebno 
tistih, povezanih s kritičnim mišljenjem in reševanjem problemov, samo-upravljanjem, 
komunikacijo in interpersonalnimi veščinami5. 

Učinkoviti programi, namenjeni mladim v šolskih okoljih, promovirajo zdravo vedenje in pre-
prečujejo dejavnike tveganja. Dokazano je, da programi, ki temeljijo na življenjskih veščinah, 
izboljšajo učni proces in metode poučevanja. 

Izobraževanje na osnovi življenjskih veščin, temelji na desetletja dolgih raziskavah ter izkuš-
njah s področja vedenjske znanosti ter strok na področju izobraževanja, ki proučujejo razvoj 
otroka, načine, kako ljudje - posebno otroci in mladostniki - rastejo in se učijo, pridobivajo 
znanje, odnos in veščine ter kako se vedejo. 

Ena najpomembnejših teorij, ki predstavlja jedro izobraževalnega modela, in ki temelji na 
življenjskih veščinah, je teorija socialnega učenja (ali socialno kognitivna teorija) Alberta 
Bandure. 

Teorija socialnega učenja se osredotoča na učenje, ki se pojavlja v socialnem kontekstu. 

Po tej teoriji učenje temelji na enostavnem učenju z opazovanjem in učenju s posnemanjem 
vedenja drugih oseb. "Večine vedenjskih vzorcev se naučimo z opazovanjem skozi modeli-
ranje: z opazovanjem drugih, npr. nekdo dobi idejo od drugih, kako se na novo vesti, ob 
kasnejših priložnostih pa ta »zapisana« informacija služi kot vodilo za ukrepanje."  
(Bandura 1977) 

Poleg tega teorija socialnega učenja trdi, da bodo ljudje najverjetneje prevzeli neko vedenje, 
če bodo menili, da so sposobni te oblike vedenj izvajati uspešno. To pomeni, da bodo dosegli 
visoko samoučinkovitost. Z vidika navadnega je lahko samo-učinkovitost pogledal, kot samo-
zavest do učenja.  

Teorija socialnega učenja pojasnjuje človekovo vedenje na podlagi stalne vzajemne interakci-
je med kognitivnimi, vedenjskimi in okoljskimi vplivi. 

Lastna učinkovitost se po Bandurini teoriji nanaša na prepričanja posameznika, da ima spo-
sobnosti, da organizira in izvede dejanja, ki so potrebna za dosego določenih rezultatov ozi-
roma ciljev. “Prepričanja v lastno učinkovitost se ne nanašajo na sposobnosti, ki jih posamez-
nik ima, ampak na to, kaj posameznik meni, da lahko z njimi naredi.” (Bandura, 1986) 

Samo-učinkovitost ni prirojena sposobnost, ampak se je naučimo skozi življenje. Občutek 
lastne učinkovitosti se lahko, odvisno od dogodkov v življenju, okrepi ali celo zmanjša. 

                                                           
 
5 WHO INFORMATION SERIES ON SCHOOL HEALTH Skills for health: Skills-based health education including life 
skills: An important Child-Friendly/Health-Promoting School of a Child-Friendly/Health-Promoting School 
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Drug pomemben vidik teorije socialnega učenja je samoregulacijski koncept, ki razlaga, kako 
ljudje izbirajo naučena vedenja. Proces samoregulacije se začne, ko posameznik razvije last-
ne ideje o tem, katero je primerno oziroma neprimerno vedenje, ter se na podlagi tega 
ustrezno odloči.  

Lastna učinkovitost in samoregulacija sta nedvomno povezani z možnostjo uporabe lastnih 
sposobnosti in virov ter aktiviranjem življenjskih veščin. Po drugi strani pa so življenjske veš-
čine potrebne, da se lahko soočamo s težavami in različnimi situacijami ter izboljšamo lastno 
učinkovitost. 

V teoriji Alberta Bandure je posameznik aktiven in sposoben nadzirati ter upravljati življenj-
ske dogodke, kar v glavnem pomeni, da se vsak lahko nauči, kako nekaj storiti. 

Življenjskih veščin se je tako možno naučiti: so pomemben varovalni dejavniki, ki ljudem 
pomagajo, da se ne počutijo izgubljeni v neprijetnih situacijah, da vzdržujejo visoko raven 
samospoštovanja in samozavesti, notranji nadzor ter občutek za smisel življenja in tudi soci-
alne podpore s strani družine, prijateljev in skupnosti. 

Številne študije v skupnostni psihologiji so pokazale, da ta znanja oziroma veščine predstav-
ljajo pomemben vir pri soočanju z ranljivostjo ter z različnimi viri stresa (Rappaport & Seid-
man 2000; Wiley & Rappaport 2000). Sposobnost soočanja s stresnimi in težkimi situacijami 
pa je neposredno povezano s socialno vključenostjo oziroma reševanjem socialno neugod-
nega položaja. 

Življenjske veščine lahko povezujemo tudi s krepitvijo posameznikov na način, “da le-ti pove-
čajo nadzor nad dogodki, ki vplivajo na njihova življenja." Krepitev posameznikov predstavlja 
tudi predpogoj za dobro psihično počutje, in "ne more biti dano, temveč prihaja iz posamez-
nikov in skupin." (Laverack 2007) 

Ekipa projekta Pro-Skills meni, da socialne in osebne veščine predstavljajo osnovne kompe-
tence, ki jih potrebujemo za upravljanje s svojim življenjem, ter so pomemben predpogoj za 
vključevanje in uspešno dokončanje vseh vrst formalnega in neformalnega izobraževanja. 
Nadalje so bistvenega pomena za razvoj in utrditev lastne socialne in kulturne identitete, kar 
predstavlja pomemben vir zdravega načina življenja. Na žalost so življenjske veščine le redko 
del učnega načrta izobraževanja odraslih, obstaja pa le nekaj izobraževalnih ponudb za odra-
sle, kjer lahko krepijo veščine v varnem učnem okolju (npr. izobraževalni koncept Pro-Skills). 

Iz tega razloga je pomembno, da ponudimo priložnost in začnemo nov proces razvoja in uče-
nja, krepitve znanja, veščin in sposobnosti, in sicer v skladu z ustreznimi osebnimi, državljan-
skimi, socialnimi in/ali zaposlitvenimi pogledi na ciljne skupine, ki se znajdejo v socialno neu-
godnem položaju. 



Evropski projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP  
 
 

Pro-Skills - Usposabljanje trenerjev 10 

 
 

Pro-Skills etični manifest 

Koncept Pro-Skills temelji na določenih etičnih vidikih. V primeru uporabe tega koncepta, 
zapisanega v našem duhu, se mora vsak, ki bo koncept uporabljal, načeloma strinjati z našimi 
pogledi in jih tudi sprejeti. Zagovarjamo enake možnosti tako moških kot žensk, kar pomeni, 
da zagovarjamo enakopravnost vseh ljudi. S konceptom Pro-Skills si prizadevamo opolnomo-
čiti udeležence, da bi postali aktivni v doseganju bolj enakomerne porazdelitve bogastva, in 
da bi vplivali in bili aktivno vključeni v družbo ter vsakdanje življenje. 

Čeprav naš koncept vključuje usposabljanje, ki temelji na veščinah, to nikakor ne pomeni, da 
po našem mnenju ciljna skupina nima nikakršnih veščin. Naše ciljne skupine obvladajo vešči-
ne za preživetje v svojem okolju. To so veščine, ki temeljijo na izkušnjah in refleksiji. Izobra-
ževanje Pro-Skills ponuja možnost za preusmerjanje obstoječih veščin v aktivno spreminjanje 
neprivilegiranih pogojev. Ta izjava razkriva tudi naše skupno prepričanje, da marginalizacija 
ali pomanjkljivosti pomenijo izločanje določenih skupin in posameznikov iz naše družbe. To 
usmerja pozornost na družbene strukture v okviru usposabljanja Pro-Skills. 

Cilj našega koncepta Pro-Skills je zato omogočiti krepitev in povezovanje udeležencev z 
namenom, da začnejo prevzemati aktivno vlogo pri spreminjanju razmer v svojem življenju in 
družbi. To nas na koncu pripelje do točke, ko moramo ta stališča posredovati udeležencem 
oziroma potencialnim udeležencem našega izobraževanja. Bistvenega pomena je, da jasno 
predstavimo našo definicijo problema, strategijo ter cilje koncepta Pro-Skills. S tem so pove-
zani tako etični kot pedagoški razlogi. Z vidika etičnih razsežnosti moramo upoštevati enake 
možnosti in pravico vsakega posameznika, da se sam odloči, v katerem procesu razvoja želi 
sodelovati. Pedagoški pristop poudarja pomen metakognicije kot osnovnega pedagoškega 
načela: kot prvo, da je razvoj ključna komponenta učenja, in drugo, da ima vsak pravico razvi-
jati se in krepiti znanje. To smatramo kot temeljna načela in ključne komponente v izobraže-
valnem konceptu Pro-Skills. 

Cilj izobraževanja Pro-Skills je povečati kakovost življenja in izboljšati zdravje. Naš interes je 
naše znanje osredotočiti na pomen življenja6, v čemer vidimo možnost spreminjanja lastnega 
upravljanja z življenjem in neenakih pogojev, in sicer z namenom spremeniti tako življenje 
kot pogoje.  

                                                           
 
6 To je v nasprotju z najpogostejšo priznano vrednostjo izobraževanja in njegovega prenašanja naprej, na pod-
lagi katere si prizadevamo za doseganje vnaprej določenih ciljev za izmenjavo na trgu. To po drugi strani ne 
pomeni nujno, da ti cilji ne morejo podpreti življenjske vrednosti in obratno. To je treba obravnavati kot glavni 
cilj posredovanja znanja o veščinah. 
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Naše temeljne vrednote 

“Ne moremo zbežati pred izbiro vrednot v sistemih socialnega varstva” 
(R.M. Titmuss, 1977) 

 
Naša vizija temelji na enakih možnosti vsakega moškega in ženske, s posebnim poudarkom na krepit-
vi vloge socialno ogroženih ljudi in potrebi po skupnem prizadevanju za doseganje bolj pravične in 
vključujoče družbe. 
 
Naše poslanstvo je, da spodbujamo razvoj in izvajanje izobraževanj na področju vseživljenjskega uče-
nja in na ta način prispevamo k blaginji in zdravju ljudi (s krepitvijo osebnih, socialnih in samouprav-
ljalskih veščin pri ljudeh, ki prihajajo iz težkih socialnih okolij, saj le-te predstavljajo osnovni pogoj in 
priložnost, da ti ljudje aktivno sodelujejo pri izboljšanju njihovih življenjskih razmer). 
 
 
Enake možnosti 
Izobraževanje nudi “vstopnico” za priložnosti. Vsi ljudje imajo pravico do enakih možnosti za izobra-
ževanje, razvoja svojih potencialov, neodvisnosti in lastne identitete. Bistveno pri tem je varovanje 
svobode do učenja in poučevanja ter zagotavljanje enakih izobraževalnih možnosti za vse ljudi. 
 
Socialna pravičnost 
Enak dostop do ponudb vseživljenjskega učenja je bistvenega pomena za doseganje družbenih spre-
memb na področju revščine, diskriminacije, brezposelnosti in drugih oblik izključevanja. To je ključ-
nega pomena za izgradnjo socialnega vključevanja ter dostojanstva in enakopravnosti vsakega posa-
meznika v naši raznoliki družbi. 
 
Demokracija 
Pomembno je prizadevati si za zagotavljanje enakopravnega dostopa do ponudb vseživljenjskega 
učenja in drugih virov za socialno ogrožene skupine ljudi ter zavračanje vsakršnih oblik diskriminacije, 
kar lahko prispeva k izgradnji pravih pogojev demokratičnega življenja v naši družbi. 
 
Sodelovanje in aktivno državljanstvo 
Socialno ogrožene skupine spodbujamo, da sodelujejo pri odločanju, spreminjanju težkih življenjskih 
pogojev, gradnji njihove prihodnosti, s tem pa skupaj politično prispevamo k dobrobiti celotne  
skupnosti. 
 
Solidarnost 
Prizadevanja v imenu socialno ogroženih ljudi se nanašajo na odnos do solidarnosti: krepijo se poten-
cialne in ključne kompetence posameznikov; solidarnost pomaga uresničevati enakost med ljudmi. 
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Avtonomija 
Da bi pri socialno ogroženih skupinah ljudi spodbujali odgovorno samoodločanje, je pomembno 
odkrivati obstoječe vire in prednosti, saj morajo ljudje postati temeljni protagonisti v svojem življen-
ju. Ta cilj je mogoče doseči s krepitvijo osnovnih veščin ter medosebnih odnosov in okoljskih  
priložnosti. 
 
Kolektivna akcija 
Posamezniki krepijo tudi sebe, ko delajo za skupno dobro. Kot strokovnjaki z izobraževalno in preven-
tivno vlogo verjamemo, da lahko skupaj izboljšamo našo strokovnost in kakovost ponudb vseživljenj-
skega učenja. 
 
Sodelovanje 
Sodelovanje z družinami, organizacijami, politiki in drugimi pomembnimi akterji je bistvenega pome-
na za kakovost izobraževanja in krepitev vloge posameznikov. Zato menimo, da so odnosi med ljudmi 
pomembno sredstvo za doseganje sprememb. 
 
Kulturna identiteta 
Do vseh ljudi se vedemo skrbno in spoštljivo, zavedajoč se individualnih in kulturnih razlik ali osebnih 
vrednot, s čimer želimo spodbujati znanje in občutljivost do kulturne in etične raznolikosti. Socialna 
in kulturna identiteta je hkrati tudi vir učenja in lahko postane pomembna osnova za zdrav občutek 
samozavesti. 
 

Pro-Skills izobraževalni koncept vseživljenjskega učenja 

Vseživljenjsko učenje so "[...] vse učne dejavnosti v času življenja s ciljem izboljšanja znanja, veščin in 
sposobnosti z osebnega, državljanskega, družbenega in/ali z zaposlitvijo povezanega vidika." (Evrop-
ska komisija za šolstvo in izobraževanje, 2006). Vseživljenjsko učenje, formalno ali neformalno, se 
razteza čez celotno življenje, od predšolskih let do upokojitve; vključuje tako teoretično znanje kot 
tudi praktične spretnosti, kar obsega pridobivanje, izboljšanje in krepitev različnih veščin. 
 
Koncept Pro-Skills vključuje elemente in temeljna načela nekaterih inovativnih pristopov, kot so 
samoregulativno, produktivno, kooperativno in izkušenjsko učenje na področju izobraževanja  
odraslih7. Ti pristopi so za doseganje trajnostnega znanja in veščin bolj učinkoviti od tradicionalnih 
metod poučevanja. Udeleženci izobraževanj in usposabljanj so bolj subjekti kot objekti učnega proce-
sa, saj se sami učijo regulirati proces učenja. Koncept Pro-Skills temelji na konceptu opolnomočenja 
ter poudarja ključne osebne kompetence za upravljanje življenjskih dogodkov, s čimer vpliva tudi na 
izboljšanje zmožnosti organizacij, skupin s podobnimi interesi in skupnosti, da vplivajo na življenjsko 
okolje in z zdravjem povezanim vedenjem. Zato tudi izbira metodologij odraža etična in filozofska 
načela Pro-Skills. 

                                                           
 
7 O teh pristopih si lahko preberete več v prvem Pro-Skills priročniku, str. 15-20 (www.pro-skills.eu).  
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Metodološka načela koncepta Pro-Skills 

“Teorija brez prakse vodi v prazen idealizem, 
akcija brez filozofske refleksije  

pa v nespameten aktivizem” 
(Elias & Merriam, 1980) 

 
 
Vsi ljudje imamo potenciale, vire in sposobnosti, ki jih je mogoče razviti za doseganje življenjskih 
ciljev v smeri blaginje. Poudarek je na posameznikovi osebnostni rasti in usmerjanju v učenje. 
 
Izkustven pristop k učenju ima prednost, saj tako posamezniki širijo oziroma uporabljajo svoje izkuš-
nje, kar je glavni dejavnik za vključitev v odločanje in doseganje sprememb. 
 
Spodbujanje vseh čutov omogoča ljudem “čutiti”, kar doživljajo: čustva, povezana z resničnimi izkuš-
njami, prispevajo h krepitvi učnih sposobnosti. Simulacija realnih življenjskih situacij v okviru uspo-
sabljanja zagotavlja prenos veščin v vsakodnevno življenje. 
 
Za ustaljene metode, kamor spadajo vnaprej določene sheme, tradicionalne in priznane metode ter 
tehnološka oprema, velja prepričanje, da lahko predstavljajo oviro pri učenju socialno ogroženih sku-
pin ljudi. 
 
Ta “izštekan” pristop zahteva od izvajalca usposabljanja, da je pri svojem delu pristen, spontan in pri 
tem spodbuja udeležence. 
 
Posebna pozornost je namenjena varnemu učnemu okolju, ki udeležencem omogoča, da prakticirajo, 
poskušajo različne stvari in se pri tem ne počutijo obsojane ali ocenjevane. 
 
Skupna prizadevanja so namenjena spodbujanju in krepitvi zaupanja in avtentičnega odnosa z 
namenom krepitve posameznikovega občutka lastne vrednosti in učinkovitosti, kar predstavlja teme-
ljni pogoj za učni proces. 
 
 
Trenerji, ki bodo sledili izobraževalnemu konceptu Pro-Skills in njegovi filozofiji, bodo imeli z njego-
vim preizkušanjem priložnost za razpravo in razmislek o svoji vlogi v sklopu učenja ter družbenih pot-
rebah v tem spreminjajočem se svetu. Kolektivno zavest in izmenjavo med strokovnjaki moramo 
ohranjati pri življenju, saj koncept Pro-Skills predstavlja le majhen del, ki potrebuje nadaljnji razvoj in 
izboljšave. Zavedamo se, da ga je potrebno vključiti v širše intervencijske izobraževalne programe, 
vključevati ključne akterje ter vzpostaviti socialni dialog med javnimi službami (socialnimi in zdravs-
tvenimi) na različnih ravneh. V ta proces je treba vključevati tudi ponudnike izobraževanj in usposab-
ljanj za doseganje visokih ciljev, kot je bolj poštena in zdrava družba. 
 
Inovativni učni pristop Pro-Skills temelji na uporabi iger ter dinamičnih vaj, ki delujejo kot 
orodja za doseganje ciljev Pro-Skills filozofije: spodbujajo ljudi, da gredo globlje v svoje misli 
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in občutijo svoje izkušnje "tukaj in zdaj" ter spodbujajo spremembe življenjskih pogojev v 
skladu z njihovimi lastnimi sredstvi. V praksi so namenjene ustvarjanju pogojev za ude-
ležence, da absorbirajo znanje oziroma urijo veščine, ki jih potrebujejo za doseganje lastnih 
potreb. Prav tako jim pomagajo, da ustvarjajo odnose in skozi interakcijo rešujejo posamez-
ne probleme. 
 
Ljudje se lahko na te aktivnosti odzovejo na različne načine, lahko pa v tem najdejo dobro 
priložnost, da izpovejo svoja globoka čustva in položaj, v katerem se nahajajo. Trenerji mo-
rajo biti zato zelo previdni pri uporabi teh tehnik in iger, znati morajo ustrezno ukrepati v 
različnih situacijah ter jih uspešno nadzorovati, tudi s ponujanjem alternativnih rešitev. Zato 
je pomembno, da z udeleženci sklenejo pogodbo oziroma dogovor, ki jim bo omogočal, da se 
sami odločijo o tem, koliko želijo prispevati oziroma zaupati. Na ta način se bodo obvezali, da 
bodo prevzeli odgovornost za svoje odločitve. 
 
Za doseganje ciljev Pro-Skills filozofije predlagamo izvedbo ustreznega usposabljanja za 
trenerje. Verjamemo, da uspešna realizacija Pro-Skills koncepta, ki je namenjen socialno šib-
kim skupinam prebivalstva, zahteva skupek veščin, značilnosti in nalog, nujno potrebnih za 
nadaljnje delo. Mnogi trenerji že imajo znanje in veščine o tem, kako in kje uporabljati te igre 
in tehnike, vendar se morajo zavedati dejstva, da v okviru Pro-Skills koncepta te iste metodo-
logije prevzamejo čisto nov pomen. 
 
Zato morajo biti trenerji, ki so zainteresirani za izvajanje Pro-Skills koncepta, usposobljeni na 
način, ki ga predlagamo v našem kratkem priročniku.  
 
Z uporabo tega priročnika, ki temelji na celostnem pristopu, bodo imeli trenerji priložnost za 
razpravo in razmislek o samih sebi ter o svoji vlogi v sklopu učenja ter družbenih potrebah v 
tem spreminjajočem se svetu.  
 
