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IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI
Ta dokument odraža samo stališča avtorjev in ne stališča Evropske skupnosti. To delo se lahko opira
na podatke iz zunanjih virov članov projektnega konzorcija ENABLE. Člani konzorcija ne prevzemajo
odgovornosti za izgubo ali škodo, ki bi jo utrpela katera koli tretja oseba zaradi napak ali netočnosti
teh podatkov. Informacije v tem dokumentu so na voljo "kot so" in zanje ni podano nobeno jamstvo
ali jamstvo, da so informacije primerne za kateri koli poseben namen. Uporabnik informacij le-te
uporablja na lastno odgovornost in niti Evropska skupnost niti kateri koli član konzorcija ENABLE ni
odgovoren za kakršno koli uporabo informacij.
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MODUL 1 – USTVARJALNOST
UVOD
Cilj tega modula je spodbuditi ustvarjalnost učencev tako, da jih izzove, da pokažejo prožnost v
svojem razmišljanju.
Modul je zasnovan tako, da poveča ali spodbudi ustvarjalnost učencev, tako da jih sooči s situacijami
za reševanje problemov, ki od njih zahtevajo, da s svojo domišljijo ali izvirnimi idejami ustvarijo nekaj
novega.
Med tem postopkom bodo učenci oblikovali rešitve za majhne ustvarjalne probleme in se tudi naučili
''prodajati'' svoje ideje; za kar bodo oblikovali pripomočke za risanje iz poceni materialov in jih
uporabili za ustvarjanje nove umetnosti.
Nato bodo drugim učencem razložili svoje invencije, kar bo v pomoč kot prva vaja za pripravo video
CV-jev, ki so predvideni za IO3.
Modul spodbuja razvoj inovativnih idej in samoiniciativnost učencev.

UČNI IZIDI
Po zaključku tega modula bodo učenci sposobni:
- soočiti se s problematičnimi situacijami
- raziskati lastne možnosti
- sprejemati neuspehe in se iz njih učiti
- spremeniti negativno v pozitivno
- ustvarjati ideje
- razmišljati o svojem delovnem procesu
- izražati svoje misli

VSEBINA MODULA
Ta modul je zasnovan za spodbujanje ali uveljavljanje ustvarjalnosti učencev. Ustvarjalne dejavnosti
se vrtijo okoli koncepta ''divergentnega razmišljanja'', pri katerem se učenci soočajo z majhnimi
ustvarjalnimi težavami ali izzivi, zaradi katerih morajo eksperimentirati, da bi našli rešitev. Znašli se
bodo v okolju, ki spodbuja eksperimentiranje in pušča prostor za poskuse in napake. Med
postopkom si bodo učenci vzeli trenutke za razmislek o svojih poskusih in poskusili razložiti svoj
pristop. To pomeni, da bodo delali na iskanju rešitev za majhne izzive in jih nato argumentirali.
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GLAVNE TEME/ UČNE ENOTE
1. Divergentno razmišljanje 1: uvod v divergentno razmišljanje
2. Divergentno razmišljanje 2: madeži kave in srečne nesreče
3. Divergentno razmišljanje 3: še nekaj kreativnih vaj, da se prepustite
4. Eksperimentiranje: Izumim svoje lastno risarsko orodje
5. Ustvarjanje: Umetnost ustvarjam s svojim na novo zasnovanim orodjem
6. Sprehod po galeriji: predstavite svoja dela in ideje

PRIPOROČILA ZA IZVAJALCE
Ta modul usposabljanja temelji na konceptu »divergentnega mišljenja«; Lekcije so namenjene
spodbujanju ustvarjalnosti udeležencev in ozaveščanju o njihovih zmožnostih reševanja problemov.
Dejavnosti so del tega, kar vključuje področje likovne terapija; priporočljivo je, da te učne enote
izvajajo strokovnjaki/poznavalci umetnostne terapije. Prav tako bi morali biti mentorji sposobni delati
z osebami z motnjami v duševnem razvoju; bistveno je, da mentorji uspejo ustvariti ozračje zaupanja,
v katerem si udeleženci upajo odkriti svoje talente tako, da se sprostijo, zaupajo skupini in si dovolijo
delati napake, da bi se učili. Naloga mentorja ni v zahtevi izvedbe nalog, ampak le-ta nudi podporo in
razumevanje ter sprejema omejitve tistih, ki se težje ukvarjajo s predlaganimi aktivnostmi.

