
Modul: Samoupravljalske veščine;   Sekcija: Uresničevanje 

korak za korakom 

 

Pot do cilja 

 

 
Časovni okvir: ∼ minut 

 

Lokacija: v učilnici ali na prostem 

 

Število udeležencev: posamezno ali v manjših skupinah 

 

Pripomočki: Kreda ali vrv za označitev dolge črte (meje); listi papirja ter pisala za 
zapis ciljev, sredstev itd. 
 

 

Postopek: 
 
• Po tleh narišemo dolgo črto ali pa na tla položimo vrv. 
• Udeleženec določi svoj končni cilj, npr. »Želim postati mehanik« ali »Zaslužiti 

želim dodaten denar za svojo družino«. Cilj zapiše na list papirja in ga položi na 
konec vrvi/črte. 

• Udeleženec nato določi trenutno stanje, npr. »Imam dva otroka, stara 4 in 7 
let« ali »Nimam nikakršne izobrazbe«. Stanje zapiše na drug list papirja ter ga 
položi na začetek vrvi oz. črte. 

• V komunikaciji z vodjo skupine (ali s kom drugim iz skupine) udeleženec 
razmišlja o načinih za dosego končnega cilja ter definira vmesne cilje. 

• Vmesne cilje napiše na liste papirja in jih položi na vrv/črto, med njimi pa določi 
različno razdaljo (odvisno od tega, koliko časa bo potreboval za uresničitev le 
teh).  

• Udeleženec se nato postavi na začetek vrvi/črte ter jasno izrazi svoje stanje: 
»Imam dva otroka, stara 4 in 7«. Nato hodi ob vrvi, se ustavi pri naslednjem 
listu papirja (vmesni cilj) ter ostalim pove, kaj se dogaja in kakšna so njegova 
čustva: »moja teta skrbi za moja otroka«, »jaz pa se počutim kot neodgovoren 
oče/mama« … Nato pretehta vse obstoječe možnosti in razpoložljiva sredstva in 
podobno ponovi pri vseh vmesnih ciljih. 

 
Na poseben list papirja »dokumentiramo« pot do cilja in ga na koncu izročimo 
udeležencu. 
 
Če se udeleženci skupine med seboj dobro poznajo in se vsi strinjajo, lahko skupina 
opazuje pot posameznega udeleženca ter predlaga svoje ideje. 

 

Cilj / namen: 
Aktivnost je še posebej koristna za udeležence, katerih cilj je povezan z 
izobraževanjem ali vseživljenjskim učenjem. 
Pot do »velikega« cilja naj bi bila razdeljena na realne korake, upoštevajoč sredstva 
in ovire. Na poti do cilja se lahko pojavijo določene spremembe, ki bodo 
predstavljale dodatne ovire, ki bodo zahtevale dodatno motivacijo. 
 

 



 

Vprašanja za diskusijo: 
⇒ Vodja naj bi previdno vodil in spremljal celoten proces.  

 

 

Vir:  
Povzeto po: Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2006). Fit for life. Module und 
Arbeitsblätter zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim: 
Juventa. 

 