Pro-Skills koncept ni dokončen produkt in potrebuje nadaljnji razvoj in izboljšanje: trenerji in 
strokovnjaki, ki želijo prevzeti Pro-Skills filozofijo in jo uporabljati pri vsakodnevnem delu, 
morajo ohraniti pri življenju kolektivno razmišljanje in izmenjavo informacij ter izkušenj. 
Pomembno je tudi zbrati vse izkušnje z izvajanjem Pro-Skills koncepta s ciljno skupino, da bi 
omogočili njegovo vrednotenje. V obdobju pomanjkanja javnih finančnih sredstev bosta 
trajnost in razširjanje tega koncepta med druge strokovnjake in njihove organizacije odvisna 
od konkretnih rezultatov in vrednot, ki jih bomo  
prikazali.  
 
Zavedamo se, da je za zagotavljanje večje enakosti in zdravja v družbi potrebno koncept vkl-
jučiti v širši program intervencij. Spodbujati moramo tudi večje vključevanje odločevalcev na 
področju politik ter socialni dialog na različnih ravneh med javnimi službami (socialnimi in 
zdravstvenimi) ter ponudniki izobraževanj in usposabljanj. 
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PREDSTAVITEV IN STRUKTURA KONCEPTA USPOSABLJANJA 
 
Pro-Skillsovo usposabljanje trenerjev se lahko izvede na dva načina, tako v začetni fazi (uspo-
sabljanje pred zaposlitvijo) ali pa na delovnem mestu med zaposlenimi. Lahko se izvede kot 
posamičen program, ali pa se ga vključi v širši izobraževalni program za krepitev vključevanja 
posameznikov iz javnega, socialnega in zdravstvenega sektorja, kjer bi poskrbeli za bolj pravi-
čno in zdravo družbo. Specifična vsebina in struktura koncepta usposabljanja trenerjev je 
odvisna od predznanja udeležencev, področja dela in organizacijskega okvirja treninga. 
 
Brošura se izrecno osredotoča na koncept usposabljanja trenerjev. V njej najdete obširne 
podatke o osnovnem konceptu usposabljanja za končno ciljno skupino manj privilegiranih 
ljudi, prav tako pa osnovne informacije, kot so smernice o zahtevah za izobraževalno politiko 
na naši spletni strani www.pro-skills.eu. 
 
Spletna stran vam prav tako ponuja primere dobrih rezultatov, kjer smo uporabili ta koncept. 
 
 

Temeljni vidiki programa usposabljanja trenerjev 

 
Nekateri vidiki so z vidika izvedbe Pro-Skills usposabljanja bolj pomembni: 
 
Filozofija ozadja: Pro-Skillsov koncept je zgrajen na določenem etičnem aspektu in poseb-
nem metodičnem pristopu; da bi program deloval, morajo udeleženci sprejeti ta vidik. Pono-
tranjenje te filozofije je nepogrešljivo in je eden izmed glavnih ciljev teh tečajev. To pa 
pomeni, da mora vsak udeleženec razumeti zakaj in proti kateremu cilju so vaje uporabljene. 
Vse vaje niso za vsakega, za to pa je med udeleženci in učitelji potrebna komunikacija. Cilj je 
predstaviti vajo in o njej seznaniti udeležence, da se bodo na koncu počutili kot del nje. Raz-
prava o vsaki vaji pomaga udeležencem (tako osebju kot ciljni skupini), da aktivno sodelujejo 
v procesu učenja, ki ga aktivirajo vaje. Gradili smo na osnovnih pedagoških načelih, primere 
smo vzeli iz dela Piageta in Vygotskyga, prav tako pa tudi iz Dewey-Freirjevega diskurza o 
aktivnem sodelovanju in ozaveščanju. 
 
Varno okolje za usposabljanje: Učitelji se morajo zavedati, da so  ključni pogoji zgoraj našteti 
cilji, ko uporabljajo Pro-Skills koncept za izboljšavo osnovnih spretnosti. Usposabljanje stremi 
k razširitvi in izboljšavi osnovnih spretnosti, zato mora okolje to podpreti s tem, da je območ-
je varno za usposabljanje, tudi če usposabljate posameznike ali osebje. Okolje definiramo kot 
»varno« takrat, ko je pod nadzorom, prav tako pa morate ukrepati, če okolje postane nepri-
jetno ali destruktivno. »Varno« pa seveda ni brez izzivov; ideja usposabljanja je postavljati 
izzive. Poudarjamo, da mora biti vse pod nadzorom, in da morajo biti vaje skladne z našimi 
cilji. To pomeni, da mora biti dober učitelj tak, da je stalno prisoten in aktiven (Alfieri, L. et al, 
2011). 
 

http://www.pro-skills.eu/
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Lastne praktične izkušnje: Inovativen Pro-Skills pristop temelji na uporabi vaj na podlagi 
dinamike odnosov, ki služijo kot orodje za dosego ciljev - stimulira ljudi, da grejo globlje skozi 
svoje misli in občutijo izkušnjo (cilj je ustvariti pogoje, v katerih bi udeleženci absorbirali čim 
več znanja ali spretnosti). Iz naših izkušenj bi morali bodoči učitelji najprej to izkušnjo izkusiti 
na lastni koži, preden bi usposabljali druge ljudi; izkusiti morajo moč vaj, postaviti se morajo 
v situacije, kjer vaje predstavljajo oviro in jo tudi premagati. Tako realizacija vaj kot nadaljnje 
razprave o Pro-Skills filozofiji so najpomembnejši del koncept usposabljanja trenerjev (»tra-
in-the-trainer«). 
 
 
 

»Toolbox« - primeri dobre prakse  

 
Partnerji evropskega projekta so ustvarili tako imenovano »orodjarno«, obsežno zbirko pri-
poročljivih materialov in vaj za izboljšanje osnovnih spretnosti. Vsi materiali so na voljo za 
prenos na spletni strani Pro-Skills (www.pro-skills.eu) v različnih evropskih jezikih. Orodjarna 
je razvrščena po kategorijah, ki so vključene v vaje. Radi bi poudarili, da so mnoge osnovne 
veščine med seboj povezane, razvrščene pa so na osebne, socialne in samoupravljalske veš-
čine. Vaje, ki so omenjene v strukturi usposabljanja, so podane le kot primer in so nadomest-
ljive z drugimi vajami, ki ustrezajo potrebam vašega usposabljanja in ciljem. 
 
Komentarji, ki se tičejo tehnik in vaj: 
 
Vaje iz dinamike odnosov: Cilj teh vaj je ustvariti pogoje, da udeleženci lahko vpijejo znanje, 
oz. da vadijo veščine, ki bodo pripomogle k uresničitvi njihovih ciljev. Te vaje so večinoma del 
seminarja ali delavnice, ki odpira teme, s katerimi se morajo ukvarjati, in o katerih je znano 
teoretično ozadje, na katerih so grajene.  
 
Odnosi, ki so zgrajeni v ekipi, delujejo le, če mentorji pomagajo graditi le-te in z interakcijo 
poskušajo najti rešitev kateregakoli problema. Ta rešitev je del teoretične analize specialistov 
in dokazana s strani znanstvene literature.  
 
V tem okolju ljudje pod vodstvom mentorjev delajo korak za korakom po tej analizi in sprem-
ljajo rezultate, ki so primerni za njihove potrebe. 

http://www.pro-skills.eu/
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Tehnika spoznavanja drug drugega: V uvajanju v delavnico ali seminar je zelo pomembno, 
da se ljudje spoznajo, da o sebi predstavijo npr. osnovne informacije, kot so okolje, iz katere-
ga prihajajo, o čem razmišljajo, o njihovih potrebah, željah, njihovi perspektivi. Vse te infor-
macije niso pomembne le zaradi vsakega posameznika kot udeleženca, temveč tudi za njiho-
ve vodje, mentorje oz. učitelje. Proces tako imenovanega »team-buildinga« (izgradnje skupi-
ne) in pozitivne delovne atmosfere je pomemben za ta način usposabljanja, kjer bi bilo pot-
rebno začeti s takimi vajami: 
 
Energetiki: Beseda sama opiše svoj namen: 

• Prebiti led 
• Pomoč pri izgradnji skupine (»team-buliding«) 
• Motivacija za ljudi, da aktivno sodelujejo 
• Pomirjevalo za ljudi v primerih, ko jim popusti koncentracija 
• Način kako ljudi pripraviti do dela ali jih ustaviti takrat ko potrebujejo počitek 
• Pomoč ljudem, da se naučijo kako se po stresnem procesu lahko zabavajo 
• Telesna dejavnost podpira koncentracijo in učni proces 

 

Časovni plan in moduli:  

 
Pro-Skills usposabljanje ponuja 6 različnih modulov: 
 

- Modul 1: Filozofija Pro-Skills 
- Modul 2-4: Moduli o osebnih, socialnih in samoupravljalskih veščinah 
- Modul 5: Vaje - praktična implementacija naučenega 
- Modul 6: Pogled nazaj in ocena 

 
Predlagamo usposabljanje, ki bi trajalo vsaj med 18-24 urami, kar pomeni 3-4 ure na modul. 
Predstavljamo si tako seminar, ki bi potekal 3 zaporedne dni, ali pa seminar, kjer bi tedensko 
obdelali en modul. 
 
Predlagamo realizacijo vseh šestih modulov. Lahko jih izberete in vključite v širši izobraževal-
ni program. V tem primeru morajo mentorji zagotoviti, da udeleženci dosežejo razumevanje 
filozofije ozadja, da razumejo, kaj pomeni pogled nazaj, in da lahko pridobljena znanja vklju-
čijo v delovna polja in vsakdanje življenje. 
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Modul 1: Predstavitev/filozofija 

- Dobrodošlica in ogrevanje 
- Predstavitev gostitelja 
- Predstavitev Pro-Skills (brošura in vse potrebne informacije bi morale biti poslane 

pred usposabljanjem) 
- Predstavitev udeležencev s kreativno metodo 
- Predstavitev ideje in metodologije 

o Raznolikost usposabljanja 
o Kdo je naša ciljna skupina 
o Izmenjava lastnih izkušenj udeležencev s ciljno skupino 

- Razprava o filozofiji Pro-Skills 
- Predstavitev modula 

 

Modul 2-4: Modul veščin 

- Vaje za ogrevanje 
- Namen/cilji modula 
- Predstavitev veščin 
- Zakaj so te veščine pomembne – potrebe ciljne skupine 
- Vaje za pridobivanje izkušenj (poglej v »orodjarno«) 
- Pregled vaj in različne variacije vaj 
- Ocena modula (anketa) 

Modul 5: Vaje 

Osnovna ideja: Udeleženci bodo pripravili in realizirali lastno vajo in potem vodili razpravo v 
skupini. Vaja naj bi se nanašala na potrebe ciljne skupine, prav tako pa bi morala imeti še 
kakšno različico. 

- Udeleženci lahko prinesejo lastne vaje ali pa uporabijo vaje iz »orodjarne« 
- Priprava na praktični del je lahko del usposabljanja (v primeru, da usposabljanje traja 

dlje časa) ali pa je lahko narejena kot domača naloga (v primeru, da je to tedenski 
seminar) 

- Udeleženci naj bi delali vsaj v paru, če ne v manjših skupinah 
Modul 6: Pogled nazaj in ocena 
To je zadnji, vendar nič manj pomemben modul usposabljanja! 

- Anketa 
- Dodatna kreativna metoda 
- Poglobljena razprava o ozadju filozofije, pristopa in koncepta usposabljanja 
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IZOBRAŽEVALNI MODULI 
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MODUL 1:FILOZOFIJA OZADJA 
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Pro-Skills koncept je grajen na filozofiji ozadja, ki vključuje etične vidike in posebne metodo-
logije pristopa. Da bi ta filozofija delovala, morajo udeleženci sprejeti njena stališča. Ponot-
ranjenje te filozofije je nujno potrebno in eden izmed glavnih ciljev koncepta usposabljanja 
trenerjev. Ta modul se ukvarja s filozofijo ozadja. Postavlja temelje razumevanja vseh 
nadaljnjih modulov in je obvezen za kakršnokoli usposabljanje po pristopu Pro-Skills. 
 
Koristno je, da se udeležence spozna s tem ozadjem že na samem začetku, zato naj si vse o 
tej filozofiji pazljivo preberejo že pred samim začetkom usposabljanja.  
 
Ne glede na to, ali boste v svoje usposabljanje vključili koncept Pro-Skills v celoti ali pa upo-
rabili le posamezne dele, je nujno potrebno, da si vzamete dovolj časa, da udeležencem 
predstavite filozofijo Pro-Skills, saj bodo tako lažje razumeli način in pristop k delu. 
 
 

Struktura delavnice 

To je prvi modul Pro-Skills koncepta. Zelo verjetno je, da boste udeležence na delavnici tega 
modula spoznali prvič. Zelo pomembno je, da je prva delavnica narejena v dobrem duhu in 
zabavnem okolju, da se bodo tako udeleženci počutili domače, zaželene in bodo radovedni, 
kaj bo prineslo nadaljnje usposabljanje. V naslednjih stavkih najdete predloge o strukturi 
prvotnega srečanja. 
 

1. Dobrodošlica in ogrevanje 

Ker je Pro-Skills koncept grajen na tem, da promovira aktiven način učenja, lahko začnete 
usposabljanje z vajami, ki udeležencem predstavljajo izziv. Pajkova mreža je primerna 
vaja, ki cilja na temo usposabljanja že od samega začetka. Opravimo jo pred samim zače-
tkom delavnice, ko ljudje vstopijo v sobo, kjer je delavnica. Udeleženci morajo komunici-
rati, vzpostaviti zaupanje in sodelovati, da bi lahko skupaj rešili izziv. 

Pomembno je, da se zavedo tople dobrodošlice po vstopu v sobo, in da povežejo prve 
razlage s prvotno vajo. Če vaši udeleženci niso vajeni aktivnih vaj in jih je pajkova mreža 
zmedla, si izberite vajo, za katero mislite, da bo dosegla pravilni učinek. Nadaljnje vaje 
najdete v »orodjarni«.  Če želite, lahko dobrodošlico izvedete na tradicionalni način, tako 
da udeležence toplo sprejmete. Glavni cilj te vaje je, da se počutijo domače in dobro. 
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2. Predstavitev gostitelja 

Udeleženci bodo najverjetneje želeli vedeti, katero institucijo predstavljate in kdo ste. 
Predlagamo vam, da pripravite kratko predstavitev vaše institucije in vas samih. Prav 
tako lahko pripravite kratko power-point predstavitev ali pa le ustno. 

3. Predstavitev Pro-Skills 

Predlagamo, da osnovne informacije o konceptu Pro-Skills pošljete udeležencem že pred 
samo prvo delavnico. Udeležence bo zanimalo več o tem konceptu. Pripravite power-
point predstavitev, da jim lahko ponudite kratko razlago pristopa. Uporabno je dodati 
osnovne informacije o usposabljanju. 

4. Predstavitev udeležencev 

Veliko vaj, ki bi bile uporabne za spoznavanje udeležencev, najdete v »orodjarni«. Primer 
je vaja imenovana »Sortiranje v vrsti«. Ta vaja vključuje tako informacije o posamezniku 
kot aktivnost.  

5. Pričakovanja in strahovi udeležencev 

Udeleženci bodo imeli tako pričakovanja kot strahove glede usposabljanja. Potrebujejo 
čas in prostor, da lahko izrazijo svoje želje, potrebe, kaj bi radi počeli, strahove in cilje. 
Predlagamo, da izvedete vajo, ki se ji reče »Drevo pričakovanj«. K tej vaji se lahko vrnete 
na koncu usposabljanja (Modul 6 - Pogled nazaj in ocena). 

6. Predstavitev filozofije in metodologije 

Ob tem lahko uporabite power-point predstavitev kot osnovo o razpravi glede filozofije. 
Za začetek predlagamo, da udeležence seznanite s tem že pred samim začetkom delav-
nic. Tako imajo dovolj časa, da se sami seznanijo z osnovno idejo. Ker je Pro-Skills kon-
cept drugačen od ostalih načinov usposabljanja, je pomembno, da poudarimo, da vaje 
niso le za zabavo, temveč da imajo globlji pomen. Pomembno je poudariti, da lahko ljud-
je različno reagirajo na ta način vaj, prav tako pa najdejo dobro priložnost, da priznajo 
globoka čustva v določenih situacijah. Mentorji morajo biti ob uporabi iger in teh metod 
zelo previdni, z odnosi, ki se med tem razvijajo, morajo biti pazljivi, prav tako pa morajo 
znati obvladovati situacijo s podajanjem alternativnih rešitev. Zato je zelo pomembno, da 
se podpišejo pogodbe, ki ljudi zavezujejo k zbranosti, prav tako pa jih naredijo odgovorne 
za svoje izbire.  

Kdo je naša ciljna skupina? Izmenjava informacij udeležencev med ciljno skupino 

Vzemite si čas za razpravo o ciljni skupini v tej delavnici. Čeprav je ciljna skupina na nek 
način v neugodnem položaju in čeprav naš koncept zajema trening veščin, to ne pomeni, 
da mislimo, da so naši udeleženci že v osnovi vešči v določenih situacijah. Naša ciljna 
skupina te veščine še bolj razvija, da bi lahko preživeli v lastnem okolju in te veščine so 
razvite iz izkušenj in ozadja. Pro-Skills izobraževanje ponuja način, ki te veščine naredi še 
bolj uporabne in produktivne v aktivnem udeleževanju spreminjanja neugodnih pogojev. 
Udeleženci bodo najverjetneje imeli lastne izkušnje v ciljni skupini. Pomembno je, da se  
jim da čas, da lahko o tem med sabo govorijo, prav tako pa o situacijah sami razmislijo. 



Evropski projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP  
 
 

Pro-Skills - Usposabljanje trenerjev 23 

 
 

To je lahko narejeno v majhnih skupinah, ki delijo izkušnjo določenega udeleženca. Sku-
pine lahko npr. razpravljajo o tem, kako lahko svoje slabosti spremenijo v prednosti. 

 

7. Razprava o filozofiji Pro-Skills 

Razpravljate lahko na različne načine, odvisno od števila udeležencev. Predlagamo, da nare-
dite majhne skupine (lahko je narejeno na zabaven način - poglej v »orodjarno«) in jim daste 
čas za razpravo. Prav tako jim lahko postavite par vprašanj, kot npr.: 

- Zakaj promovirati veščine pri socialno prikrajšanih odraslih? 

- Kaj menite o teoriji socialnega učenja? 

- Kaj je pomen varnega učnega okolja? Zakaj je to pomembno? 

- Zakaj uporabljati igre koz orodje za razvoj dinamike odnosov? 

 

8. Predstavitev ciljev/modulov 

Predlagamo, da udeležencem na kratko predstavite, kaj se bo dogajalo na naslednjih delav-
nicah. 
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Vaje 

 

Vaja: Pajkova mreža 

 

 

Časovni okvir: ∼ 15-25 minut 

 

Prostor: razred ali na prostem. Potreben je prostor za oblikovanje kroga (odvisno od 
števila udeležencev). 

 

Število udeležencev: >5 oseb 

 

Pripomočki: klopčič volne. 

 

Postopek: 

Udeleženci stojijo v krogu. Ena oseba začne tako, da se poslovi in sicer na 
njen/njegov tipičen način, hkrati ostalim udeležencem nekaj zaželi. Nato vrže klop-
čič nekomu v krogu, začetek klopčiča pa zadrži v roki. Oseba, ki klopčič ujame, pono-
vi enako kot prva oseba in vrže klopčič tretji osebi, itd. Počasi se v sredini kroga med 
udeleženci oblikuje mreža. Ko so vsi udeleženci povezani med sabo, tudi vodja reče 
nekaj lepih besed o mreži, ki se je spletla med udeleženci v času treninga oziroma 
delavnice. 

 

Cilj / namen: 

Vizualizacija potencialne mreže med udeleženci v skupini. 

 

Vprašanja za diskusijo: 

- Ste najprej začeli razpravljati o rešitvi ali ste takoj začeli z aktivnostjo? 

- Kako ozka so bila pravila? 

 

Vir:  

Baza iger PFIFF, Hochschule Fulda 
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Vaja: Postavi se v vrsto 

 

 

Časovni okvir: ∼ 10 min 

 

Prostor: razred ali na prostem, le da je dovolj prostora za oblikovanje vrste. 

 

Število udeležencev: 8 - 25 

 

Pripomočki: -  

 

Postopek: 

Udeleženci vstanejo. Prosimo jih, da se postavijo v vrsto po določenem ključu, npr.  

• po imenu (po abecednem redu, upoštevajoč prvo črko imena) 

• vrstnem redu glede na to, kako so udeleženci prihajali na usposabljanje  
(tisti, ki je prišel prvi, se prvi postavi v vrsto itd.) 

• glede na počutje, ki ga ocenijo od 1-10 

• … 

 

Cilj / namen: 

Udeleženci vzpostavijo kontakt in pridobijo nekaj začetnih informacij o drugih ude-
ležencih v skupini. 