Ključno sporočilo tega modula je naslednje: Obstaja več načinov za iskanje ali rešitev težave in kadar
tega ne morete storiti sami, lahko zaprosite za podporo.
Pri uporabi pristopov, povezanih z divergentnim mišljenjem, je pomembno, da z vsemi udeleženci
vedno sledimo ideji tako imenovanega soustvarjalnega procesa. Pomembno je najti pravo ravnovesje
med delovanjem in prevzemanjem vloge podpornega elementa v skupini, po drugi strani pa
ravnovesje pomeni tudi potrebo po predhodnem poznavanju udeležencev, da ustrezno načrtujete
svoja srečanja – najti pravo ravnovesje med teorijo in vadbo, glede na potrebe skupine, saj je to modul
o ustvarjalnosti. Ustvarjalnost je sama po sebi odprt proces, kar pomeni, da ima (poleg osnovnega
uvoda v dejavnosti, načrtovane v učnih enotah in nalogah) vsak udeleženec svoj tempo za dokončanje
aktivnosti: kadar koli obstaja element timskega dela – naj mentorji upoštevajo dejstvo, da ne obstaja
noben posplošenega pogled na to, kako naj bi izgledala končna dela (likovna dela, posamezne risbe,
priprava galerije itd.).
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Medtem ko učne enote temeljijo na risanju in slikanju, se ne osredotočamo na rezultat, temveč na
proces: poskušamo ne skrbeti preveč za lepoto risb, temveč se osredotočamo raje na proces, ki stoji
za tem: KAKO ste risali in kako ste se ob tem počutili?
Za vse aktivnosti te enote in z njimi povezane vaje morajo trenerji in tečajniki vzpostaviti globok
kognitivni proces in potrebujejo čas za obdelavo in samorazumevanje. Zato bi bilo morda priporočljivo
uporabiti prvo vajo z daljšim časom obdelave za vsakega od učencev za vadbo (2 uri).
Na splošno so orisi seje zgolj predlogi; ni jih treba izvajati v tem posebnem vrstnem redu, niti ni treba
izvajati vseh dejavnosti. Časovni okvir se lahko prilagodi potrebam udeležencev. Pomembno je pustiti
veliko prostora za razmislek in interakcijo med udeleženci. Nekatere dejavnosti lahko kombiniramo,
druge skrajšamo ali preskočimo. Fleksibilno razmišljanje zahteva veliko časa.
Na nekaterih točkah bo treba materiale prilagoditi lokalnim potrebam in kulturnim specifikacijam: na
primer za Romune so madeži kave značilni za vedeževalce.Med zaključnim sprehodom po galeriji se
udeleženci odprejo in so zato ranljivi; trenerji bi morali zagotoviti, da je okolje varno, splošne povratne
informacije sodelujočih pa poudarjajo pozitivne vidike izkušnje. Tukaj smo, da opolnomočimo in se
učimo, pri čemer smo seveda rahlo kritični do lastne poti. Končni sprehod po galeriji je lahko zabavno
spremeniti v pravi vernišažni dogodek s pijačo in ohlapno izmenjavo v skupini.
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UČNA ENOTA 1: DIVERGENTNO RAZMIŠLJANJE - UVOD
UČNI CILJI
V tej prvi enoti bodo učenci vpeljani v glavno temo šestih modulov o ustvarjalnosti:
dejavnost divergentnega razmišljanja.
V tej prvi lekciji se bodo morali soočiti z nekaj majhnimi izzivi, zaradi katerih jim bo sprva
neprijetno, vendar jim bodo v pomoč pri spopadanju s strahom pred nepopolnostjo in
osredotočanje na svojo sposobnost ustvarjanja unikatnih stvari. Spodbujati jih je treba,
naj sprejmejo izziv risanja, namesto da bi ga zavrnili z besedami in prepričanjem, da "ne
znajo risati".
Na nobeni točki ni potrebna zapletena ali zelo tehnična risba; ta dejavnost je bolj
raziskovanje možnosti, ki jih imamo vsi, tudi z omejenim umetniškim "talentom", za
izdelavo unikatnih in zanimivih čečkarij. Učenci naj bi se sprostili in raziskovali lastne
meje; s pristopom k preprostim izzivom skiciranja. Med svojim delom bodo morali tudi o
njih razmisliti: katere metode so jim všeč in kaj si mislijo o svojih rezultatih?
Njihovo eksperimentiranje se dogaja v varnem okolju, ki omogoča napake in bi moralo
učence spodbujati, da si upajo poskusiti nove stvari. Ustvarjalnost v tem kontekstu ne
pomeni, da bi morali po eni uri priti do neverjetnega umetniškega izdelka, temveč
pokazati prožnost v tem KAKO lahko rišete.
Postopek dela na teh divergentnih miselnih vajah bi moral pozitivno vplivati na duševne
procese učencev (krepitev domišljije), hrambo in izmenjavo informacij/mnenj, svobodo
izražanja v varnem okolju kot tudi na njihovo osebno počutje.
Ali bodo dojeli, da lahko resnično narišejo kaj zanimivega, tako da se bolj osredotočijo na
KAKO kot na KAJ?
Cilji so sprostiti se in se soočiti s potencialno frustrirajočimi izkušnjami, preusmeriti
pozornost z omejitev na edinstvenost in ustvarjalnost (in s tem dvigniti samopodobo) ter
razložiti lastne izkušnje (z uporabo vaj za povezovanje članov skupine in izmenjavo
misli).
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POVZETEK LEKCIJE
Tema

Učni izidi

Trajanje

I.

Icebreaker

- spoznavanje učencev

II.

Risanje po
spominu

- učenci naj rešijo 30 min
manjši
izziv
divergentnega
razmišljanja, nato se o
svoji rešitvi pogovorijo z
drugimi. Zavedati bi se
morali, da v tem
kontekstu ne obstaja
prav ali narobe

Risanje kolesa
spominu

vizualni

- učenci bi morali vedeti, 15 min
kaj
predstavlja
divergentno
razmišljanje

Majhen razmislek o
kreativnem
divergentnem
razmišljanju

III.
Raziskovanje
možnosti: nariši hišo

- učenec se mora biti 50 min
sposoben sprostiti in se
vključiti v potencialno
frustrirajočo nalogo

Raziskovanje
možnosti:
narišite
hišo na več načinov

II. Uvod:
prispevek

30 min

Dejavnosti
usposabljanja

-učenec
bi
moral
premagati idejo »Ne
znam risati« ter se raje
osredotočiti na svoje
edinstvene
načine
početja

Skupinsko
obrazov

risanje

po

+ Razprava

Vklj.:
skupinski
razmiskek z drugimi:
najdete več načinov?

IV. Prvo umetniško
raziskovanje

- Učenec bi moral 50 min
prosto risati stvari po
metodi, ki jo je sam
izbral,
in
sprejeti
edinstvenost rezultata.

Eksperimentirajte:
narišite druge stvari
po svoji najljubši
metodi.