 

Vir:  

Pro-Skills  
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Vaja: Drevo pričakovanj in strahov 
 

 

Časovni okvir: ∼ 20 min 

 

Prostor: razred 

 

Število udeležencev: 5 - 30 people 

 

Pripomočki: listna tabla ali večji listi papirja (en za največ 10 oseb), majhni karton-
čki v dveh barvah (~ 2 kartončka ene barve in 2 kartončka druge barve na osebo), 
pisala, bucike 

 

Postopek: 

Na listno tablo narišemo obris drevesa. Udeležen-
ce prosimo, da na majhne kartončke napišejo nji-
hova pričakovanja in strahove, povezane z usposa-
bljanjem; pričakovanja zapišejo na kartončka z 
enako barvo, strahove pa na kartončka z drugo 
barvo. Kartice nato pritrdimo na drevo, pričakova-
nja na krošnjo, strahove na deblo. Udeleženci ali 
vodja skupine razporedijo kartice tako, da ponav-
ljajoča se pričakovanja oziroma strahovi postanejo 
vidni. Če je skupina večja, lahko udeležence razde-
limo v manjše skupine (npr. 8-10 oseb v eni skupi-
ni),vsaka skupina oblikuje svoje drevo. 

 

Cilj / namen: 

Pričakovanja in strahovi udeležencev postanejo vidni. Zelo pomembno je, da se 
takoj na začetku, pred začetkom delavnice, pogovorimo o neprimernih oziroma 
nerealističnih pričakovanjih in podamo nadaljnje informacije o strahovih, ki jih 
imajo udeleženci. 

Na koncu delavnice še enkrat preverimo drevo in skupaj ugotavljamo, katera pri-
čakovanja in strahovi so bila izpolnjeni oziroma uresničeni. Naloga vodje je, da ob 
zaključku delavnice: 

- z drevesa umakne vsa izpolnjena pričakovanja in strahove, ki niso bili uresni-
čeni. Te kartončke položi v manjšo škatlo pod drevesom; 

- kartončke s pričakovanji in strahovi, ki so ostali, pusti na drevesu. 

Drevesa na koncu ne komentiramo. 

 

Vir:  

Mekka 
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MODUL 2: OSEBNE VEŠČINE 
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“Ne smemo se pretvarjati, da lahko svet razumemo zgolj z inte-
lektom. Presoja s strani intelekta je le del resnice”. 

 Carl Gustav Jung 

 

Predstavitev in definicije 

Kar mislimo kot osebne veščine, so sposobnost refleksije in urejanja procesov kot so čustva, 
spoznavanja in ustvarjanja lastne identitete. 

 

V vsakodnevnem življenju te osebne vešči-
ne, vključno z drugimi socialnimi in uprav-
ljalnimi, delujejo simultano na skupni rela-
ciji.  

Cilj vaj iz osebnih veščin je dati poudarek 
na vsako posamično, zavedati se vsake 
posamezne, kot tudi procesov, ki se doga-
jajo zaradi njih v odnosih. 

 
 
Osebne veščine lahko razdelimo na sintetičen način: 
 

- Čustva in nadziranje le-teh: zmožnost zavedanja in izražanja lastnih čustev 
- Spoznavanje: pogled nase, stvarno lastno ocenjevanje, spretnost reševanja proble-

mov, zaznavanje lastnih želja in potreb, prepoznavanje ovir in virov, zastavljanje cil-
jev, sprejemanje odločitev 

- Identiteta in samozavest, samozaupanje: prepoznavanje vrednot in prepričanj 
 (Pro-Skills koncept usposabljanja, poglavje 3.2) 

 
 
Zakaj je pomembno delati na osebnih veščinah s socialno prikrajšanimi osebami? 

Kot omenjeno v Pro-Skills konceptu, so socialno prikrajšane osebe vsi ljudje, katerih pravice, 
materialne ali kulturne, niso prepoznane, in katerih potencial in veščine, kakršnekoli že so, 
niso priznane. 

“Socialno neugodna situacija nastane zaradi različnih dejavnikov in njihove interakcije, ki 
ovirajo socialno vključenost teh ljudi«” (O. De Leonardis 2000). 

 

Čustva in  
čustvena regulacija 

Kognicija 
Prepoznava ovir in 

virov 

 

Identiteta in  
samopodoba 

OSEBNE VEŠČINE 
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Na eni strani lahko najdemo radikalno prikrajšane ljudi, ki nimajo sredstev in katerim so 
pogosto kršene človeške pravice. 

Na drugi strani moramo vključiti vse civilne izključenosti, ki so pogoste v latentnih formah, 
vso pasivnost in odtujenost, ki nastaja v državljanskem sodelovanju v lokalnem okolju, kjer se 
državljanstvo ne realizira (Bauman, 1999, Beck et al, 1997). 

Upoštevati je treba celoten kompleks in situacijo nestabilnih razmer s katerimi se posamez-
niki morajo spopadati, pogosto brez kakršnih koli predpriprav (Pro-Skilss koncept usposab-
ljanja, poglavje 2.4). 

Psihološki vidiki, ki vplivajo na prikrajšane ljudi, so občutek, da so žrtve posebnih pogojev 
ali celotne družbe, pogosto se počutijo kot nemočne, ali pa trpijo za nizko samozavestjo in 
nizkim nivojem lastne učinkovitosti. Po drugi strani pa lahko posedujejo različne vire, ki pa 
niso priznani zaradi etičnih in kulturnih razlik.  

V vsakem primeru mora oseba, ki je prikrajšana in se odloči za proces spreminjanja, spre-
meniti svojo osebnost in lastno identiteto, kar je še posebej pomembno, če se trenutno 
nahajajo v krizni situaciji iz katere želijo pobegniti. 

 

Sprejetje procesa spreminjanja zahteva motivacijo in definicijo želja in potreb. Kot je detajlno 
opisano v konceptu usposabljanja Pro-Skills: 

Motivacija za dolgoročno učenje bo nastala iz človekovih motivov in potreb. Te bodo drugač-
ne pri vsakem posamezniku in se bodo sčasoma lahko tudi spremenile. Pomembno pri iskan-
ju motivacije je, da ljudje prepoznajo svoje želje in potrebe! Nekateri ljudje ne znajo prepoz-
nati svojih želja, prav tako pa ne vedo, katere opcije bi jih zanimale. Takim osebam zelo 
pomaga, da jim nekdo te želje in potrebe pomaga prepoznati (Koncept usposabljanja Pro-
Skills, poglavje 2.2, odstavek b) 

Zaradi tega je prioriteta Pro-Skills usposabljanja zagotoviti udeležencem priložnost, da 
delajo na svojih osebnih veščinah. 

 

Osebne veščine kot pristop k promociji zdravja  

Usposabljanje osebnih veščin se izvaja s pristopom promocije zdravja. Učitelj si prizadeva za 
krepitev moči in sredstev udeležencev, saj se predpostavlja, da so ljudje sposobni nadzorova-
ti in upravljati svoje dobro počutje in zdravje.  

Načelo krepitve zdravja je, da je zdravje rezultat vedenja, navad in življenjskega sloga, prav 
tako pa genske predispozicije v kompleksni interakciji s socialnim kontekstom; ljudje so 
odgovorni za nivo zdravja v aktivnem izboljšanju zdravstvenih pogojev. Dobrobit, ki jo ljudje 
izkusijo, je odvisna od nivoja lastne učinkovitosti in percepcije nadzora: koliko lahko nadzira-
jo in vodijo življenjske dogodke in koliko se počutijo nezmožne, da naredijo karkoli. Pristop 
promocije zdravja si prizadeva izboljšati in okrepiti zmogljivost ljudi in njihovih skupnosti, da 
bi lahko upravljali z zdravstvenimi pogoji in se spopadli s problemi in kriznimi situacijami v 
njihovem socialnem okolju in vsakdanjem življenju. Osebne veščine imajo ključen pomen pri 
tem pristopu. Velika razlika je med delanjem na osebnih veščinah in delanjem na osebnosti 
in psiholoških karakteristikah, ko te ne delujejo na pravilen način. 



Evropski projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP  
 
 

Pro-Skills - Usposabljanje trenerjev 30 

 
 

Glavna razlika je predpostavka, da so ljudje zmožni in ne oslabljeni. Pomembno je v tem kon-
tekstu pogledati v prihodnosti in ne v preteklost, saj ni pomembno, da se posameznik popra-
vi nekaj, kar je šlo narobe, ampak da najde boljšo rešitev za soočanje s situacijo v smislu bolj-
še prilagoditve. 

V vsakem primeru je delanje na osebnih veščinah, soočanje s potrebami in definiranjem 
identitete pomembno. Odpre lahko vidike osebne zgodovine, morda celo psihološke prob-
leme, tako da je pomembno vedet, kako ponuditi priložnost za psihološko svetovanje, v pri-
meru, da je to potrebno. 

 

Metodologija 

Kako delati na osebnih veščinah? 

Usposabljanje osebnih veščin se osredotoča na posamezen nivo in osebno razsežnost. 

Glavni cilj je povečati občutek lastne učinkovitosti kot osnovno veščino za proces promocije 
lastnih spretnosti. Pomembno je učiti samozavedanje in lastne identitete, da lahko posame-
zniku pomagamo najti motivacijo in prepoznati njegove potrebe. 

To so temelji, ki jih je potrebno postaviti, ko začnete delati na osebnih veščinah v snislu kre-
pitve moči. Za delo na teh veščinah obstajajo določene metodologije, ki jih lahko vključite v 
različne kativnosti. 

 

Ta metodologija temelji na: 

Neposredni in osebni vključenosti vsakega posameznika v aktivno delavnico: To omogoča 
proces razvoja osebnih spretnosti, da bo osebna veščina prepoznana, opazovana in potem  
tudi nadzorovana s strani posameznika. 

Skupinsko delo in izmenjava: Vsak posameznik lahko deli in izmenjuje svoje ideje, čustva, 
izkušnje in stališča z drugimi člani ekipe. 

Skupina ima pomembno funkcijo pri samorefleksiji. Preko drugih članov se skupine posame-
znik odraža, daje različne vidike glede osebnostnih dimenzij; prav tako lahko prepozna dolo-
čeno podobnost z ostalimi, čeprav je njegova subjektivnost zagotovljena, spoštovana in obo-
gatena s prispevki ostalih v skupini. 

 

Da bi delali na osebnih veščinah z aktivno metodologijo v skupinskem procesu, je potrebno 
poskrbeti za določene stvari med delavnico: 

 

 

 

 

 



Evropski projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP  
 
 

Pro-Skills - Usposabljanje trenerjev 31 

 
 

Skupinsko delo z osebnimi veščinami: 

Izredno pomembna je atmosfera, v kateri bodo ljudje delali, saj uporabljamo skupino kot 
orodje, s katerim bo vsak posameznik raziskoval, izkušal in izražal samega sebe in določene 
pomembne točke iz lastne osebnosti in osebne zgodbe. 

 

Vodja skupine mora biti pozoren na: 

• Atmosfero: ustvariti mora zaupanje in varnost, sproščeno in prijateljsko situacijo v 
skupini 

• Odnos: dajte preprosta navodila, ki bodo vodila v lažjo komunikacijo, ustvarila raz-
merja, v katerih se bodo posamezniki lahko lažje izražali 

• Postopnost: naj vsak posameznik vstopa v situacijo postopoma, potreno je spoštova-
nje »lastnega« časa in želja (jasno jim dajte vedeti, da se ne rabijo odpreti, če tega ne 
želijo) 

• Krožnost: omogočite, da bodo vsi udeleženci imeli enako časa da izrazijo svoj vidik, 
svojo izkušnjo, svojo zgodbo 

 

Delovanje v skupinah lahko pomaga k dosegi dobrih rezultatov: 

- Posamezniki lahko vadijo nove spretnosti 

- Grajenje zaupanja v druge ljudi 

- Razvoj zmožnosti pomaganja drugim 

- Zmanjšanje izolacije 

 

Predpostavlja se, da udeleženci izmenjujejo informacije. Ozračje v skupini pomaga ljudem, 
da se odprejo, govorijo zgodbe in se učijo drug od drugega. Varno okolje v skupini omogoča 
sodelujočim neko stopnjo intime v odnosu in pomaga graditi, krepiti ali obnoviti lastno 
podobo. 

Vodja skupine mora paziti, da je okolje vedno varno (kar ni vedno lahko, saj se skupina včasih 
izgubi v viharju čustev) in povezano s vsakim posameznikom. 

Pomembno je, da vsak posameznik v skupini govori o svojih občutkih, osebnem vidiku in 
izkušnjah, ne obsoja drugih, ali daje nasvete.   
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AKTIVNA METODA za IZRAŽANJE OSEBNIH VEŠČIN 

Pomembno je vaditi z osebnimi veščinami v varnem okolju. 

Med delavnico mora vsak posameznik imeti priložnost, da efektivno preizkusi svoje spretnos-
ti v konkretnem vedenju, ki je lahko opazovano in nadzirano (npr.: izražanje čustev, reševan-
je problemov, sprejemanj odločitev). 

Pomembno je dopustiti tako posamezniku kot skupini, da izrazi osebne karakteristike: vsak 
posameznik lahko pridobi pomembno in pozitivno izkušnjo, če ga drugi poslušajo in če ga 
skupina sprejme. Prav tako se bolje počuti, če je njegova izkušnja pripomogla k ustvarjanju 
dobrega ozračja med člani skupine, ki poslušajo, prav tako pa sprejemajo različna mnenja. 

Priti v stik z drugimi, da bi lahko delali na identitetah in procesu čustvenega prepoznavanj je 
zelo pomembno. Treba je poudarjati pozitivne odnose med člani med dejavnostmi, opazova-
ti osebne veščine in medsebojno obnašanje. 

Priporočena je uporaba specifičnih tehnik in dejavnosti, ki omogočajo samoizražanje, kot so 
risanje, slikanje, ples, igranje. Koristne so lahko za simbolično predstavljanje samega sebe, 
čustev, vedenj in spoznanj: taka metodologija lahko olajša samoizražanje, ki pa ni enostavno, 
sploh v primeru verbalne oblike. Pomaga k spontanosti in k ustvarjanju novih osebnih spoz-
nanj ter samopotrditve.  

 

Aktivna metoda lahko zagotovi NAČELA Pro-Skills pristopa 

 

• SODELOVANJE: vsak posameznik lahko sam odloča o stopnji vključitve v dejavnosti in 
se odloči, ali se bo odprl in delil svojo zgodbo 

• OPOLNOMOČENJE: vsak posameznik ima možnost izraziti svoje mnenje med delavni-
co in oceniti dejavnost s svojega vidike, izražati potrebe in motivacijo 

• DOBRO POČUTJE: izražati se v varnem okolju lahko udeležencem da dobro priložnost 
izkusiti nekaj prednosti pomembnih odnosov, prav tako pa omogoča pogled iz druge-
ga vidika, prepoznavanje virov in potenciala 
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Struktura delavnice 

 

Predlagamo, da je delavnica na temo osebnih veščin zastavljena v predlaganem vrstnem 
redu, ki zagotavlja proces, kombiniran z aktivnimi metodami:: 

 

1. Ogrevanje  

To je prva dejavnost. Skupini je predlagano, da naj vzpostavijo stik med sabo in spoznajo 
ostale posameznike, prav tako pa sodelujejo v novi izkušnji. 

Vaje v tej fazi morajo biti čim bolj preproste, dovoljevati morajo gibanje, interakcijo in izmen-
javo, da bi lahko ustvarili dobre občutke in pozitivno ozračje v skupini. Dejavnost lahko pred-
vidi glavno temo na kateri bo skupina delala (npr. čustva in nadziranje čustev - ogrevanje bi 
lahko bilo kroženje po sobi, pri srečanju s posameznikom pa pozdrav, predstavitev in čustvo, 
ki ga ob tem občutijo,…) 

 

2. Potrebe in pričakovanja posameznika/namen delavnice 

To je druga faza uvoda. Vodja skupine lahko predlaga temo delavnice in vidike, ki jih bodo 
obdelali; udeleženci morajo imeti dovolj časa in prostora, da lahko izrazijo, kaj bi radi počeli, 
česa si želijo, svoje potrebe in strahove glede predloga. 

 

3. Vaje in refleksija 

To je glavni namen delavnice. Zagotavlja eno ali več dejavnosti, ki se bodo ukvarjale z vidiki 
posameznikov in predlagano temo (reševanje problemov). Po dejavnosti je pomembno, da 
imajo vsi priložnost deliti občutke in počutja, ter sodelovati pri osebnostnem odražanju.  

 

4. Ocenjevanje  

Po koncu delavnice je pomembno, da udeležence prosite za oceno samih dejavnosti, ozračja 
skupine, prepoznavanju novih veščin, novih informacij in učenju kako jih uporabiti v vsakdan-
jem življenju. Postopek ocenjevanja se lahko izvede z ustvarjalnimi in enostavnimi orodji (ne 
samo z verbalnimi vprašalniki), da se lahko posamezniki izrazijo spontano in iskreno. 
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Primer delavnice 

 

a) Ogrevanje: Dve resnici in ena laž 

b) Namen delavnice, potrebe posameznika:  izmenjava in zapis vidikov 

c) Dejavnosti: 

1. Izdelava kipa čustev - v majhni skupini 

2. Avtoportret v realni velikosti 

d) Izmenjava občutkov o izkušnji v manjših skupinah 

e) Razmislek o načelu vidikov o čustvih in nadziranju čustev 

f) Ocenjevanje: sendvič 



Evropski projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP  
 
 

Pro-Skills - Usposabljanje trenerjev 35 

 
 

Vaje  

Vaja: Avtoportret v naravni velikosti 
 

 

Časovni okvir: ~ 90 minut 

 

Prostor: v razredu/na prostem 

 

Število udeležencev: 2 - 15 oseb 

 

Pripomočki: barve, voščenke, barvice, tempera barve, revije, tekstil, barvni robčki, gobe, 
čopiči, lončki za vodo, lepilo, škarje, listi večjega formata … 

 

Postopek:  

Vsak udeleženec na tla položi papir in se nanj uleže. Nekdo drug s flomastrom naredi obris 
celotnega telesa. Ko ima vsak udeleženec pred seboj obris svojega telesa, lahko začne obli-
kovati avtoportret. Ideja je, da vsak naredi ogromen kolaž, in sicer lahko udeleženci dorišejo 
različne predmete, uporabljajo različne barve, kaj napišejo, nalepijo itd.  

Vodja lahko udeležence spodbuja: Sodelovanje pri tej aktivnosti zahteva le pogum, ne talen-
ta. 

Poskušajte se zazreti v svoj notranji svet (strahovi, motivacija, osebnost). Vprašajte se: »Kdo 
sem jaz?« 

Ko udeleženci končajo, izdelke obesimo na steno in vsak posebej se predstavi ostalim (kako 
se počutijo, ko gledajo svoj avtoportret). 

 

Cilj / namen:  
- Izražanje ali odkrivanje misli, čustev in vedenja. 
- Povečanje samozavedanja, izboljšati samospoštovanje, razviti občutek lastne 

identitete, razviti bolj odprto komunikacijo 

 

Vprašanja za diskusijo:  

• Kako se počutijo pri tej aktivnosti? 
• Jim je ta metoda v pomoč pri izražanju čustev? 
• Kaj jim je bolj varno: neverbalni ali verbalni del aktivnosti? 

 

Vir: ProSkills 
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Vaja: Čustveni kip 
 

 
Časovni okvir: 30 min 

 
Prostor: v razredu ali na prostem 

 
Število udeležencev: majhne/srednje skupine 

 

Pripomočki: listi papirja/pisala 

 

Postopek: 
Udeleženci se sprehajajo, med tem pa razmišljajo o različnih čustvih, ki jih doživljajo v 
vsakodnevnem življenju. 
Čustva morajo zapisati na list papirja. Vse liste nato obesijo na steno. 
Vodja prebere eno zapisano čustvo ter svojo roko položi na ramo enega izmed udeležencev, 
ki mora prebrano čustvo izraziti kot kip, npr. kip strahu, radovednosti, presenečenja … 

 

Cilj / namen:  
Pomaga sprejeti in izraziti lastna čustva. 

 

Vprašanja za diskusijo: 

Vam je bilo težko prepoznati in nato izraziti čustvo?    
 
 

 

Vir: Marmocchi P., Dall’Aglio C., Zannini M.,(2004), Educare le life skills, Erickson,Trento. 
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MODUL 3: SOCIALNE VEŠČINE 
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“Socialne veščine niso isto kot obnašanje. Prej so sestavine obnašanja, 
ki pomagajo posamezniku razumeti in se prilagajati na različne druž-
bene okoliščine.” 

Steedly in sod., 2008 

 

Predstavitev in definicije 

Koncept Pro-Skills življenjskih spretnosti zajema socialne spretnosti povezane z različnih dru-
žbenimi okolji in se fokusirajo na sposobnost biti aktiven ter avtonomen v le-teh. Naš cilj pri 
usposabljanju socialnih veščin je sprožiti proces ter pomagati udeležencem, da se razvijejo v 
aktivne in avtonomne osebe, ki so zmožne povezati se z drugimi osebami in hkrati izraziti 
svoje mnenje o različnih moralnih vrednotah8.  

Obvladovanje socialnih veščin pomeni razpravo in uporabo vseh teh veščin v različnih druž-
benih okoljih. Naš cilj je razviti zavedanje o socialnih spretnostih skozi igro in prav tako izos-
triti sposobnost obvladovanje le-teh. 

 

Metodologija 

Z doseganjem tega cilja sta odvisni dve ključni dejavnosti, in sicer usposabljanje ter povezo-
vanje z grajenjem zaupanja.  

Zaupanje je osnovni dejavnik potreben za povezovanje z drugimi in deluje tako na aktivni in 
avtonomni način ter da na odločitve na to, da sledimo, vplivamo ali pa se umaknemo. 

Vsaka interakcija temelji na razumskemu sklepanju (četudi kot opazovalec ne vidimo racio-
nalnosti v danem trenutku). To pomeni, ukvarjanje z pričakovano vrednostjo, ko se odloča-
mo, če bomo sodelovali, in je pomemben element, ko govorimo o pripravljenosti sodelovati. 
Včasih nehote s težavo sodelujemo, to pa je lahko posledica pomanjkanja zaupanja in drugih 
človeških stanj. Povezave z ostalimi so zgrajene na zaupanju ali strahu, kar ravno tako lahko 
štejemo za nezaupanje.   

                                                           
 
8 To temelji na predpostavki, da različne družbena okolja zahtevajo različne socialne veščine. To je opisano kot 
primer v Aspund, J. 1987. Det sociala livets elementära former (Elementarne oblike družbenega življenja v 
našem osnovnem prehodu) Osnovna veščina, opisana v tem delu, je pokazala, da je potrebno zavestno ravnati 
v različnih socialnih okoljih s prilagajanjem dani socialni okoliščini, npr. odzvati se ali ne odzvati se 

SOCIALNE VEŠČINE 
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Komunikacija  
Skupinska dinamika  

Upravljanje s konflikti 

Sodelovalno učenje 
Produkcijsko učenje 
Izkustveno učenje 

Vseživljen-
jsko učenje 

Predvidevanje - Izmenjava vrednot  
Zapoznela vzajemnost- Izpostavljena ranljivost 

 

Ko opisujemo fenomen zaupanja, lahko določimo štiri aktivne dimenzije igre (Straker, 2009): 
 

Predvidevanje - je povezano z našim občutkom za skladnost (Antonovsky, 1991; Frankel, 
1977). Ima pomembno vlogo pri odločanju, katero orodje bomo uporabili pri spreminjanju 
naše usode. Lahko pa to temelji tudi na našem nezaupanju. 

Izmenjava vrednot - gre za racionalno sprejemanje odločitev na podlagi naših predvidevanj. 
Lahko gre za spreminjanje pogojev ali izogibanje kaznim. 

Zapoznela vzajemnost -  je na nek način podobna solidarnosti. Solidarnost ne pomeni samo 
deliti bogastvo z dobrimi nameni. Gre za dejanje med enakovrednimi stranmi, pri čemer lah-
ko računamo na prejemanje enake pozornosti na nedoločen način in v nedoločenem času. 

Izpostavljena ranljivost -  je povezana z našimi potrebami po povezanosti in skrbnosti. Ta 
potreba je tako velika, da se izpostavljamo zlorabam. Tudi ob racionalni utemeljitvi bomo na 
koncu želeli biti del nečesa, kar nas uničuje (Fromm, 1982). 

 

Ukvarjanje s temi štirimi dimenzijami med treningom je bistvenega pomena za povezovanje z 
drugimi pa tudi osnova za komunikacijo in skupinsko dinamiko (vključno z obvladovanje kon-
fliktov). Poleg tega ta postane osnova za sodelovanje, in v tem primeru osnova za sodeloval-
no učenje, produktivno in izkustveno učenje. To postane naš teoretični model pri metodolo-
škem pristopu pri delu s socialnimi veščinami.  

Pri delu s socialnimi veščinami, delamo istočasno na vseh ravneh, tako iz vaj ali v resničnem 
življenju. Ključna točka v vsaki vaji iz vseživljenjskega učenja, je možnost opazovanja učnih 
načel, sporazumevalnih vzorcev kot tudi skupinske dinamike ter ugotavljanje katere dimenzi-
je zaupanja dosega.  

 
 
 
Hierarhični model socialnih veščin: 
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Pri delu s socialnimi veščinami, delamo istočasno na vseh ravneh, tako iz vaj ali v resničnem 
življenju. Ključna točka v vsaki vaji iz vseživljenjskega učenja, je možnost opazovanja učnih 
načel, sporazumevalnih vzorcev kot tudi skupinske dinamike ter ugotavljanje katere dimenzi-
je zaupanja dosega.  

Socialne spretnosti so lahko vir preživetja ali obstoja v sovražnem okolju, istočasno pa imajo 
pridih nezaupanja. Fromm (1982) in Frankl (1977) nam pokažeta s primerom, da s tem, ko 
tarčna skupina uporablja socialne veščine za preživetje, se težje prikaže kot zaupanja vredno 
(to lahko razložimo s tem, da imamo ljudje željo pripadati in preživeti v kakršnem koli social-
nem okolju). Če nam uspe vzpostaviti zaupanje vredno okolje (našo usposabljanje), to ustvari 
priložnost, da se dokažemo kot zaupanja vredni. Posledično ustvarimo podlago za ustvarjan-
je kratkoročnih in dolgoročnih povezav z drugimi. Z usposabljanjem povezovanja, ustvarimo 
plodna tla za delovanje v avtonomnem načinu v drugačnih socialnih okoljih in dobiti prilož-
nost zaupati in biti zaupan (tukaj delno povzemamo iz humanistične psihološke teorije o hie-
rarhiji potreb, Maslow 1943 in 1987) 

Ugotovitve kažejo, da kakovostni posegi in z njimi povezane didaktične strategije, ki se osre-
dotočajo na socialno in čustveno učenje in spodbujajo refleksijo in samozavedanje (Steedly 
et al. 2008). 

 

Zakaj se usposabljati za socialne veščine? 

"Socialno ogroženi so redko zastopani med pripravniki ali imajo težave pri uspešnem zaključevanju 
izobraževalnih tečajev. Za to ciljno skupino lahko pomanjkanje socialnih in osebnih veščin pomeni  

potencialno oviro. Poleg specifičnega in praktičnega znanja so socialne in osebne kompetence, temelj 
spretnosti odraslih, te pa so pogoj za dostopanje in uspešno dokončanje vseh oblik formalnega in 

neformalnega izobraževanja in izpopolnjevanja. Te postanejo ključna za razvoj in utrjevanje individu-
alne socialne in kulturno identitete, ki pa so eden ena od temeljev zdravega življenja.«  

(Pro-Skills, 2008) 
 

Predstavili smo prvi razlog za usposabljanje socialnih veščin, drugi je povezan z osamosvajan-
jem, aktivnim državljanstvom  ter dejstvom, da ima vsaka oseba pravico do dostopa do teh 
orodij in si tako spremeniti svoj življenjski položaj z izobraževanjem (Biesta in Säfström, 
2011) in napredovanjem. Včasih, se slednji vidiki pozabijo v intervencijskih programih za 
socialno prikrajšane skupine (Säfström 2011). To so glavni razlogi za usposabljanje socialnih 
veščin. 

Moduli za usposabljanje socialnih veščin 

Koncept usposabljanja za socialne spretnosti se osredotoča na več spretnosti: zaupanje, 
komunikacija, sodelovanje in obvladovanje konfliktov. V nadaljevanju boste našli podrobne 
informacije in pristope za različne module. Če želite izpeljati daljše usposabljanje, si lahko 
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izberete druge vaje za krepitev različnih veščin. Vse dodatne vaje so dostopne na internetu 
(Pro-Skills »orodjarna«).  

Na koncu tega poglavja boste našli strukturo za vadbo, ki se osredotoča na grajenju socialnih 
veščin v celoti. To omogoča, da se skupina osredotoča na specifično veščino ali pa gre korak 
za korakom skozi vse veščine.  
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ZAUPANJE 

“Zaupanje je pričakovanje, ki izhaja znotraj skupnosti, v kateri se 
obnašamo običajno, pošteno in sodelujoče, temelji na skupno spre-

jetih normah, vključno z drugimi člani skupnosti.” 

F. Fukuyama 

 

V socialnem pogledu ima zaupanje več pomenov (McKnight in Chervany, 1996). V sociologiji 
in psihologiji je stopnja do katere ena stran zaupa drugi, vera v vrednosti poštenja, pravično-
sti in dobroto druge strani. Izraz »zaupanje« ("confidence") je bolj primeren za verovanje v 
kompetence drugih ljudi. V vseh primerih je zaupanje hevristično pravilo odločanja, ki omo-
goča človeku, da se ukvarja z nevšečnostmi, ki bi zahtevale nerealno veliko racionalnega 
razmišljanja. 

Razmišljanje, refleksija in pogovarjanje o izkušnji iz zaupanja v aktivnostih vseživljenjskega 
učenja pomaga udeležencem, da raziščejo in bolje razumejo svoje občutke, reakcije in svoje 
odnose z drugimi. 

Definicija 

Zaupanje so osebna "pričakovanja, domneve ali prepričanja o verjetnosti, da bodo dejanja 
druge osebe lahko koristila, bila ugodna ali pa vsaj ne v škodovala lastnim intere-
sov."(Robinson, 1996). 

Zaupanje se dosega tudi znotraj socialnih skupin (družine, prijateljev, skupnosti, organizacije, 
podjetja, narodov itd.). To je priljubljen pristop za oblikovanje dinamike interakcij med intra-
skupinami in inter-skupinami v smislu zaupanja (Hardin 2002). Za različne načine definiranja 
zaupanja glej David Straker (2009). 

 

Ustvarjanje zaupanja  

“Zaupanje je psihološko stanje, ki obsega namero sprejeti ranljivost,                                                         
ki temelji na pozitivnih pričakovanjih namer ali vedenja nekoga drugega.” 

D. M. Rousseau 

Če upoštevamo David Strakerjeve opise o zaupanju, lahko uporabijo naslednje načine za 
ustvarjanje zaupanja: 

- Aktivna nega – principa pasivne nege sta »ne stori nič žalega« in ne trudi se za dru-
go osebo. Pasivno nego uporabljamo za večini ljudi, na drugi strani uporabljamo 
aktivno nego le za tiste, ki jih imamo radi. Z aktivno nego jim sporočamo – »ti si 
nekaj posebnega«.  
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- Pasivno nega – pasivna nega ni nasprotje aktivne nege. Nasprotje le-te je aktivno 
škodovanje, ko namerno škodujemo drugemu. Izogibanje aktivnem škodovanju, 
implementiramo pasivno nego.  

- Grajenje odnosa – veliko je načinov za ustvarjanje zaupanja: Aktivna nega / nismo 
čakali, da bi nas vprašali /; Lokacija / bodi v bližini /; Spodbujanje / spodbujanje da 
govorijo /; Dolg pogled / daljši očesni kontakt /; Poslušanje / močna metoda za 
ustvarjanje vezi /; Zrcaljenje / neposredno kopiranje dejanj /; Ujemanje / posredno 
kopiranje dejanj /; Odprtost / izpostavljati svojo ranljivost /; Parafraziranje / ponav-
ljanje fraze z lastnimi besedami /; Biti papiga / preprosta ponovitev iste trditve /; 
Pasivna nega / ne škodi /; Zrcaljenje besednega stila / uporabiti njihove načine 
govora  /; Odsevati besede / odmevati posamezne besede, ki jih izgovorijo /; Biti 
zanesljivi / izpolnile svoje obljube /, Posvetovanje / iskanje nasveta, ne mnenja /; 
Sinergija / združiti ideje še v boljšo idejo /; Uporabljanje imena / pokažite, da jih 
poznate/. "Odnos" je "občutek razumevajočega razumevanja", kjer dve osebi čutita 
vez med seboj in s tem si tudi lažje zaupata.  

- Bodite zanesljiv – naredi to, kar si rekel, da boš naredil. Bodi točen in vedno popla-
čaj svoje dolgove. Če ste naredili obljubo, potem vedno naredite svoje najboljše, da 
jo izpolnite. Vedno bodite predvidljivi in »normalni«. Ne delaj stvari, ki jih drugi ne 
pričakujejo. Posebno se potrudite, da pokažete, da ste zanesljivi. Če že ne morete 
izpolniti obljube ali izpadete nezanesljivi v kakšnem koli pogledu, se za to večkrat 
opravičite in podajte močan razlog za nezanesljivost.  

- Samokontrola in zaupanje - če želite, da vam zaupajo, pomaga imeti samonadzor. 
To ne vključuje le splošni samonadzor, vendar tudi sposobnost nadzirati svoje krat-
koročne impulze. Pri tem procesu je bolj učinkovito, če se to vidi tudi na zunaj, tako 
da so vidni notranji konflikti in čustva, kljub temu pa kažete samonadzor z mirnim 
obnašanjem. Naj bo ta subtilna, z zmanjšano telesno govorico, mogoče z manj 
gibanja in manj obraznih mimik itd.  

- Načelo podobnost – bolj zaupamo ljudem, ki so taki kot mi ali vsaj podobni nam. 
Pokažite, da ste podobni tej osebi ali tem tipu osebe, kateri bi oni zaupali. Oblačite 
in govorite kot oni in drugače pokazati, kako ste jim podobni.  

- Načelo dokaza – kar smo videli na lastne oči, ne moremo zanikati. V naših interak-
cijah z drugimi se pogostokrat ne strinjamo in vemo, da nam bodo hoteli spremeni-
ti mnenje. Dokazi so posebej pomembni, ko smo negotovi in v takih situacijah gre-
mo na lov za dokazi, kjer je vse pod vprašajem. 
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Zaupanje v skupino 

“Izgradnja zaupanja je proces. Zaupanje je rezultat dosledne in 
predvidljive interakcije skozi čas.”  

Barbara White 
 

Ob oblikovanju skupine, bodo običajno udeleženci šli skozi obrazec »Oblikuj, prevetri, normi-
raj, deluj« in oblikovali svoje stopnje samozavesti in zaupanja že na začetku. Ko vsi člani dobi-
jo dovolj informacij drug o drugem, spoznajo pravila skupine ter spoznajo, da v skupini vlada 
zadostno okolje zaupanja, bodo začeli sodelovati drug z drugim, si razdelili delo na vloge v 
katerih se najbolje počutijo z namenom doseči skupni cilj. 

Znan je psihološki učinek, da izpeljemo naša prepričana iz naših dejanj. Novinec bo pogosto 
sklepal, da je sprejel skupinska pravila zaupanja, zaradi svojih dejanj, ki jih je vzel, da vstopi v 
skupino (Straker, 2009). 

Zelo pomembno je, da se udeleženci počutijo sprejete in razvijejo zaupanje v trenerja in 
usposabljanje. Kot velja za vsako človeško bitje, so trenerji in udeleženci podvrženi simpatiji 
in antipatiji. Škoda bi bilo, če treningi nebi pustili svojega pečata, zaradi neujemanja s trener-
jem na individualni ravni. Smiselno je uporabiti ekipo trenerjev, da vsak udeleženec najde 
osebo, ki ji lahko zaupa (Pro-Skills, 2008). 

 

MODEL FORMIRANJA ZAUPANJA V SKUPINI 

I. različne ravni  
samozavesti in zaupanja 

 

 
 
 
 
na začetku formiranja skupine 

II. povečanje, interakcija in  
enačenje različnih ravni  
samozavesti in zaupanja 

 

 
 
člani skupine zberejo dovolj informacij 
drug o drugem in začnejo delati skupaj 

vodja skupine              član skupine           raven zaupanja    skupinsko zaupanje
   

III. izgradna zaupanja skupine 
 
 
 

 
 
 
 

delovanje skupine je lahko uspešno 
le v primernem okolju, ki temelji na zaupanju 
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Aktivnosti za grajenje zaupanja 

“Lahko odkrijete več o osebi v uri igre, kot pa v letu pogovorov.”  

Platon 

Aktivnosti za grajenje zaupanja pomagajo ljudem, da razvijejo medsebojno spoštovanje, 
odprtost, razumevanje in sočutje, hkrati pa tudi pomoč pri razvoju komunikacije in spretnosti 
timskega dela. Poleg tega lahko zgradijo globlje zaupanje in oporo znotraj manjših skupin. 
Ključnega pomena je pokazati in spodbujati visoko stopnjo varovanja in odgovornosti do ljudi 
v teh vajah.  

Veliko je odvisno od vloge, ki jo igra trener. Pomembno je, da se ustvari resno, osredotočeno 
in skrbno ozračje, saj se od udeležencev pričakuje sprejetje psihičnih in fizičnih tveganj. Tre-
ner mora skrbno opazovati, da se uporablja najboljša oskrba, v nasprotnem primeru je bolje 
prekiniti aktivnost in raje izbrati lažjo vajo, če se zazna pomanjkanje zaupanja in odgovornos-
ti. Skupini je jasno treba sporočiti, da v vaje ne spadajo vedénja, ki kažejo nezaupanje, vklju-
čno z komentarji in šalami. Veliko trenerjev bo tako sklenilo pogodbo s skupino, ki bo upelja-
la zaupanje.  

Priporočljivo je, da se z zaupanjem upravlja zelo previdno, najlažje tako, da smo zaupanja 
vredni, zanesljivi in skrbimo za ljudi. Smiselno je tukaj uporabiti pregovor modrecev – nekaj 
kar se gradi celo življenje, se lahko izgubi v trenutku. Zato upravljajte aktivnosti z skupino z 
previdnostjo, poizvedujte o posameznikovi kulturi/subkulturi ter pridobite zadostne infor-
macije o njihovem psihosocialnem ozadju. Da vam bodo drugi zaupali, pokažite samokontro-
lo, vključno z kontrolo nad negativnimi čustvi in da se znate počasi, premišljeno odločati. Če 
vas vidijo, da imate manjše težave z čustvi in da kljub temu znate kontrolirati svojo jezo, 
stran itd., imajo lahko vaje večji učinek. Zbirajte dokaze tako za svoje argumente, kot za 
argumente drugih in pokažite objektivne dokaze, katerih se ne da zanikati. Iščite stvari, ki 
bodo spremenile poglede drugih oseb. Naučiti se morate veliko o tem, kako deluje zaupanje 
in kako ga graditi. Če to storite dobro, vam bodo člani skupine »jedli iz roke«. Če jih boste 
izdali, vas bodo »lovili do konca življenja«. 
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Struktura modula na zaupanju  

1) Spoznajmo-se vaje 

Izogibajte se prehitremu izvajanju vaj iz zaupanja. Če so izvedene prehitro ali prezgodaj, se 
lahko zgodi čustvena in/ali fizična poškodba, tako zgubimo zaupanje namesto, da bi ga zgra-
dili. Zato je bolje začeti ta modul z parimi lomilci ledu in z spoznajmo-se vajami. 

 

2) Kratka power-point predstavitev 

- Definicija 
- Poti do ustvarjanja zaupanja 
- Model formacije zaupanje v skupini 
- Vaje za grajenje zaupanja 

 

3) Vaja: Vrba v vetru 

- člani v skupini dobijo priložnost doživeti proces grajenja zaupanja v skupini 
- s to vajo gradijo člani medsebojno spoštovanje, odprtost, razumevanje in sočutje, 

skupaj z komunikacijskimi in timskimi spretnostmi  
- zelo je pomembno demonstrirati in spodbujati visoko stopnjo skrbi in odgovornosti 

do ostalih članov 
- veliko je odvisno od voditelja skupine, da poudari celotni skupini, da ni prostora za 

nezaupljivo obnašanje, vključno z komentarji in šalami 
 

Sposobni morate biti prebrati vzdušje v skupini, prav tako tudi od vsakega posameznika. 

 

Predlagana vprašanja za skupino  

- Kakšne vrste čustev ste dojeli?  
- Je bilo lahko ali težko zaupati skupini?  
- Kaj vas je pripravilo do zaupanja? (jasna komunikacija, pozitivna spoduba itd.) 
- Kaj vas je pripravilo do manjšega zaupanja? (smeh/šale, pomanjkanje komunikacije 

itd.) 
- Kakšno imate mnenje o zaupanju in nezaupanju? 

 
4) Ocena 

- intervju 
- vprašalnik 

 

Razumevanje in dosledno prikazovanje zaupanja vrednega jezika in obnašanja, vam bo 
pomagal zaslužiti in obdržati zaupanje z člani. 
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KOMUNIKACIJA  

“Ni mogoče nekomunicirati!” 

Watzlawick 

 

Opredelitev in pomen sporazumevanja   

Sporazumevanje je prenos sporočilo od pošiljatelja do prejemnika s pomočjo jezika, pisem, 
slik itd. Kar nam pove, da je sporazumevanje več kot le besede. T.i. pošiljatelj sporočila bo 
želel govoriti o nečem, kar je doživel. Pogostokrat poleg doživetih dejstev, kaj se je zgodilo, 
poveže tudi osebne vrednote in izkušnje, kar pa vodi do čustev.  