V.
Umetniško
razmišljanje
in
izražanje

- učenec naj predstavi 50 min
svoje
delo
in
uporabljeno metodo

Notranji
krog,

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

/

Zunanji

nato več risanja z
drugimi načini
4 URE
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RAZVOJ LEKCIJE
Celoten modul Ustvarjalnost temelji na konceptu ''divergentnega razmišljanja'', ki je
''kognitivni proces ustvarjanja alternativnih idej ali možnih rešitev problemov''
(Brandoff, 2017).
Za reševanje problemov imajo divergentni misleci različna izhodišča in po potrebi
spreminjajo smer, kar vodi do več, potencialno pravilnih in ustreznih rešitev.
Po mnenju Krafta (2005) značilnosti divergentnih mislecev vključujejo miselne procese,
ki so bolj tekoči, raznoliki, prilagodljivi, izvirni in dodelani.
Likovna terapija je učinkovit način za razvijanje pristopov k reševanju problemov in
razvijanje izvirnega razmišljanja, strankam pa na koncu omogoči, da te veščine posplošijo
na druga področja življenja (Lowenfeld in Brittain, 1987). Naš cilj v tem modulu je
spodbuditi ali ponovno aktivirati ustvarjalnost učencev in jih spodbuditi k tveganju.
Ker v umetnosti ni pravega ali napačnega načina ustvarjanja, je potencial za izkoristek
zadosten razlog za vključevanje strankinih kreativnih sposobnosti (Unger, 1995). Maslow
(1971) dodaja, da so ljudje z visoko kreativnostjo v vsakdanjem življenju bolj dojemljivi;
zahvaljujoč divergentnim miselnim izzivom lahko to percepcijo še naprej spodbujamo.

TEMA 1: ICE-BREAKER: SKUPINSKO RISANJE OBRAZOV
TRAJANJE: 5 minut za razlago, do 25 minut za risbe
NAMEN: Spoznavanje sošolcev in skupna izdelava portretov z imenskimi oznakami.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: A5 papir, svinčniki. 1 kom. obojega za vsako osebo
NAVODILA:
- vsi dobijo kos papirja. Usmeritev: portret
- na vrh papirja napišite svoje ime
- vaša naloga bo skupaj risati portrete vašega obraza:
- prosto hodite po sobi s papirjem in svinčnikom (ali barvnimi svinčniki) in pristopite k
drugemu učencu.
- predstavite se in nato narišite 1 obrazno lastnost vašega partnerja na njegov/njen
papir. Samo 1 lastnost: lasje, brada, oko, ...
- cilj NI risanje popolnih portretov, ampak se spoznati!
- poskusite govoriti z vsemi!
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TEMA 2: RISANJE KOLESA PO SPOMINU
TRAJANJE: 10 minut za razlago naloge, 5 minut za risanje, 15–30 minut za razpravo
NAMEN: Prvi poskus sprostitve in ledolomilca???. Učence soočite s prvim izzivom, ki jim
mora omogočiti, da razmišljajo o svoji vaji.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: A5 papir, svinčniki. 1 kom. obojega za vsako osebo
NAVODILA:
- Učenci dobijo en list papirja in svinčnik. Njihovo edino navodilo je, da v dveh minutah
narišejo kolo po spominu in na risbo dodajo svoje ime.
- Vse risbe bodo postavljene sredi sobe.
Nato razpravljamo:
- je bilo težko?
- kaj je otežilo ta izziv?
- ste zadovoljni s svojimi kolesi?
- kaj imajo skupnega?
Bistvo te naloge bi moralo biti, da čeprav so risbe zelo različne, so vse nekako
prepoznavne kot kolesa in so na svoj način edinstvene. Vsi vedo, kako izgleda kolo, in
čeprav bodo nekateri učenci trdili, da ne znajo risati, bi bilo morda zanimivo videti
njihove skice. V primerjavi z drugimi bodo ugotovili, da ni pomembna le natančnost.
RAZLIČICE: Nariši drevo. Če se učencem zdi, da je prenaporno, upočasnite: skupaj
razmislite o tem: kaj potrebujemo, da kolo prepoznamo kot kolo? Kateri elementi so
dovolj? Dve kolesi? Okvir, sedež, krmilo?

TEMA 3: PREDSTAVITEV: VIZUALNI PRISPEVEK
TRAJANJE: 15min
NAMEN: Zagotovitev razlage celotnega modula
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: Računalnik z dostopom do interneta, projektor
NAVODILA:
Mentor učencem poda kratko definicijo, kaj pomeni divergentno razmišljanje, in jim
razloži nekatera osnovna pravila in načela za vse prihajajoče izzive:
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- vsi znamo risati
- ni dobrega ali slabega
- upati si moraš raziskovati
- vsi imamo edinstvene prednosti
- osredotočite se na svoje prednosti, ne na slabosti!
- spremeni negativno v pozitivno
Po tem lahko mentor pokaže posnetke umetnika, zaradi katerega so ljudje tudi risali
kolesa po spominu: treba je omeniti, da ne glede na to kako daleč je bila risba od
"pravih" ali uporabnih koles, so še vedno prepoznavna kot kolesa.
Pri divergentnem razmišljanju smo usmerjeni k rešitvam; na svoje omejitve in
invalidnosti ne gledamo kot na dokončno pomanjkljivost, temveč kot na izziv, ki ga je
mogoče premagati z ustvarjalnostjo. Prav tako se lahko rezultati zdijo za vse zelo
različni.
Viri:
https://www.wired.com/2016/04/can-draw-bikes-memory-definitely-cant/