Poleg tega, pošiljatelj pošilja tudi informacije z tonom glasu, gestami in obraznimi gestami.   

»Prejemnik« tako v sporočilu zaznava tako besede kot neverbalno sporočanje in interpreti-
rano sporočilo obarvana z svojimi vrednotami, doživetji, ima pa tudi čustva v zvezi, kar je 
slišal. V naslednjem koraku, se prejemnik odzove na sporočilo in tako zamenjata vlogi in pro-
ces se znova zažene! 

 
 

S temi slikami si lahko predstavljamo, koliko sporazumevalnih šumov in težav lahko nastane 
v prejemanju in oddajanju sporočila. 

dejstva 

vrednote 
vrednote 

• glas 
• geste 
• obrazna mimika 

 

Pošiljatelj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dojemanje 

interpretacija 

čustva 

 

Prejemnik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dojemanje 

interpretacija 

čustva 
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Kognitivne zadeve v sporazumevanju kot so to sporazumevalne veščine, strukture in logika 
sporočila lahko vplivajo na težave v sporazumevanju, vendar je glavna težava v nerazume-
vanju dejstvo, da se ljudje pogostokrat ne zavedamo pomena drugačnih zornih kotov in 
globljih stališč.  
 
⇒ Pomen sporočila je enako definiran s strani pošiljatelja kot s strani prejemnika !!  

Tako pošiljatelj kot prejemnik sta odgovorna za posredovanje svojih vrednost in interpretacij. 
Ne moremo predvidevati, da naš partner v sporazumevanju a) pozna in b) deli naše vrednote 
in interpretacije.  

Smiselno in uspešno sporazumevanje se da doseči z: 

- spremembo perspektive  

- sprememba pogleda iz partnerjevih oči 

- raziskovanjem partnerjevih skritih stališč in ciljev 

- zavedanjem lastnih stališč in ciljev 

 

Uporabni pristopi  

 

A) Model štirih ušes (Schultz von Thun, 1981, nemški psiholog & komunikolog) 

 

Vsako sporočilo ima 4 aspekte in vsak prejemnik ima 4 ušesa: 

 

 

 

 
 

Odnosi:  
infromacije o odnostu med 

pošiljateljem in prejemnikom  

Samorazkritje: 
govorec da informacije o sebi  

(o motivih, vrednotah, čustvih)  

Zahteva:  
želje ali zahteve do prejemnika 

 

Dejstva: 
goli podatki in dejstva sporočila 
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Primer: (črna: njegovo sporočilo; modra: njena interpretacija) 

 

 

Pogosto imajo ljudje bolj občutljivo eno uho (iz modela »štirih ušes«) ter si recimo tako lažje 
interpretirajo osebno kritiko ali krivdo kot pa nevtralna sporočila. Taka oseba ima bolj občut-
ljivo uho za sporočila iz odnosov, vendar tako dobi le eno stran informacije. Ne smemo si pa 
interpretirati aspekte sporočila, ki niso jasno poslana iz strani pošiljatelja.  

 

B) Notranja ekipa: “Več obrazov na eni glavi” (Schulz von Thun, 1998) 

 

 

Odnos: 
“Pričakujem, da veš kaj je to” 

Samorazkritje:  
“Ne vem, kaj to je” 

Zahteva:  
“Povej mi prosim, kaj to je” 

 

Dejstva:  
“Nekaj zelenega je v juhi” 

“Vidi nekaj zelenega v juhi“ “Ni mu všeč juha“ 

“Kuhala bom, le tisto, kar mu je všeč“ “Misli, da sem slaba kuharica” 

Nekaj zelenega 
sem našel v juhi 

• Imamo različne vloge v različnih situacijah (otrok staršem, mati, oče, 
prijatelj, zaposlovalec itd.)  

• V nas so lahko različni glasovi, ki predstavljajo različne interese 
• Te glasovi si lahko med seboj nasprotujejo 
 
⇒ To lahko vodi to tega, da se verbalno sporočilo in neverbalno 

izražanje nasprotujeta.  

Strinjam 
se! 
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C) Sporazumevalna pravila:  

 

1) Pravila za pošiljanje sporočil: 

- jasno izrazi svoje cilje in stališča 

- zavedaj se, da se lahko cilji in stališča razlikujejo od partnerjevih  

- prevzemi odgovornost za svoje neverbalno izražanje 

- vedno govori le zase in ne za druge 

- v zelo pomembnih situacijah, je lahko koristno zrcaliti partnerjeve cilje in stališča   

Primer: Greš na razgovor za službo → kakšna so načela in cilji podjetja? 

 

2) Pravila za prejemanje sporočil: 

- zavedajte se, da se lahko cilji in stališča vašega partnerja razlikujejo 
od vaših in da partner gleda iz drugega zornega kota 

- bodite pozorni na svojo »občutljivejšo uho«, saj lahko ta vpliva na 
tvojo interpretacijo sporočila  

- vprašajte dodatna vprašanja ali obnovite, kar ste razumeli 

 
Primer:  Strinjal si se, da boš vzel vikend izmeno, ker je kolega že 

delal zadnje 3 vikende in ker je drugi kolega zbolel. Jezen si, ker 
si planiral izlet z dekletom ta vikend.  

⇒ Verbalno se strinjaš, vendar tvoj obraz in geste izražajo jezo. 
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Struktura modula za sporazumevanje 

1) Vaja: Usmerjanje taksija 

⇒ Člani skupine bodo doživeli težave pri sporazumevanju: ne le potreba po jasnih 
navodilih, ampak tudi ovira drugačnih perspektiv na temo. 

2) Powerpoint predstavitev  

• Ozadje: opredelitev / kaj se dogaja med sporazumevanjem?  

• Uporabni pristopi:  

- Model štirih ušes / primer 

⇒ Vaja Štiri ušesa 

- Notranja ekipa / primer 

• Sporazumevalna pravila 

 

3) Razprava  

Pogovor s sodelujočimi trenerjev na temo komunikacije, njihov vtis o predstavljenih pris-
topih, svoje občutke, medtem ko delaš vajo in njihov pomen za končne ciljne skupine. 
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SODELOVANJE   

“Priti skupaj je začetek. 
Ostali skupaj je napredek. 

 Delati skupaj je uspeh.” 

 

Opredelitev   

1. Uporabljajte majhne skupine zato, da bodo učenci maksimalizi-
rali lastno in medsebojno učenje  (Johnson & Johnson, 1993).  

2. Principi in tehnike za pomoč učencev, da učinkovito delujejo 
med seboj (Jacobs, Power in Loh, 2002).  
 

Kreativno timsko delo maksimalizira prednosti posameznika ter 
minimalizira njegove slabosti,  

Da skupina doseže svoj polni potencial, mora biti 5 elementov doseženih in skrbno strukturi-
ranih v situacijo: pozitivna soodvisnost, individualna in skupinska odgovornost, spodbujanje 
interakcije, pravilna raba socialnih veščin in skupinska obdelava (Johnson & Johnson, 1989, 
2005). 

Pozitivna soodvisnost - ustvari obvezo za lastni uspeh in uspeh drugih ljudi, kar je bistvo 
kooperativnega učenja. Če ni pozitivne soodvisnosti, ni sodelovanja.    

Individualna in skupinska odgovornost - Skupina mora biti odgovorna za doseganje svojih 
ciljev, prav tako mora vsak član doprinesti z svojim deležem dela (tako zagotovimo, da se 
nobeden ne »vozi zastonj« na račun dela drugih). Skupina mora imeti jasno dorečene cilje in 
spremljati svoj (a) napredek v doseganju le-teh in (b) individualne napore svojih članov. Indi-
vidualna odgovornost se določi, ko se oceni delo posameznika. Nato se rezultati vrnejo nazaj 
v skupino/posamezniku ter se ugotovi, kdo rabi več pomoči, podpore in spodbude za dokon-
čanje naloge.  

Spodbujanje interakcije - je zaželeno, da se zgodi osebno, običajno takrat, ko član deli sreds-
tva, pomoč, spodbudo in hvalo drugemu, da se trudi učiti. Kooperativne učne skupine imajo 
na voljo akademski podporni sistem (vsak učenec ima nekoga na katerega se lahko obrne po 
pomoč) ter osebni podporni sistem (vsak učenec ima nekoga na katerega se lahko obrne z 
osebnimi težavami). Pomembne kognitivne dejavnosti in medosebne dinamike se zgodijo, ko 
se učenci spodbujajo k učenju. V to lahko vključimo ustno razlaganje rešitev problema, 
pogovarjanje o naravi učenega koncepta, razlaganje naučenega znanja ostalim in povezovan-
je z prejšnjimi znanji. 
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Medosebne veščine / veščine v manjši skupini: V sodelovalnih učnih skupinah morajo štu-
denti obvladati akademsko vsebino (naloge) in se naučiti medosebnih veščin in veščin manj-
še skupine, ki so potrebni za delovanje (timsko delo). Sodelovalno učenje je samo po sebi 
bolj zapleteno, kot pa konkurenčno ali individualistično učenje, saj morajo učenci hkrati 
opravljati naloge in biti vešči timskega dela. Člani skupine morajo vedeti, kako zagotoviti 
učinkovito vodenje, odločanje, graditev zaupanja, komunikacijo in reševanje konfliktov in se 
motivirati za teh spretnosti. 

Obdelava skupina obstaja, ko člani skupine razpravljajo o tem, kako dobro so dosegli svoje 
cilje in ohranjanja učinkovitih delovnih odnosov. Skupine morali opisati, kakšni ukrepi države 
so koristna in nekoristna in odločajo o tem, kaj vedenje za nadaljevanje ali spremembo. Stal-
no izboljševanje procesa učenja rezultate iz skrbne analize, kako člani delajo skupaj. 

Skupinska obravnava obstaja takrat, ko člani skupine razpravljajo o tem, kako dobro so 
dosegli svoje cilje in ohranili učinkovite delovne odnose. Skupina mora opisati, kakšni ukrepi 
so koristni in nekoristni ter odločati o tem, katero vedénje bodo obdržali ali spremenili. Skr-
bna analiza procesa učenja je nujna za izboljševanje procesa učenja in vpogleda v to, kako 
člani delujejo skupaj.   

INDIVIDUALNE VEŠČINE ZA USPEŠNO SODELOVANJE  

 SPORAZUMEVANJE: Pisno sporazumevanje mu gre hitro in jasno. Ideje pred-
stavi jedrnato na strukturiran način.  Uporablja ustrezen jezik in stil. Z drugimi 
govori z jasnostjo in lahkoto. Ideje predstavi na logičen način z vsemi argu-
menti. Poda jasne informacije in razlage, ki so jasne in lahko razumljive. Aktiv-
no zna poslušati druge.  

 VODSTVO: Kaže veščine v usmerjanju skupinskih aktivnostih. Ima naravno 
avtoriteto in zlahka pridobi spoštovanje drugih. Ima sposobnost sestaviti 
uspešno ekipo. Vključi vse člane ekipe in da nasvet/pomoč, kadar je to potre-
bno.  

 ČLANSTVO V EKIPI: Razume svojo vlogo in vlogo drugih v ekipi. Deli informaci-
je in poišče pomoč/nasvet v ekipi, ko je to potrebno. Deli ideje in posluša ideje 
drugih. 

 NAČRTOVANJE IN ORGANIZIRANJE: Načrtuje in dela napovedi. Lahko definira 
cilje in nameni temu potrebna sredstva. Postavlja realne cilje in postavi priori-
tete. Oblikuje sistem in nadzira proces. Dobro izkoristi svoj čas.  

 ODLOČANJE: Oceni alternativne poti delovanja in se odloči za pravo. Hitro in 
fleksibilno se odzove na dane situacije   

 MOTIVACIJA: Kaže energijo in navdušenje. Trdo dela in je ambiciozen. Je samo 
iniciativen in rabi malo nadzora.  

 OSEBNA MOČ: Je samozavesten in razume svoje prednosti in slabosti. Se je 
pripravljen učiti iz svojih napak. Je zanesljiv, pošten in vesten. Lahko prenese 
pritisk in zna kontrolirati čustva.  
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Pomembnost sodelovanja 
 

- Socialne koristi 

Sodelovalno učenje ima tudi socialne koristi. Eden od bistvenih elementov sodelovalnega 
učenja je razvijanje socialnih veščin. Ljudje se naučijo sprejeti tveganje in so pohvaljeni za 
svoj prispevek. Lahko spoznajo stališča drugih, ki niso enaka njihovim. Takšne ugodnosti pri-
spevajo k splošnemu zadovoljstvu pri učenju. Udeleženci sodelujejo z drugimi v skupini, ki 
imajo različne učne spretnosti, kulturno ozadje, stališča in osebnost. Te razlike jih prisilijo, da 
se razrešujejo konflikte in se soočijo z drugimi. Socialne interakcije izboljšuje komunikacijske 
spretnosti, ki postanejo nuja za delovanje v družbi. 

 

- Povezovanje, podpora 

Težko je ohraniti pozitivne občutke o nekom, ki se trudi, da bi vi izgubili. Ranjena čustva in 
argumenti so pogosto posledica konkurenčne igre. V združeni igri se izzivi, odkrivanja in 
uspehi delijo. Poudarek je na sodelovanju, sprejetju in "veselju do igre". Na koncu šteje vaš 
odnos z vsakim sodelujočim. 

 

- Skupinsko delo in deljeno odločanje 

V konkurenčnih pogojih težko delimo svoje znanje, izkušnje in vire, saj je vsaka oseba pose-
bej usmerjena v svoj izključni cilj. V pogojih sodelovanja ima vsak človek pomembno in cen-
jeno vlogo. Individualnost je treba spoštovati in skrb za potrebe drugih spodbujati. Izziv pre-
makne iz razmišljanja "trudimo se biti številka ena" v smer, da vsi delamo v smeri skupnega 
cilja. Ideja, da smo vsi deležniki v odločanju, je močno orodje. 

 

- Odprtost, zaupanje, varnost 

Pogosto tekmovanje pri delu in igri spodbudi nasprotna stališča ali celo kreganje, prizadeta 
čustva in razločevanje. Veliko iger temelji na zaupnosti in ustrahovanju, kar povzroči, da se 
igralci ne čutijo varne. Pri delu ali igri ljudje resnično želijo in potrebujejo, da se počutijo var-
ne, da so odprti in pošteni, predvsem pa da imajo občutek zaupanja. 

Sodelovalne situacije pomagajo ustvariti to vzdušje, saj udeleženci dajejo spodbude in pod-
poro drug drugemu. 

 

- Lastna vrednost in osebna moč 

Kooperativnost je povezano z boljšim učenjem, čustveno zrelostjo in močno osebno identite-
to. Udeleženci pogosto postanejo bolj prilagodljivi pri svojem razmišljanju in pojavi se pripra-
vljenost za kreativne rešitve. Ob takšnem delu se pojavi užitek, osebno zaupanje in občutek 
lastne vrednosti. Kot vaša osebna moč raste, dobite občutek, da "zmorem narediti razliko". 
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- Dobro počutje  

Najbolj konkurenčne situacije so zelo stresne. Možnost odpovedi ali neuspeha povzroča 
vznemirjenost, če ne celo strah. Strah ali jeza, ki nastaneta zaradi bojazni po izločitvi ali pora-
zu, pogosto povzročata zadrego, napetost in sovraštvo. Sodelovalne aktivnosti so miroljubne 
in brez obsojanja. Kot rezultat to ustvarja sproščeno vzdušje in dobro počutje, kar je temelj 
za bolj pristno, zdravo in igrivo zabavo. 

 

Metodologija 

- Izmenjava izkušenj 
- Analiza zgodbe 
- Metoda predavanja 
- Metoda razprave 
- Igre / skupinske vaje 
- Individualno delo in delo v manjših skupinah 

 
Johnson, Johnson in Holubec (1998) opisujejo štiri korake, ki se uporabljajo za poučevanje 
sodelovalnih veščin: 

 

1. korak. Prepričajte se, da člani skupine razumejo potrebo po veščinah za timsko delo. Da bi 
to dosegli, lahko trener naredi naslednje: 

• Vprašajte člane skupine, da pripravijo seznam socialnih veščin, potrebnih za izboljšan-
je skupinskega dela. Od veščin, ki jih dajo na seznam, poudarite eno ali dve. 

• Predstavite primer članom skupine, tako da lahko vidijo, da je bolje poznati veščino, 
kot da je ne poznamo. 

• Ponazorite potrebo po veščini skozi igro vlog, ki daje nasprotni primer, ko ta veščina 
očitno manjka v skupini. 

2. korak. Prepričajte se, da so člani skupine razumeli, kaj je veščina sodelovalnega učenja, 
kako in kdaj jo uporabiti. Da bi to dosegli, lahko trener naredi naslednje: 

• Določite veščino v smislu verbalnega in neverbalnega vedenja in temeljito pojasnite, 
kaj morajo člani skupine storiti. 

• Praktično prikažite in opišite veščino pred člani skupine in razložite korak za korakom, 
tako da imajo vsi konkreten vpogled, kaj veščina pomeni v smislu verbalnega in 
neverbalnega vedenja. 

3. korak. Postavite situacijo v praksi in spodbujajte vadbo veščine. Trener vodi praktično 
izvedbo, člani skupine pa vadijo veščino s ponavljanjem. 
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4. korak. Posredujte članom skupine povratne informacije o njihovi uporabi veščine. Poma-
gajte jim, da razmišljajo o tem, kako v prihodnje bolj učinkovito vključiti veščino v prakso. 
Učinkovita komunikacija se mora pojavljati znotraj učnega procesa. Pri sodelovalnem učenja 
opazovalec poroča skupini o zbranih informacijah, člani skupine pa poročajo o svojih vtisih 
glede svojega vedenja. Opazovalec poda pozitiven odziv vsem članom skupine glede njihovih 
prizadevanj za učenje in pomagati drugim pri učenju. Razprava v celotni skupini poteka po 
razpravi v majhnih skupinah. Trener poda povratne informacije za skupino kot celoto. 

 

Struktura izobraževalnega modula na temo sodelovanja 

 

1) Ogrevanje 

Ogrejemo se s pomočjo ogrevalne vaje (»ice-breaker«), da bi sproščeno začeli lekcijo, 
spoznali druge člane ali začeli razmišljati o določeni temi. V tej fazi ima trener priložnost, 
da oceni, ali bodo člani skupine zmogli izvesti lekcijo, kakor je načrtovana, oceni, kdo je 
močan in kdo je šibek člen skupine (za vzpostavljanje parov) in vidi, kako člani skupine 
sodelujejo med seboj. 

 

2) Pričakovanja 

Razvijanje pričakovanj skupine omogoča članom skupine, da delijo razloge, zaradi kate-
rih so prišli skupaj na usposabljanje. To je zelo poučno tako za skupino in moderatorja. 
Zbiranje pričakovanj daje skupini občutek »lastništva«, daje pa tudi povezovalcu boljši 
vpogled v to, kaj bi skupina rada doživela v času, ko so skupaj. 

 

Kako ustvariti pričakovanja: 

• Pojasnite, kaj so lahko pričakovanja v skupini in jim opišite nekaj primerov 
• Vprašajte člane skupine, da si vzamete nekaj minut in sami pri sebi pomislijo, kaj 

si želijo, da bi dobili iz izkušnje pri usposabljanju 
• Vprašajte člane skupine, da delijo svoja pričakovanja 
• Vodite razpravo s pomočjo jasnega prikaza veščin vodenja in zapišite vsa pričako-

vanja na papir / plakat (lahko s pomočjo samolepilnih listkov) 
• Preberite pričakovanja in preverite razumevanje s strani celotne skupine
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3) Vaje in refleksija  

Refleksivna vaja je proces, ki omogoča dosego boljšega razumevanja samega sebe, last-
nih veščin, kompetence, znanja in profesionalne prakse. Čeprav nas večina razmišlja o 
izkušnjah pred, med in po dogodku, moramo naše razumevanje dokumentirati, da bi 
lahko jasno prepoznali in prikazali komponente našega učenja. Prepoznati naučeno od 
nas zahteva razmislek o naših izkušnjah, preučevanju rezultatov, da bi lahko ocenili izku-
šnjo, prepoznali misli, čustva in razumeli pomembna dejstva. Cilj je prepoznati naučeno, 
da bi lahko zgradili nov ali drugačen pristop k nadaljnji praksi, ali da bi prepoznali in 
potrdili učinkovito prakso uporabljeno za prihodnost. 

 

4) Vrednotenje  

Ocenjevanje dejavnosti, vzdušja skupin, novo pridobljene spretnosti, samopotrditev in učen-
je kako je mogoče vse to uporabiti v vsakdanjem življenje. 

Različne metode vaj ocenjevanja so: 

- Opazovanje 
- Vprašalnik 
- Intervju 
- Pisanje dnevnikov 
- Posnetki specifičnih dogodkov 

 



Evropski projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP  
 
 

Pro-Skills - Usposabljanje trenerjev 58 

 
 

 

OBVLADOVANJE KONFLIKTOV / ZMOŽNOST KONFLIKTOV 

Definicija/pomen obvladovanja konfliktov/zmožnost 

Obvladovanje konfliktov vključuje strategije, ki omejijo negativne vidika in povečajo pozitiv-
ne, ter jih dvignejo na višji nivo, kot pa ta, na katerem je spor. Cilj obvladovanja je prav tako 
povečanje učenja in rezultatov v skupini (učinkovitost ali nastop v organizirani sesta-
vi)(Rahim, 2002, s.208). ne deluje na principu izločanja vseh konfliktov ali izogibanju le tem. 
Konflikt so za skupine in organizacije lahko zelo pomembni. Dokazano so pripomogli k bolj-
šim rezultatom skupine, kadar so se jih lotili pravilno (e.g. Alper, Tjosvold, & Law, 2000; Bod-
tker & Jameson, 2001; Rahim & Bonoma, 1979; Khun & Poole, 2000; DeChurch & Marks, 
2001). 

Obvladovanje konfliktov je praksa prepoznavanja in ravnanja s konfliktom na razumen, pra-
vičen in učinkovit način. Zahteva določene veščine kot so spretnost v komuniciranju, reševa-
nju problemov, pogajanje z osebo v interesu. Posredniki morajo imeti veliko znanja glede 
obvladovanja konfliktov. 

Izraz obvladovanje konfliktov je tesno povezan s sposobnostjo konflikta, ker pomeni zmož-
nost pogovora o sporih, stresu in porušenem ravnotežju na način, ki zmanjša spor med dve-
ma ali več člani skupine.  

Enotne definicije za konflikt ni. Za konflikt sta potrebni vsaj 2 individualni osebi ali skupina in 
ti osebi/skupina naletijo na nekompatibilnost med sabo in osebi/skupina začutijo potrebo po 
interakciji med sabo na nek način. Imeti morajo prostovoljen ali neprostovoljen odnos. 

 

 

“Kdor želi imeti dobre odnose, se mora znati 
tudi spreti” 

(Vir: Hessische Landesstelle für Suchtfragen 
e.V., URL: www.hls-online.org) 

 

 

 

 

http://www.hls-online.org/
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Razlogi za spore so lahko vsestranski in bazirajo na: 

- Vzrokih, ki temeljijo na nalogi: nasprotujočimi si cilji, nezdružljivi interesi, nestrinjan-
je s strategijo, prekoračeni roki, itd. 

- Notranji vplivi: tuj jezik, pomanjkanje informacij, proračunske dodelitve, neučinkovit 
proces, kulturni/verski/etični nesporazumi ali razlike, itd. 

- Čustveni sprožitelji: mešani občutki, jeza, neprijazni neverbalni signali, nezaupanje, 
občutek nezaželenosti, osamljenost 

- Vedenjski predhodniki: ponižujoč jezik, tekmovalnost, nesporazumi, sovražnost, 
predpostavljanje najslabšega o drugih, najboljšega o sebi, aroganca, itd. 

 

Konflikte je mogoče rešiti, razlike ostanejo 

Konflikti imajo veliko opraviti s čustvi, razmerji in osebnih vrednotah. Razlog, da so konflikti 
tako pogosti je, da v veliki večini primerov niso razjasnjena osebna stališča posamezni-
ka/skupine in njihov vidik (politični, etični, kulturni, glej razloge za 
konflikte).  

V primeru da razlik ni mogoče več upravljati, bodo prerasle v kon-
flikt, drugače pa v krizo (Kit. wei-ji= nevarnost in priložnost), prob-
lem ali težko situacijo. 

Da je situacija definirana kot konflikt (ali nevarna situacija) je odvisno od situacije oz. kontek-
sta. 

Pomembno za razvoj zmožnosti konflikta 

Nerešeni konflikti so lahko razlog za različne bolezni (organske, mentalne, psihosomatske 
motnje), blokirajo lahko pogled na rešitve, stanejo nas veliko mentalne energije in v določe-
nih primerih tudi denarja/sredstev, odgovorni so za stres in neuspešno delovanje, družinsko 
ozračje in ozračje v prostem času. 

Zmožnost komuniciranja o konfliktih, stresu, neravnotežju v skupini ali med dvema posame-
znikoma lahko zmanjša ovire med člani ekipe. 

Zmožnost spopadanja s konflikti na pozitiven, zaupanja vreden način je eden izmed petih 
veščin emocionalnega koeficienta (EQ: zmožnost hitrega zmanjšanja stresa, prepoznavanje in 
nadzor čustev, povezava z drugimi brez verbalne komunikacije, uporaba humorja in igre za 
spopad z izzivi ter zadnje vendar zato nič manj pomembno, reševanje konfliktov na pozitiven 
in samozavesten način). Uspešno premagovanje razlik je podprto s strani ostalih štirih veščin 
emocionalnega koeficienta. Ko enkrat veste, kako se spopasti s stresom, ostati čustveno pri-
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soten zavesten, neverbalno komunicirati, uporabljati humor in igro, boste bolje opremljeni, 
da se spopadete z čustveno nabito situacijo.  

Prav tako boste prej zaznali in dezaktivirali veliko problemov, preden se bodo začeli stopnje-
vati (http://helpguide.org/mental/eq5_raising_emotional_intelligence.htm). 

Še posebej v ciljni skupini socialno manj privilegiranih ljudi lahko opazimo luknjo v polju EQ-
ja. Razviti te sposobnosti in članom ciljne skupine pomagati rešiti »težko situacijo« je eden 
izmed glavnih ciljev Pro-Skills. 

 

(Vir: http://www.trainerguide-ausbildung.de/Portals/_default/share/docs/_iceberg600.jpg) 

Metode za razvoj konfliktnih zmožnosti 

V »orodjarni« Pro-Skills prav tako pa v veliko ostalih knjigah najdete tisoče različnih vaj za 
razvoj socialnih sposobnosti in ena izmed njih je zmožnost konflikta. Ta zmožnost se po 
navadi (v teoriji) razvije med razvijanjem vaše osebnosti. Zatorej je potrebno najti vaje, ki 
bodo prilagojene ciljni skupini. 

Poučevanje veščin mora biti v kombinaciji s praktičnimi vajami. Programi/vaje morajo upora-
bljati preizkušene in dokazane metodično/didaktične metode. Več izkušenj kot jih imajo tre-
ner in udeleženci, lažje lahko ustvarijo realne situacije. Izkušnjo s konflikti lahko pridobimo v 
realnem svetu ali pa na delavnicah s pomočjo igranja vlog (vroči stol, interaktivno gledališče, 
itd), v igrah (svetovno znane igre so Ludo, Človek ne jezi se itd) ali pa s pustolovsko pedago-
giko (vaje z vrvmi, raftanje, pohodništvo, plezanje, trening preživetja, itd). 

 

http://helpguide.org/mental/eq5_raising_emotional_intelligence.htm
http://www.trainerguide-ausbildung.de/Portals/_default/share/docs/_iceberg600.jpg
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Struktura celotnega treninga socialnih veščin 

1) Uvod in kratka predstavitev socialnih veščin  

2) Scena  

o Prestavljena je vsakodnevni dogodek (nesreča na cesti med motorjem in avtomobi-
lom)  

o Veliko oseb je na tej sliki: ležeči kolesar, voznik avtomobila, stara gospa na okenski 
polici. Vsaka od teh oseb ima različne misli in komentarje na to sceno;    

o Medtem, ko kažemo sliko, bo vsaka posamezna oseba poudarjena z prikazom 
mehurčka (prikaz misli ali komentarja) in trener bo te komentarje bral na glas: 

- Kolesar: Prosim, pomagajte mi!! Zelo me boli!  

- Izkušen reševalec: Ne skrbi, je le odprt zlom noge!  

- Stara gospa na levi: Ali je kdo obvestil njegovo družino ?  

- Mož pri kavarni: To je pa rezultat zdravega življena in vožnje s kolesom, hahaha 

- Gospa na skuterju: Prekleta nesreča!! Moram pohiteti, drugače bom zamudila 
film v kinu, ki se začne čez 5 minut!  

- Znova kolesar: Kje je kreten, ki je razbil moje kolo?!  

- Voznik avtomobila: Žal mi je, draga, nekaj je prišlo vmes, malce bom zamudil!  

- Mož pri oknu: Kakšna sreča!! Končno se je nekaj dogodilo v tej tihi ulici. 

- Mlajši reševalec: Upam, da ne bom naredil napake, saj je to moja prva interven-
cija.  

o Udeleženci lahko komentirajo na sceno; Trener pa lahko pomaga z fokusiranjem 
diskusije na socialne veščine v tej sceni; 

 

3) Delovne skupine:  

Udeleženci so razdeljeni v tri manjše skupine (5-7 oseb), katere se pogovarjajo o različ-
nih veščinah uporabljenih na sceni (Poseben vidik: katere socialne veščine potrebuješ, 
ko treniraš osnovne veščine?): sporazumevanje / sodelovanje / sposobnost upravljanja s 
konflikti. 

 

4) Seja: 

Ustvarjene skupine si izmenjujejo mnenja iz razprave. 
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Vaje  
 

Vaja: Vrba v vetru 
  

 
Časovni okvir: ~5 minut za vsakega udeleženca 

 
Prostor: večji prostor, najraje z mehkejšo podlago, npr. travo. 

 
Število udeležencev: 8-10 oseb 

 
Pripomočki: - 

 

Postopek: V skupini, v kateri je 8-10 ljudi, eno osebo določimo za »vrbo«, ki bo stala na sre-
dini. Ta oseba zapre oči, pade nazaj (glej vajo »Zaupanje«), nekdo v skupini jo ujame in jo 
poda naprej naslednjemu v skupini – to nadaljujejo vse dokler je ne ujame cel krog.  
 

Vodja demonstrira »vrbo«: postaviti se mora v pravilno pozo: stoji naj vzravnano, stopala 

skupaj, zapre oči, roke prekriža na prsih, z dlanmi na ramenih; telo mora biti trdo – pri pad-

cu se ne sme upogniti.  

Lovilec (nekdo v skupini) zavzame položaj (za padalcem): ena noga pred drugo, roke ima 

iztegnjene. 

»Vrba« vzpostavi jasno komunikacijo s skupino: Vrba: "Začel bom padati. Ste pripravljeni, da 

me ujamete?"; Skupina: "Pripravljeni smo, da te ujamemo. Začni padati."; Vrba: "Padam."; 

Skupina: "V redu." 

Aktivnost zahteva dobro vodenje in »zrele« udeležence. 

 

Cilj / namen:  
Graditi zaupanje; pokazati zanesljivost; uživati v občutku varnosti. 

 

Vprašanja za diskusijo: 
Kako ste se počutili med izvajanjem te aktivnosti? 

 
Vir:  
www.wilderdom.com, James Neil, 2004 

http://www.wilderdom.com/
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Vaja: Usmerjanje taksija 
 

 

Časovni okvir: ~ 15 minut  

 

Prostor: razred ali na prostem 

 

Število udeležencev: 20 udeležencev v parih 

 

 

Pripomočki: 
Kopije zemljevidov A in B; ena kopija za vsak par 

 

Postopek:  
- Udeleženci se postavijo v pare 
- Pari se usedejo tako, da drug drugemu kažejo hrbet 
- Ena oseba v paru dobi zemljevid A, druga pa zemljevid B (vendar nihče od njih ne 

ve, da imajo drugačne zemljevide) 
- oseba A (“kontrolni center”) dobi navodilo, da osebo B (“voznik taksija”) vodi (z 
      verbalnimi navodili) od začetne toče X do kroga V 
- Problem: nihče v parih ne ve, da zemljevid gleda z drugačne perspektive kot njegov 

sosed 

 

Cilj / namen:  
- Udeleženci izkusijo pomen jasne komunikacije; se zavedajo drugačnih stališč in 

mnenj 

 

Vprašanja za diskusijo:  

- Zakaj navodila niso delovala? 

- Kako ste se počutili ob tem, ko navodila niso delovala? 

 
- Kaj bi to pomenilo za komunikacijo v drugih primerih oziroma situacijah? 

 

Vir: Pro-Skills 2011 / Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und 
Klärungen. Hamburg: rororo. 
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Vaja: Štiri ušesa 
 

 

Časovni okvir: ~ 45 minut  

 

Prostor: v notranjih prostorih (npr. razred) 

 

Število udeležencev: 3 - 20 oseb 

(aktivnost lahko izvedemo z največ štirimi skupinami, v katerih je največ  3-6 udeležencev) 

 

Pripomočki: 4 manjše table; listi papirja (glej spodaj); veliko kartic in pisal 
- V vsakem kotu razreda je postavljena manjša tabla; ena za uho »dejstev«, drugo za 

uho »razkritja«, tretje za uho »odnosov« in četrto za uho »zahtev«.  
- List papirja na tabli/mizi 
- Na vsaki tabli v kotu naj bo dovolj kartončkov in pisal 

 

Postopek:  
- Pred začetkom aktivnosti vodja razloži model štirih ušes po Schultz von Thun-u (glej-

te dodatek). 
- Udeležence razdelimo na skupine po 3-6 udeležencev; največ štiri skupine. 
- Če je možno, lahko udeleženci aktivnost izvedejo sami, v nasprotnem primeru pot-

rebujejo navodila oziroma štiri osebe (vsak ob svoji tabli, ki so v različnih kotih raz-
reda). 

- Skupina lahko diskutira o obstoječih primerih ali celo vključi lastne izkušnje. 
 

Možnost  A) vsaka skupina se ustavi ob eni tabli, diskutira o vsebini, ki je na tabli ter na vsa-
ko tablo pripne kartice z njihovimi vtisi. Po 10 minutah se skupine zamenjajo in 
ustavijo pri naslednji tabli z drugačno vsebino. 

Možnost B) vsaka skupina dela samo pri eni tabli. Diskutira o določenem primeru, razmišlja 
o drugih primerih (tudi o lastnih izkušnjah), izbere en primer in izvede kratko 
igro vlog. Po 30 minutah se skupine zberejo ter z igro vlog in kratkimi komen-
tarji predstavijo svoje »uho«. 

 

Cilj / namen:  
- Udeleženci doživljajo in vadijo različne vidike razumevanje in interpretacije sporoči-

la. 
- Udeleženci  lahko občutijo, na kakšen način najraje interpretirajo sporočila in pos-

tanejo bolj občutljivi pri zaznavanju »močnejšega ušesa« partnerja, s katerim 
komunicirajo. 

 

Vprašanja za diskusijo:  

Glejte spodaj! 
 

 

Vir: Pro-Skills 2011 / Schulz von Thun, F. (1991). Miteinander reden 1: Störungen und 
Klärungen. Hamburg. 
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Model »štirih ušes« 
(Vir: Schultz von Thun, nemški psiholog in komunikolog) 
 
Vsako sporočilo ima 4 aspekte in vsak prejemnik ima 4 ušesa: 

 
 

 

Primer: (črna: njegovo sporočilo; modra: njena interpretacija) 

 
 
Pogosto imajo ljudje bolj občutljivo eno uho (iz modela »štirih ušes«) ter si recimo tako lažje 
interpretirajo osebno kritiko ali krivdo kot pa nevtralna sporočila. Taka oseba ima bolj občut-
ljivo uho za sporočila iz odnosov, vendar tako dobi le eno stran informacije. Ne smemo si pa 
interpretirati aspekte sporočila, ki niso jasno poslana iz strani pošiljatelja.  

 
⇒ Ni koristno slišati le en vidik sporočila! Ne bi smeli interpretirati vidikov sporočila, ki 
niso bila jasno posredovana! 
 

Odnos: 
“Pričakujem, da veš kaj je to” 

Samorazkritje:  
“Ne vem, kaj to je” 

Zahteva:  
“Povej mi prosim, kaj to je” 

 

Dejstva:  
“Nekaj zelenega je v juhi” 

“Vidi nekaj zelenega v juhi“ “Ni mu všeč juha“ 

“Kuhala bom, le tisto, kar mu je všeč“ “Misli, da sem slaba kuharica” 

Nekaj zelenega 
sem našel v juhi 

Odnosi:  
informacije o odnostu med 

pošiljateljem in prejemnikom  

Samorazkritje: 
govorec da informacije o sebi  

(o motivih, vrednotah, čustvih)  

Zahteva:  
želje ali zahteve do prejemnika 

 

Dejstva: 
goli podatki in dejstva sporočila 
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Uho 1: Dejstva 
 
Na prvi pogled, poslušanje zgolj dejstev sporočila, se zdi najboljša rešitev za 
pravilno razumevanje. Ampak ali je to res?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Razpravljajte   

• Kaj se zgodi, ko ljudje slišijo le dejstva sporočila ?  

• Ali poznate, kakšno osebo, ki ima večjo težnjo slišati le dejstva ?  

Kako se počutite, ko komunicirate s tako osebo?

Zvezde tako 
močno utripajo 
… 

Zvezde ne utripajo! 
To je samo svetlo-
ba, ki se lomi skozi 
atmosfero … 
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Uho 2: Samorazodetje 

Primer: 

 
[Oče pogleda v sinovo razmetano sobo] 
Oče: “To je absolutni kaos! Kakšen lenuh si! Grozno je živeti v takem! 
Sin: “Si imel slab dan v službi oči?” 
 

⇒ Pogovarjanje 

• Kakšne so prednosti sinove interpretacije očetovih izjav? 

• Na kakšen način bi moral oče oblikovati stavke, da bi ga sin z ušesom 
»razkritje« razumel pravilno?  

• Poznate koga z močno tendenco interpretirati razkritje v komunikaciji 
z drugimi? 
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Uho 3: Odnosi  
 
Primer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇒ Diskusija:  

• Kaj se dogaja v tej situaciji? 

• Kakšne težave bo lahko imel par, če bo žena vedno slišala stvari s svo-
jim ušesom »odnos«? 

• Se spomnite kakšne podobne situacije, ki se je zgodila vam? Kaj se je 
zgodilo in kako ste rešili situacijo? 

 

Kaj so te zelene 
stvari v juhi? 

Če nimaš rad moje 
hrane, greš lahko k 
svoji mami na kosilo ! 
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Uho 4: Zahteva 
 
Primer:  

 
 
⇒ Diskusija:  

• Kaj se dogaja ljudem, ki v komunikaciji vedno slišijo le zahteve? Kako 
se bo druga oseba najverjetneje odzivala na sogovornika, ki sliši le 
zahteve?  

• Ali poznate osebo, ki bi imela močno uho, ki sliši le zahteve? 

• Kako se lahko zavarujemo pred tem, da bi imeli močno tisto uho, ki 
sliši le zahteve? 

Je ostalo še kaj ka-
ve? Takoj jo bom še 

skuhala! 
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Vaja: Cevovod 
 

 
Časovni okvir: ~ 10-30 minut  

 

Prostor: v notranjih ali zunanjih prostorih  

 

Število udeležencev: 3 - 20 oseb 

 

 

Material: 
- komplet žlebov (prerezani po dolžini na polovico) 
- komplet cevi (prerezane po dolžini na polovico) 
- frnikole ali žogice, lahko uporabimo tudi vodo 

 

Postopek:  
Ta aktivnost vključuje premikanje frnikol ali drugih žogic različnih velikosti, lahko pa 
uporabimo tudi vodo. Potrebujemo polovice cevi ali žlebov (prerezanih po dolžini). V 
čem je trik? Vsak udeleženec ima le eno kratko cev, končni cilj pa je lahko prekinjen 
z ovirami na poti. 

• Kot moderator lahko nadzirate, kako težka ali lahka je ta naloga. Lahko jim 
postavite ali določite različne ovire, npr. stopnice, pot okoli dreves ipd. Če je 
na primer skupina šele v nastajanju, postavite le eno manjšo oviro na poti in 
omogočite razmeroma lahko opravilo in hiter uspeh skupinskega dela. Če 
skupina deluje dalj časa kot celota, postavite časovno daljši in fizično težji 
izziv z namenom, da poglobijo svoje izkušnje, kaj lahko dosežejo skupaj. 

• Določite štartno črto in ciljno točko (za označbo lahko uporabite posodo ali 
embalažo), daste jim lahko katerokoli dodatno pravilo želite, kot npr.: vsaka 
oseba mora nositi frnikolo vsaj enkrat; udeleženci se morajo obrniti v dolo-
čenem vrstnem redu; obe stopali morata ostati na tleh ves čas – bodite krea-
tivni, če želite dati res dober izziv. 

 

Cilj / namen:  
- Gre za aktivnost izgradnje skupine, pri kateri vsak udeleženec dobi eno krajšo 

polovico cevi ali žleba, skupina pa mora delati skupaj, če želijo frnikolo ali 
žogico pripeljati od začetka do cilja s pomočjo cevi. Vaja zahteva visoko sto-
pnjo komunikacije in skupinskega dela. 
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Vprašanja za diskusijo:  
• Kakšne so bile vaše izkušnje z delom z ljudmi v vaši skupini? 
• Je bila komunikacija učinkovita? 
• Kako se ljudje počutijo glede vključenosti in prispevka k tej aktivnosti? 
• So bili vsi v vaši skupini vključeni? 