TEMA 4: RAZISKOVANJE MOŽNOSTI: NARIŠI HIŠO
TRAJANJE: 5 minut za pripravo, 55 min risanja
NAMEN: še bolj se prepustiti; risanje brez razmišljanja. Učenci se odpovejo nadzoru nad
svojimi orodji in raziskujejo nove metode, ki so jim neznane. To bi moralo spremeniti
njihovo predstavo o tem, kaj v resnici "risanje" pomeni.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev.
GRADIVO: A3 papir, svinčniki.
NAVODILA:
V nasprotju s prvim poskusom, tokrat ne gre za to KAJ rišemo, temveč za to KAKO
rišemo. Vsi začnemo z risanjem preproste hiše, kvadrata s trikotnikom na vrhu. Mogoče
lahko dodamo okno, vrata, dimnik...
Zdaj prihaja zabaven del: poiščimo različne načine za risanje iste hiše in poglejmo, kaj se
bo zgodilo.
- Najprej preklopite na svojo nedominantno roko in poskusite narediti isto risbo.
- Potem ponovno, vendar z obema rokama.
- Nato svinčnik držite bolj ohlapno, na zgornjem koncu.
- Zdaj pa z zaprtimi očmi! Opustite nadzor!
- Kdor ima kakšno drugo idejo, jo lahko predlaga skupini. Sprejemamo vsako idejo in jo
poskušamo uporabiti.
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- Poskusimo čim več različnih načinov, ki jih lahko najdemo: NA KOLIKO RAZLIČNIH
LAHKIH NAČINOV LAHKO NARIŠEMO PREPROSTO HIŠO? To je težavna situacija, ki od
učencev zahteva, da pokažejo kreativnost in prilagodljivost.
Ta dejavnost bi morala dati učencem priložnost, da raziščejo meje tega, kar si lahko
predstavljajo med risanjem, omogoči jim tudi, da se zabavajo z drugimi osebami, delijo
svoje ideje in jih ovrednotijo. V tem kontekstu bolj zabavna kot je ideja, tem bolje!
Če pridemo do točke nasičenosti, bi si morali vsi ogledati svoje risbe in sami razmisliti:
kakšen način risanja je bil zame najbolj zabaven ali najlažji? Kateri ponuja najbolj
zanimiv ali edinstven rezultat? Kateri je pravi zame?
Po tem postopku bi se morali vsi odločiti za eno ali dve metodi, ki sta najbolj zanimivi za
nadaljnje raziskovanje; utemeljeno se naj odločijo sami.

RAZLIČICE: mentor lahko predlaga tudi nekaj dodatnih idej, če se skupina sprva zdi
pasivna: poskusite sezuti čevlje in risati z nogami ali pa poskusite risati tako, da se
svinčnik drži mirno in namesto tega premika papir... Tudi sam svinčnik lahko
uporabljajte na različne načine ... Mentorja se spodbuja, da se pridruži zabavi, saj se zdi,
da ta igra nima omejitev.