 

 

Vir: http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html  

 
 

http://wilderdom.com/games/descriptions/Pipeline.html
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MODUL 4: Samoupravljalske 
veščine 
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“Samoupravljalske veščine omogočajo sprejemanje mod-
rih odločitev, da dosežemo plodno in radostno življenje” 

 

Predstavitev in definicije 

Samoupravljalske veščine posamezniku pomagajo, da se uči, prav tako pa mu pomagajo v 
življenju na splošno. Vgrajene so v nas in nas podpirajo pri vsem, kar počnemo skozi življenje. 

 

Kaj mislimo, ko govorimo o samoupravljalskih veščinah? 

- Izraz je kombinacija dveh besed: »upravljanje« in »samo« (lastno) 
- Upravljanje se ukvarja z motivacijo, planiranjem, zastavljanjem ciljev, iskanju sred-

stev, kontrolo, pregledom, odvisno od naloge 
- Samo (lastno) ima dva pomena: kot posamezni člen skupine (ne nekdo zunanji) in kot 

cilj upravljanja 
- Teoretične korenine lahko najdemo v terapiji samoupravljanja (Kanfer), ki se osredo-

toča na pacientovo avtonomijo s podporo lastne regulacije v kontekstu kronične 
bolezni. 

- Kognitivna psihologija (npr. Bandura) in akcijska teorija (Heckhausen, Gollwitzer) 
vzpostavita teoretično in empirično podlago za pomembnost vidika samoupravljanja 
(kognitivne učne tehnike, meta prepoznavanje, volja) 

 
Definicija 

Trenutno ni enotne definicije samoupravljanja in samoup-
ravljalskih veščin. Lahko jih opredelimo na: 

• Strategijo tehnik za učinkovito in uspešno plani-
ranje in samoupravljanja 

• Pridobivanje avtonomije (povezava z rastjo 
moči) 

• Samoaktualizacija (povezava z identiteto) 
 

Predlagamo naslednjo delovno definicijo: 

Samoupravljalske veščine so veščine, ki določajo naše lažje zavešanje, realizacijo in vzdrže-
vanje ciljev, ki so pomembni za nas. 

Samoupravljalske veščine 
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Samoupravljanje je povezano z našimi osebnimi in socialnimi veščinami 

Samoupravljanje uporablja druge veščine kot pripomoček in jih strateško kombinira v proce-
su dosege ciljev in zadovoljevanja potreb vsakega posameznika. Na samonadzor, samokon-
trolo in upravljanje s časom lahko gledamo kot kombinacijo samoupravljanja. 

Samoupravljalske spretnosti in vseživljenjsko učenje 

V posebnem kontekstu učenja se učne strategije v kombinaciji s samoaktualizacijo prekrivajo 
s samoupravljalskimi veščinami s poudarkom na ciljih učenja. Dodatni vidiki avtonomnega 
samonadzora v kombinaciji s samoupravljanjem  so zelo pomembni za učenje skozi življenje. 
Zavedanje lastnih veščin za realizacijo projekta in dosego učnega načrta do želene samoučin-
kovitosti je pomembno za motivacijo in hotenje po začetku lastnega učnega projekta. 

 
Pomembni koraki pri samoupravljanju 

Samoupraljalske veščine so ključne pri uspeš-
nem planiranju in izvajanju vsake dejavnosti. 
Vsaka dejavnost - namenoma ali nevede - 
temelji na zaporedju kognitivnih in aktivnih 
korakov. V zvezi z učnimi procesi lahko ločimo 
naslednje korake: 

 

Postavljanje ciljev: 

• Posameznik se mora odločiti za lasten 
učni cilj  

• Prevladujoči cilj je lahko npr. zaslužek posameznika, dosega višjega standarda ali višje 
ravni izobrazbe 

• Potrebno je zastaviti vmesne cilje, ki bodo vodili v realizacijo zastavljenega, kar zah-
teva dodatne miselne in aktivne pro-
cese 

 
Specifično za ciljno skupino:  

Pomembno je, da opredelijo in določijo svoj cilj, ki je skladen z njihovo identiteto, na primer 
opredelitev ciljev z znanjem (Doran, 1981). 

ohranjanje motivacije 

postopno izvajanje 

učinkovito načrtovanje 

sredstva in ovire 

postavljanje ciljev 

postavljanje ciljev 
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Sredstva in ovire: 

• Posameznik mora pretehtati sredstva kot so čas, denar, socialna podpora, prav tako 
pa rešiti praktične probleme, kot so varstvo otroka med delavnicami, prihod na samo 
delavnico in podobno. 

• Tehtanje sredstev in ovir lahko vpliva 
na motivacijo in izbor ciljev 

 

Specifično za ciljno skupino: 

Pomembno je analizirati sredstva in ovire, osredotočiti se na sredstva in biti realen glede 
ovir. Rešitve za premagovanje ovir lahko najdejo v skupinskih razpravah. 

 

Učinkovito načrtovanje:  

Posameznik razvije delovni kot tudi realističen časovni načrt, ki vključuje razpoložljiva sreds-
tva in obstoječe ovire. Na voljo je veliko pla-
niranja in programskih orodij. Prilagoditi se 
morajo glede na razmere v skupini, tako da 
niso preveč tehnične ali težavne 

 
Postopno izvajanje: 

 

• Planirani koraki morajo biti vključeni v dejavnost v pravilnem zaporedju. Sredstva 
morajo biti mobilizirana, ovire prekoračene, zastavljeni morajo biti časovni roki 

• V postopku se lahko pojavijo dodatne 
ovira in nova vprašanja, na katera prej 
niso pomislili. Posameznik mora nanje 
reagirati fleksibilno in izbrati tehnike 
in sredstva, s katerimi bo dosegel svoj 
cilj. 

 

 

Nepredvidene težave so najbolj kritične situacije za ciljno skupino. Pomembno je, da skupina 
pomaga in podpira posameznika pri dosegu svojih ciljev. 

sredstva in ovire 

postavljanje ciljev 

učinkovito načrtovanje 

sredstva in ovire 

postavljanje ciljev 

postopno izvajanje 

učinkovito načrtovanje 

sredstva in ovire 
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Ohranjanje motivacije: 

• Uporabljati korake, ki jih dejavnost vključuje, lahko zahteva nekaj časa, prav tako pa 
se lahko pojavijo nepredvidene ovire, ki jih bo potrebno premagati. Za dosego tega 
mora biti posameznik potrpežljiv in vzdržljiv, prav tako pa motiviran 

Ta del se nanaša na osebni nadzor lastnih 
čustev in samokontrolo. V kontekstu s 
samoupravljanjem je pomembno biti pripra-
vljen na situacijo, kjer bo motivacija nizka, 
pojavo nepredvidenih ovir in razočaranj. 
Rešitve za spopad s pomanjkanjem motivaci-
je lahko posamezniki dobijo v razpravi s sku-
pino.  

 
 
 

Metodologija 

 

Opombe glede usposabljanja samoupravljanja 

Glede na miselne paradigme se samoupravljanje v glavnem osredotoča na samorefleksijo. 
Impulzivnejši ljudje, ki o stvareh niso vajeni odločati, bi morali s tem spoznati na igriv način, 
korak za korakom v skupinski situaciji. Samorefleksije se je najlažje naučiti v skupini. 

Razmišljanja o prednostih in slabostih, podpornih sredstvih ter kritičnih ovirah se lahko nau-
čimo na prvi stopnji, če je kasneje »notranji« pogovor dan v zunanjost, kjer je na delavnici 
podana vaja, kjer se posamezniki postavljajo v vlogo prednosti, drugi pa v vloge slabosti. Cilj 
vaje kot tudi postavljanje ter planiranje so prav tako pomembni in dosegljivi vsem udeležen-
cem.. 

 

Kako vključiti reflektivni del samupravljanja v učni proces 

Primeri: 

Dnevnik: Vodenje dnevnika lahko pripomore k planiranju, postavljanju cil-
jev ter vodenju evidence o dosežkih 

Razprave:  Govor o dosežkih, težavah lahko pripomore k učenju samouprav-
ljanja 

Igranje vlog:  Priložnost uporabe novo pridobljenih spretnosti v varnem okolju 
lahko zagotovi samozavest uporabe le-teh v javnem okolju 

ohranjanje motivacije 

postopno izvajanje 

učinkovito načrtovanje 



Evropski projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” 
Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP  
 
 

Pro-Skills – koncept usposabljanja 78 

 
 

Osebna refleksija: Razmišljanje o dosežkih je vredno orodje pri pridobivanju samo-
zavesti, prav tako pa za postavljanje ciljev. Imeti morajo dovolj 
časa za razmislek o dosežkih 

Ocena: Lažje je sprejeti kritiko oz. oceno nekoga, ki je v istem položaju kot 
smo sami (udeleženci skupine) 

Samoocena: Pomembno je, da se naučimo prepoznati lastne dosežke in težave 
na katere smo naleteli na poti 

Razprava: Razprave ponujajo priložnost za odpiranje debat in sprejemanje 
konstruktivnih kritik 

 

 

 
 

S kombinacijo osebnih, socialnih in samoupravljalskih veščin  
smo zmožni doseči lastne cilje!! 
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Struktura delavnice  

Predlagamo, da sledite določeni strukturi, da bi zagotovili dober rezultat in uspešen proces. 
Spodaj boste našli primer, kako bi naj izgledala dvourna delavnica s ciljno skupino. 

 

1) Dobrodošlica 

 

2) Spoznavanje 

Ta del delavnice mora bit preprost, saj se morajo ljudi vanj vključiti. V naši »orodjarni« 
najdete veliko vaj za uporabo. Ena izmed njih se imenuje »Dobro jutro«. 

 

3) Teoretični del (PowerPoint predstavitev) 

• Cilj delavnice v povezavi z vseživljenjskim učenjem 

• Kaj so upravljalne veščine? 

• Pristopi in metode 

• Trening samonadzora 

• Produktivno učenje 

• Kooperatvino učenje 

• Učenje na podlagi izkušenj 

4) Vaje iz samoupravljanja 

• Vaja "Sledenje stopinjam"  

 

5) Razprava na koncu delavnice 
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Vaje 

 

Vaja: Dobro jutro 
 

 
Časovni okvir: 15 minut 

 

 

Prostor: velika soba 

 

 
Število udeležencev: 6 – 20  

 

 

Pripomočki: 
zgoščenka z živo glasbo 
 

 

Postopek: 
 
Udeležence prosimo, da se sprehajajo po prostoru, medtem pa začnemo predvajati 
glasbo z zgoščenke. Po določenem času prenehamo s predvajanjem glasbe, udele-
žence pa prosimo, da osebo, ki jim stoji najbližje, pozdravijo v skladu z našimi 
navodili. Vsakič naj poskušajo pozdraviti drugo osebo.  

 … kot da je on/ona vaš prijatelj/-ica 
 … kot da je on/ona dojenček vaše prijateljice 
 … kot da je župnik v cerkvi 
 … kot bi bil popularna pop zvezda 
 … kot bi bil vaš šef 
 … kot bi bil nadškof v bolnišnici 

       … kot bi bil vaš/-a fant/punca   

 

Cilj / namen: 
Razvedriti udeležence, če menimo, da so utrujeni ali zdolgočaseni.  

 

 

Vprašanja za diskusijo: 
You ask for a short feedback. 
 

 

Vir:  
Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation – 
Projekt: “training of volunteers” – 
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Vaja: Sledenje stopinjam 
 

 
Časovni okvir:  60 minut 

 

Prostor: večja učilnica 

 

Število udeležencev:  15 oseb. 

 

Pripomočki: pisala, selotejp, 9 samolepljivih odtisov stopinj, 3 koši in 3 različni 

predmeti, ki bodo predstavljali ovire. 

 

Postopek:  

S tehniko sestavljanke udeležence razdelimo na tri skupine. 
(Razdelimo jim tri slike - vsako od slik predhodno razrežemo na pet različno velikih 
kosov. Udeleženci nato skušajo sestaviti slike in na ta način oblikujejo tri skupine po 
pet oseb). 
 

Vodja skupine nato predstavi njihovo nalogo (vsaka skupina dela zase): 
"Vaša naloga bo izvesti pilotsko usposabljanje na temo osebnih, socialnih in 
samoupravljalskih veščin. Da bi bilo usposabljanje dobro izvedeno, morate določiti 
tri pomembne korake. 

• eno osebo, ki bo odgovorna za organizacijo usposabljanja (ta oseba je 
lahko trener, ni pa nujno), 

• dve osebi, ki bosta organizatorju usposabljanja posredovala seznam stvari, 
potrebnih za izvedbo usposabljanja in 

• dve osebi, ki bosta razmislili o morebitnih ovirah, ki se lahko pojavijo in na 
podlagi tega načrtovati usposabljanje. 

 

Dokončna odločitev posameznega koraka je v rokah organizatorja, ostali v skupini 
so njegovi svetovalci. 

 

Cilj / namen:  

Vaditi ali načrtovati delo v resnični situaciji, z upoštevanjem ovir in 
težav, ki se lahko pojavijo ter upoštevanjem pomoči drugih, ki sodelujejo v skupini.  

 

Vprašanja za diskusijo: 

• Kako je potekal proces? 

• Kaj menite glede razpoložljivih sredstev in ovir? 

• Katere vidike samoupravljalskih veščin ste lahko prepoznali? 

• Kako lahko to aktivnost prilagodimo vaši ciljni skupini? 

• Menite, da je aktivnost pomagala organizatorju razviti njegove 
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samoupravljalske veščine? 

• Imate ideje, kako bi lahko izboljšali izvedeno aktivnost?  

 

Vir: Pro-Skills  

 

 



Evropski projekt “Pro-Skills 2: Train-the-trainer” Nr. 509958-LLP-1-2010-1-DE-Grundtvig-GMP 
 

 
 

Pro-Skills – koncept usposabljana 83 

 
 

 
 
 

ŽELJA CILJ 
1.  

korak 
2. 

korak 
3. 

korak -------- -------- 
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MODUL 5: PRAKSA 
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Inovativen Pro-Skills pristop je zasnovan na uporabi relacijsko dinamičnih vaj, ki služijo kot 
orodje za dosego ciljev filozofije: ljudi spodbujajo, da se poglobijo v svoje misli in občutijo 
izkušnjo; cilj je ustvariti pogoje, v katerih bi udeleženci lahko vpijali znanje in vadili spretnos-
ti. 
Kot že rečeno, morajo učitelji najprej te vaje preizkusiti na sebi, preden urijo druge, saj mora-
jo občutiti dinamiko in moč teh tehnik, prav tako pa zaznati možne ovire, na katere bi udele-
ženci lahko naleteli med samim usposabljanjem. Učitelji se prav tako morajo zavedati, da 
vaje z ljudmi niso nikoli enake. Starost, razlike v osebnostih, spol, kulturno ozadje, itd., daje-
jo različne rezultate, prav tako pa vsak človek v različnih situacijah reagira drugače. Na vaje 
ne bi smeli gledati kot na recepte, saj ne dajejo avtomatskih rešitev, saj sestavine niso vedno 
enake. 

Po eni strani lahko izkušen učitelj na zavestni ravni to izkoristi kot prednost. Tehnike in vaje 
so del generalnega koncepta in služijo kot orodje. Učitelj lahko nadzoruje proces vaj s poseb-
nimi navodili, prav tako pa z neverbalno komunikacijo.  

Po drugi strani pa je dejstvo, da vsak učitelj s svojo osebnostjo, vedenjem, človeškimi karak-
teristikami, simpatičnostjo ali antipatičnostjo na podzavestni ravni vpliva na proces urjenja. 
Taka uresničitev urjenja zahteva visok nivo zavedanja in refleksije učiteljev. 

Učitelj mora vedno: 

• Zavedati se konkretnih ciljev vaje 
• Zavedati se lastnih čustev (strahov, želja, stvari ki so mu/mu niso všeč) 
• Zavedati se karakteristik in potrebni ciljne skupine 
• Biti brez predsodkov in lastnih interpretacij 
• Biti dobro opremljen s tehnikami in vajami 
• Biti prilagodljiv za uporabo različnih vaj in tehnik v različnih dinamikah odnosov, ki se 

razvijejo v skupinah 
• Biti pozoren, refleksiven in sposoben posredovati v proces vaje glede na počutje in 

reakcije posameznikov 
• Biti zmožen razviti ideje, sestaviti teme in olajšati izražanje udeležencev 

 

Učitelji morajo biti previdni, ko uporabljajo te tehnike in vaje, jih pred uporabo testirati, prav 
tako morajo z njimi znati ravnati. Situacije jim ne smejo uiti iz kontrole, prav tako pa ne sme 
priti do konfliktov oz. do slabega ozračja. Včasih osebe v teh tehnikah in vajah najdejo odlič-
no priložnost za psihoterapijo, kjer lahko priznajo globoke misli, čustva in situacije. Učitelj 
mora zelo jasno postaviti meje na delavnici in kontrolirati situacijo s predlaganjem alternati-
vnih rešitev oz. omejevati ljudi, ki prekršijo oz. prestopijo omejitve. 
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Tečaji učiti-učitelja  dajejo poudarek na prihodnost učiteljev, ki bodo dobili priložnost, da 
izkusijo svoje učiteljske veščine še preden se bodo udeležili delavnic s ciljno skupino. 

Osnovna ideja tega modula je da udeleženci pripravijo in uresničijo vsaj eno lastno vajo in 
vodijo razpravo o njej v skupini, kjer bi se osredotočili na potrebe ciljne skupine, različicah 
vaje, itd. 

 

Struktura delavnice 

1.) Predstavitev  
Udeleženci bodo občutili vpliv urjenja z navodili, neverbalno komunikacijo in lastno ose-
bnostjo. 

A) Dolga predstavitev: Udeleženci dobijo podrobne informacije o vplivu učitelja na 
proces urjenja; o tem teče razprava pred samimi vajami in realizacijo le teh. za 
tako predstavitev je zaželena powerpoint predstavitev. 

B) Kratka predstavitev: Udeležencem je predstavljen vpliv učitelja na proces urjenja 
skozi vaje, vendar o tem ne dobijo podrobnih informacij. 

 
2.) Priprave 

Udeleženci pripravijo vsaj eno vajo, ki je realizirana v skupinah. S sabo lahko prinesejo 
lastno vajo ali pa izberejo eno iz »orodjarne«. Delati morajo vsaj v paru, čeprav je še bolj 
zaželeno, da delajo v skupinah. 

Priprave na take vaje so lahko del domače naloge (v  primeru, da delavnica poteka več 
tednov zapored) ali kot del treninga (v primeru, da je to celodnevna delavnica). 

3.) Realizacija in razprava o pripomočkih 
Udeleženci realizirajo vaje v skupinah. Poleg same realizacije morajo predstaviti cilj vaje 
in njen namen. Po realizaciji vaj bo skupina razpravljala o moči tehnike in potencialih, raz-
ličicah, prednostih in slabostih. Udeleženci dajejo povratne informacije glede efektov 
vaje in izražajo čustva, ki so jih občutili med samo vajo. Učitelji, ki vodijo vajo, prav tako 
izrazijo svoje občutke in težave, na katere so naleteli med vajo. 

4.) Končni premislek in razprava 
V skladu z variacijo A ali B, ki jo boste izbrali za predstavitev modula, se ga zaključi z 
obsežnim končnim premislekom in razpravo: 

A) V primeru, da so udeleženci zavestno spreminjali svoje vedenje in navodila med 
vajo, lahko sedaj govorijo o svojih idejah in izkušnjah 

B) V primeru, da niso dobili podrobnih informacij, lahko izkušnje zapišejo na list, ali 
rešijo anketo, vi pa povzamete izkušnje s pomočjo powerpoint predstavitve. 
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MODUL 6: REFLEKSIJA / VRE-
DNOTENJE 
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Rezultati in prenos: 
Ali so udeleženci spremenili vedenje? Se 

počutijo pripravljene za realizacijo uspoa-
bljanja? Ali udeleženci vidijo možnost, da bi 

koncept prenesli v vsakodnevno delo? 

V ospredju 
predznanje udeležencev, delovno polje, 

končna ciljna skupina in pričakovanja 

Vaja 

Reakcija:  
Ali so udeleženci zadovoljni z delavnico? 

Kaj mislijo o konceptu? 

Zakaj ta modul? 

 
Zakaj končati Pro-Skillsov koncept usposabljanja trenerjev z obširnim modulom o refleksiji in 
ocenjevanju? To počnemo zaradi treh razlogov: 

1.) Ugodnost za pripravnika: Kot smo poudarili na začetku te brošure, sta razumevanje in 
sprejetje koncepta Pro-Skills najpomembnejša pridobitev za koncept usposabljanja tre-
nerjev. Zato se zadnji modul osredotoča na refleksijo in vrednotenje koncepta Pro-Skills. 
Bodočim učiteljem lahko pomaga še globlje in bolje razumeti filozofijo Pro-Skills, prav 
tako pa jim pomaga izražati lastna čustva o vseživljenjskem učenju. Ciljna skupina social-
no prikrajšanih ljudi ima tako enake priložnosti v življenju in učenju. Po koncu vseh vaj se 
tako lahko odločijo, ali bodo delali in vadili po načinu Pro-Skills ali ne 

2.) Ugodnost za koncept učiti učitelja: Prav tako potrebujejo povratne informacije izkušeni 
trenerji učiteljev, saj le tako lahko na pravilen način reagirajo na situacije v procesu učen-
ja. Izkušeni učitelji lahko hitro sledijo svojim navadam in tako postanejo manj pozorni na 
potrebe učencev med procesom urjenja. Ne glede na stopnjo izkušenosti učitelj nikoli ne 
sme spraševati po povratnih informacijah. 

3.) Ugodnost za koncept usposabljanja: Kot rečeno, je Pro-Skills koncept delo v teku, kar 
pomeni, da še vedno potrebuje dodatne informacije za nadaljnji razvoj in izboljšave. Uči-
telji in profesionalci, ki sprejemajo ta koncept morajo ohranjati kolektivno mišljenje in 
zimenjavo informacijo, prav tako pa pridobivati informacije o izkušnjah ciljnih skupin in 
pa samih učiteljev. 

 

Metodologija 

Veliko je napisanega o ocenjevalnih meto-
dah na splošno ter pristopih k ocenjevanju 
samega urjenja. To poglavje ne trdi, da je 
znanstveni članek ali da daje podlago za 
kakršnokoli znanstveno študijo. Želimo 
zagotoviti nekaj enostavnih orodij za prido-
bitev povratnih informacij udeležencev gle-
de njihovega zadovoljstva s programom, kot 
tudi njihovega odnosa do Pro-Skillsove filo-
zofije in uporabnosti le te, ter kako bi jo 
uporabili v vsakdanjem delu. 
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Model ocenjevanja vsebuje vidike in dejavnosti, ki so izvedeni že pred samim začetkom urje-
nja. Predlagamo, da imate nekako ocenjevanje v ospredju, da lahko dostopate do pričako-
vanj udeležencev glede tečaja, prav tako pa njihova predznanja, delovna polja in ciljno sku-
pino (v primeru, da nihče od udeležencev ni poznan). 
Naslednja struktura modula je predlog, ki se osredotoča na vidike ocenjevanja, ki so 
pomembni in koristni iz našega vidika in koristni za vse prisotne. Seveda lahko izberete kar-
koli drugega iz naše ponudbe in uporabite druga sredstva. 

Delavnica ocenjevanja je lahko izvedena takoj po zadnjem modulu urjenja ali pa na poseb-
nem srečanju kasneje. Prvotna reakcija udeležencev daje prvi vtis o zadovoljstvu in občutkih. 
Bolj podrobna ocena je podana po razpravi in refleksiji.  

Radi kombiniramo uporabo standardnih vprašalnikov s kreativnim ocenjevanjem in uporabo 
povratnih informacij. 

 
V ospredju 

Ne glede na to, kater način urjenja bosti izbrali, je pomembno, da že na samem začetku izve-
ste, kaj udeleženci pričakujejo, še posebej če imate pred sabo izkušene učitelje ali osebje. To 
lahko naredite tako, da razpošljete vprašalnik nekaj tednov pred začetkom delavnic, npr. 
skupaj z dodatnimi materiali. Če ponujate ekskluziven Pro-Skillsov tečaj usposabljanja trener-
jev in udeležencev ne poznate dobro, je to priložnost, da vprašalnik vsebuje dodatna vpraša-
nja kot so vprašanja o izobrazbi, delovnem polju, izkušnjah, spretnostih na področju vseživ-
ljenjskega učenja, itd. Zaželjeno je, da vam vprašalnike vrnejo par dni pred začetkom, da lah-
ko svojo delavnico prilagodite glede na pričakovanja udeležencev oz se spoprimete z nereal-
nimi pričakovanji že na samem začetku delavnice.  

Prav tako je dobra priložnost, da izveste kakšna so pričakovanja in strahovi udeležencev 
glede same delavnice, da na začetku uporabite kreativno metodo ki se ji reče »drevo priča-
kovanj«. 

Obris drevesa narišete na velik papir. Udeležence 
zaprosite, naj na lističe napišejo svoja pričakovanja in 
strahove ter jih nalepijo na drevo (pričakovanja na 
krošnjo, strahove na deblo). Preuredite jih tako, da 
bodo ponavljajoči se strahovi in pričakovanja res vid-
ni.  
Pomembno je, da se o neprimernih in nerealnih pri-
čakovanjih pogovorimo pred samim začetkom delav-
nice in damo dodatne informacije o strahovih. Ob 
koncu delavnice imate tako priložnost drevo ponov-
no pregledati in ugotoviti katera pričakovanja / stra-
hovi so bili uresničeni in kateri ne. 
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Reakcija 

Takojšnji odziv udeležencev delavnice je pogosto osredotočen na zadovoljstvo in prvi vtis. 
Ker to zagotavlja prvotne informacije o tem, ali je kaj narobe, je pomembno, da pridobite 
povratne informacije o organizaciji in ozračju v skupini po koncu vsakega modula oz. po kon-
cu delavnice. 

Predlagamo ocenjevanje takojšnjega odziva udeležencev med procesom urjenja. Za primer 
vam dajemo 2 kreativni metodi, ki se uporabljata za ocenjevanje: barometer razpoloženja in 
metoda tarče. 

Barometer razpoloženja:  

Barometer razpoloženja ponuja mož-
nost hitre ocene razpoloženja ali rav-
ni zadovoljstva udeležencev v različ-
nih fazah usposabljanja. Udeleženci 
ocenijo svoje razpoloženje, ga zapiše-
jo na listek in prilepijo na barometer 
na ustrezno mesto. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Daje možnost udeležencem, da kadarkoli med delavnico na tablo nalepijo nalepko, ki bo 
ustrezala njihovem trenutnem razpoloženju.  

 Metoda tarče: 

Ciljna metoda omogoča različne vidike uspo-
sabljanja, ki jih je treba oceniti in o njih raz-
pravljati. Primeri vključujejo razpoloženje v 
skupini, sposobnost miselnega procesa, orga-
nizacija delavnice in metodologijo. Tarča je 
prenesena na velik papir. Udeležencem se 
dajo 4 nalepke, ki jih v vsakem polju tarče 
nalepijo glede na njihovo zadovoljstvo z dela-
vnico- bližje kot je nalepa centru tarče, bolj 
zadovoljni so, dalje kot je, slabše je zadovolj-
stvo. 

Organizacija 
delavnice 

Metodologija  
Miselni proces 

Razpoloženje 
skupine 

    
        
   
      

    
 
      
              

    
 
    

  
      
   
 
           

    
     
     
    

    
   
     
 

  zadovoljstvo atmosfera 
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Rezultati in prenos 

Preden se prične detajlno ocenjevanje delavnic, morajo imeti udeleženci dodatno priložnost 
za razpravo o konceptu vaj, s posebnim poudarkom na celodnevno delo in ciljno skupino s 
katero delajo. Predlagamo kratko predstavitev o osnovnih idejah vaj in o modulih delavnic, ki 
so bile realizirane z učitelji. V primeru nadaljnjega usposabljanja osebja, je zaželjeno, da se ta 
razprava razširi med vse sodelujoče čez celodnevni program. Ker Pro-Skills program kot tak 
še ni zaključen in je primeren za prilagoditve, je pomembno, da udeleženci izrazijo možne 
ovire na katere so naleteli, da lahko svoje primere vključijo v delovno okolje, da se o tem 
pogovarjajo, odgovorijo na odprta vprašanja in skupaj poiščejo rešitve. Pomemben cilj kon-
cepta učiti-učitelja je pomagati udeležencem, da razumejo vizijo delavnic na katerih se bodo 
udejstvovali. 

Končno ocenjevanje delavnic je zaključeno s standardnim vprašalnikom. S tem pridobimo 
evidenco o tem koliko novih spretnosti so osvojili udeleženci, njih odnos do konceptov in 
njihova pričakovanja in plane, ki se tičejo realizacije Pro-Skills usposabljanja. 
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Kako uporabiti rezultate? 

Rezultati ocenjevanja zagotavljajo zanesljive povratne informacij o opravljenem delu. Kako 
lahko uporabimo te informacije? 

Predlagamo razpravo o rezultatih ocenjevanja v ekipi udeležencev, da se koncept usposab-
ljanja izboljša in prilagodi potrebam in interesom posameznikov. Lahko se seveda zgodi, da 
določeni udeleženci ne bodo sprejeli Pro-Skills filozofijo zatorej tudi ne bodo odobravali etič-
nih in pedagoških načel. Ne glede na vse je pomembno, da se preuči rezultate: Ali nam je 
uspelo povezati naše ideje s predznanjem udeležencev? Ali nam je uspelo pridobiti pozor-
nost? Nam je uspelo prikazati Pro-skills pristop v naših vajah? 

Naprošamo vas, da ostanete v stiku s Pro-Skills partnerji, ki so vam predstavili ta pristop ali 
nam podajte povratne informacije o vprašalniku s kritikami preko spletne strani ali direktno 
ekipi Pro-Skills. Program je še v razvoju in potrebuje izboljšave, zato je zanj ključnega pome-
na, da razprava o  njem živi in da obstaja pretok informacij. 

Poleg tega lahko z rezultati ocenjevanja tudi pridobite. Rezultate lahko uporabite za prikaz 
uspeha programa, ki ga bodo videli tako sponzorji, finančni partnerji, mediji in širša publika. 
Poročanje o usposabljanju, rezultatih, povratnih informacijah udeležencev bo vzbudilo zani-
manje v ljudeh in bo prineslo priložnost za oglaševanje vašega usposabljanja. 

Zadnje, vendar zato nič manj pomembno, lahko predstavitev rezultatov prepriča uradnike in 
politike, da bi podprli implementacjio Pro-Skills pristopa za dobrobit socialno prikrajšanih 
ljudi. 
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Struktura delavnice 
 
1.) Sprostitvene aktivnosti : »Dobro jutro«/«Slon« 
Smiselno se zdi začeti z vajo, ki poveča energijo, da osveži misli, poveže skupino in prepreči, 
da bi bilo ocenjevanje dolgočasen in brezvezen sestanek. To lahko uporabite tako na koncu 
modulov, kot tudi ob zaključku vsakega delovnega dne. »Dobro jutro« je vaja, ki ocenjuje 
posamezno delavnico, »Slon« pa vaja, ki jo priporočamo za zadnji modul usposabljanja 

2.) Prvotna reakcija: metoda tarče 
S pomočjo metode tarče (glej zgoraj) udeleženci izražajo svoje spontane vtise v skupinski 
atmosferi, uporabo koncepta usposabljanja, organizacijo delavnic in metodologijo. O rezulta-
tu se ne razpravlja in se ga ne komentira. 

3.) Kratka powerpoint predstavitev 
V kratki predstavitvi trener ponovi in povzame osnovne ideje Pro-Skills koncepta in module 
vaj, ki so bili realizirani z udeleženci. To pomaga udeležencem, da se spustijo na meta nivo in 
začnejo z refleksijo. Uporabite lahko powerpoint predstavitev iz modula 1. 

4.) Refleksija in razprava: 
A) Imate več članov osebja iz različnih institucij, prav tako pa različno število članov. 

Oblikujte majhne debatne skupine po institucijah in jim dajte nekaj časa za razprav-
ljanje o naslednjih vprašanjih: 

- Se strinjate z osnovnimi vrednotami Pro-Skills usposabljanja in ali je v skladu z 
osnovnimi smernicami vaše institucije? 

- Ali obstaja določen delovni okvir za izvajanje Pro-Skills usposabljanja? ? Glede 
katerih organizacijskih ovir vas skrbi? 

- Kakšno reakcijo pričakujete od ciljne skupine s katero delate? Ali bi bili odprti za 
tako usposabljanje? Kaj bodo njihove ovire in strahovi? 

- Katere korake morate opraviti, da vključite Pro-Skills usposabljanje v vašo insti-
tucijo? 

B) Imate osebje samo iz ene institucije, posamezne člani iz različnih institucij ali delavni-
ce opravljate kot začetno izobrazbo: Uresničite metodo akvarija (glej spodaj) in 
podajte vprašanja za razpravo: 

- Ali se strinjate s pedagoškimi pristopi Pro-Skills? Kaj je vaša kritika glede tega 
pristopa? 

- Ali je pedagoški pristop Pro-Skills primeren za izobrazbo odraslih/delo s socialno 
prikrajšanimi ljudmi? 

- Podajte lastno mnenje glede osnovnih veščin vseživljenjskega učenja, posebej 
glede ciljne skupine socialno prikrajšanih odraslih 
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5.) Ocenjevalni vprašalnik 
Standardni vprašalnik (glej spodaj) se razdeli udeležencem. Da se jim nekaj časa, da ga izpol-
nijo. Pripravljena je škatla v katero oddajo spraševalnik, s tem je zagotovljena anonimnost. 

6.) Drevo pričakovanja 
V primeru, da ste uresničili vajo z drevesom pričakovanja (glej zgoraj) na začetku delavnice, 
lahko prosite udeležence, da se sprehodijo do drevesa in 

- Odstranijo lističe s pričakovanji, ki so bila izpolnjena in lističe s strahovi, ki niso bili 
pomembni (lističe dajo v škatlo pod dreveseom) 

- Pustijo naj lističe s pričakovanji, ki niso bila izpolnjena in lističe s strahovi, ki so se ure-
sničili; ti lističi ostanejo na drevesu 

Drevo, ki ostane, naj ne bo komentirano. 

7.) Zaključek usposabljanja: vaja »mreža« 
Vaja je prijetna igra, ki simbolizira mrežo ki je zrasla med udeleženci. S to igro zaključimo 
delavnico. 
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Vaje 

Vaja »Dobro jutro« 
⇒ Glej modul »Samoupravljalske veščine« 
 
Vaja: Slon  
 

 
Časovni okvir: 15 minut 

 

Prostor: večja soba/razred 

 
Število udeležencev: 6 – 20  

 

Pripomočki: 
- 

 

Postopek: 
Udeleženci oblikujejo krog (stojijo en za drugim). Vodja pripoveduje zgodbo, hkrati 
pa izvaja gibe, ki so v skladu z zgodbo. Ostali ga opazujejo in ponavljajo gibe – pri 
tej aktivnosti gre v resnici za sprostitveno masažo. 
Bil je velik gozd (Na hrbtu osebe pred vami z obema rokama “rišite” velike kroge.) 
Poln dreves (Z dlanmi po hrbtu rišite vertikalne črte. Ko je desna dlan spodaj, je leva 
zgoraj.) 
Poln drvarjev, ki drevesa posekajo (Po hrbtu narahlo udarjajte z robovi obeh dlani.) 
Drevesa postanejo debla (S palcem po hrbtu rišite kroge.) 
Nato pride slon in močno stopi na debla (Po hrbtu narahlo udarjajte s pestmi). 
Pride policija in slona odpelje v zapor (Osebo pred sabo zgrabite za obe zapestji.) 
Slon na pisalnem stroju napiše pismo svoji mami, v katerem razloži, kaj se mu je 
zgodilo (Tipkajte s prsti po hrbtu osebe pred vami.) 
In vstavite nov list papirja (potegnite z obema rokama po hrbtu.) 
In na pismo prilepite znamko (na hrbet pritisnite s palcema.) 
(Zgodbo ponovimo vsaj še enkrat) 

 

Cilj / namen: 
Sprostitev in zabava. 

 

Vir:  
“Komunikacija brez nasilja”, Nada Ignjatović Savić 
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Vaja: Akvarij (variacija B) 
 

 
Časovni okvir:  1,5 ure 

 

Prostor: razred 

 
Število udeležencev: 12 – 20  

 

Pripomočki: stoli  

 

Postopek: 
- Udeleženci oblikujejo dva kroga, zunanjega in notranjega; notranji krog 
sestavlja 4-5 udeležencev. 
- Udeleženci v notranjem krogu začnejo diskusijo o določeni vsebini. 
- Udeleženci, ki sedijo v zunanjem krogu imajo vlogo tihega občinstva. 
- Udeleženci iz občinstva se lahko kadarkoli vključijo v diskusijo, vendar tako, da 
dvignejo roko. Ena oseba v notranjem krogu odstopi mesto udeležencu, ki se 
želi vključiti v diskusijo in se pridruži občinstvu. 
- Udeleženec v notranjem krogu lahko tudi prosi za zamenjavo z nekom iz 
občinstva. 
Vodja skupine začne diskusijo o določeni vsebini (npr. tako, da vprašanje napiše na 
tablo ali na list papirja. Prav tako ima vlogo moderatorja in po potrebi postavi tudi 
kakšno dodatno vprašanje. 

 

Cilj / namen: 
O določeni temi lahko udeleženci diskutirajo tudi v večji skupini, vendar mora biti 
število aktivnih govorcev omejeno. Kakor koli, sodelujejo lahko vsi. 

 

Vprašanja za diskusijo: 
-  

 

Vir:  
According to Movement “PROTASI” – Centre of Creative Occupation  
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Vaja : Mreža 
 

 
Časovni okvir: 5 min 

 

Prostor: razred ali na prostem. Potreben je prostor za oblikovanje kroga (odvisno 

od števila udeležencev). 

 
Število udeležencev: >5 oseb 

 

Pripomočki: 
Klopčič volne 

 

Postopek: 
Udeleženci stojijo v krogu. Ena oseba začne tako, da se poslovi in sicer na 
njen/njegov tipičen način, hkrati ostalim udeležencem nekaj zaželi. Nato vrže 
klopčič nekomu v krogu, začetek klopčiča pa zadrži v roki. Oseba, ki klopčič ujame, 
ponovi enako kot prva oseba in vrže klopčič tretji osebi, itd. 
Počasi se v sredini kroga med udeleženci oblikuje mreža. 
Ko so vsi udeleženci povezani med sabo, tudi vodja reče nekaj lepih besed o mreži, 
ki se je spletla med udeleženci v času treninga oziroma delavnice. 

 

Cilj / namen: 
Vizualizacija potencialne mreže med udeleženci v skupini. 

 

Vir:  
neznan 

  
 
 
 
 

Evalvacijski vprašalnik  

Glej spodaj! 
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Dragi udeleženec, upamo, da vam je bil seminar Pro-Skills všeč, in da ste dobili nove ideje za delo! Radi bi vas prosili, da 
nam podate povratne informacije glede zadovoljstva s seminarjem, konceptom usposabljanja in uporabnosti vsebin pri 
vašem vsakdanjem delu. Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik in ga vrnete enemu izmed izvajalcev ob koncu seminarja. 
Hvala že vnaprej! 

Osebni podatki 
Starost:                            do 30 let                30 – 40 let                40 – 50 let                  nad 50 let 
Spol:                                 ženski                      moški  
Delovno področje:        izobraževanje strokovnih delavcev (npr. univerza)          izobraževanje odraslih 
                                          dodatno usposabljanje strokovnih delavcev                     socialno delo 
                                          promocija zdravja / preprečevanje zasvojenosti              zaposlovanje   
                                          drugo – navedite!: 
 

     

Organizacija in okvir  

Ocenite vaše zadovoljstvo z naslednjimi organizacijskimi vidiki:  
Zelo nez-

adovoljen/nez
adovoljna 

 Zelo 
zadovoljen/ 
zadovoljna 

Organizacija na splošno     
Informacije vnaprej      

Trenerji (izvajalci)     
Vzdušje med seminarjem     

     

Pro-Skills pristop in koncept usposabljanja 

Ocenite vaše strinjanje z naslednjimi stališči: 
Se ne 
strinjam 

 V celoti se 
strinjam 

Moja pričakovanja glede seminarja so izpolnjena.     

V celoti se strinjam z idejami Pro-Skills pristopa.     

Po mojem mnenju je pedagoški pristop pri Pro-Skills primeren za izobraževanje odraslih 
oz. delo s socialno neprivilegiranimi ciljnimi skupinami odraslih..      

Menim, da Pro-Skills koncept zapolnjuje vrzel na področju izobraževanja odraslih oz. 
dela s socialno neprivilegiranimi ciljnimi skupinami odraslih.     

Vidim možnosti za izvajanje Pro-Skills koncepta pri svojem vsakdanjem delu.      
 

Kritika pristopa 
 

Vidim nekaj kritičnih točk pri Pro-Skills pristopu, ki so naslednje: 
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Temeljne veščine za vseživljensko učenje?  

Kaj osebno menite o temeljnih veščinah pri vseživljenjskem učenju, še posebej glede ciljne skupine, 
kot so npr. socialno neprivilegirani odrasli?  

 
 
 
 
 
 
 

     

Povejte s svojimi besedami 

Kaj je bilo dobro na seminarju? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kaj vam na seminarju ni ustrezalo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dodatni komentarji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hvala za vaše povratne informacije!! 
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