TEMA 5: RISANJE Z VAŠO NOVO PRILJUBLJENO METODO
TRAJANJE: 5 minut za razlago, 50 minut za risanje, 5 minut za razmislek
NAMEN: to je prvi pravi umetniški eksperiment in prvi korak pri iskanju lastne umetniške
identitete: narediti nekaj, kar vam je všeč, se zabavati in si drzniti narediti napake
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: A3 papir, svinčniki.
NAVODILA:
Ko odkrijejo zabaven način risanja, učenci dobijo nov papir in bi morali poskusiti risati
različne stvari s svojo najljubšo metodo, pa naj bo to z nedominantno roko, nogo, usti, z
zaprtimi očmi... Lahko narišejo karkoli, od abstraktnih čečkarij do konkretnejših ilustracij.
Mentor jih naj spodbuja, da nenehno ocenjujejo, ali jim je všeč tisto, kar rišejo in ali uživajo
v postopku risanja.
Če se učencem zatakne, se lahko vedno sprehodijo in vidijo, kako drugi rišejo, in morda
dobijo kakšno novo zabavno idejo, ko jo lahko preizkusijo.

22

TEMA 6: UMETNIŠKA REFLEKSIJA IN NOVE IZKUŠNJE
TRAJANJE: 15 min za notranji/zunanji krog, 30 min za risanje, 15 min za pospravljanje
NAMEN: - biti ponosni na svoje delo, medtem ko se o tem pogovarjajo z drugimi učenci;
kjer natančno razložijo, kako narediti to, kar so storili.
Še več prepuščanja; risanje brez razmišljanja. Učenci se odpovejo nadzoru nad svojimi
orodji in raziskujejo nove metode, ki so jim neznane. To bi moralo spremeniti njihovo
predstavo tega, kaj v resnici "risanje" pomeni.

ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: A3 papir, svinčniki.
NAVODILA:
- vsak učenec vzame svojo doslej najljubšo risbo.
- razdelite razred v dve skupini in oblikujte dva kroga, enega v drugem, tako da se vsak
učenec iz notranjega kroga pogovarja z enim iz zunanjega kroga.
- tako kot pri hitrih zmenkih dobijo 1 minuto, da se pogovorijo en z drugim in razložijo,
kaj so počeli in ali so uživali; približno 30 sekund.
- po eni minuti da mentor jasen zvočni signal, zunanji krog pa se zavrti za en položaj v
smeri urinega kazalca
Ponavljajte, dokler ne naredite celotnega kroga.
- nato se učenci, polni novih idej, vrnejo k svoji risalni mizi in preizkusijo nove načine ali
pa se še vedno držijo svojih.
- 15 minut pred koncem vsi pospravijo svoj delovni prostor. Mentor zbere risbe in jih
shrani za zaključno razstavo.
RAZLIČICA: če je število učencev neenakomerno, mentor prav tako sodeluje tudi v
krožnih razpravah.

Dodatni viri:
- Teoretično ozadje:
Brandoff, Rachel. (2017). Creativity in Art Therapy. 10.4018/978-1-5225-0504-4.ch015.
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Kraft, U. (2005). Unleashing creativity. Scientific American Mind, 16(1), 16-23.
https://doi.org/10.1038/scientificamericanmind0405-16
Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (1987). Creative and mental growth (8th ed.). New York,
NY: MacMillan.
Maslow, A. H. (1971). The farther reaches of human nature. New York:
Viking Press.
Unger, E. (1995). One thousand penises: Working with adolescent groups. Art Therapy:
Journal of the
American Art Therapy Association, 12(2), 132–134. doi:10.1080/07421656.1995.10759144

- viri za dejavnosti:
Inside Outside Circle:
http://www.theteachertoolkit.com/index.php/tool/inside-outside-circles
Bikes:
https://twistedsifter.com/2016/04/artist-asks-people-to-draw-bicycle-from-memory-andrenders-results/
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UČNA ENOTA 2: DIVERGENTNO RAZMIŠLJANJE 2 – KAVNI
MADEŽI IN SREČNE NESREČE
UČNI CILJI
Jasna namera te učne enote je nadgradnja učenja in doživljanja procesa divergentnega
mišljenja. Divergentno razmišljanje (v nasprotju s konvergentnim miselnim postopkom
– kot je na primer reševanje kvizov, in tudi reševanje samo določene teme ali problema
itd.), omogoča več poti ali smeri do različnih rešitev (ta način razmišljanja je podoben
npr. arhitektu, ki poskuša zgraditi hišo ) in je zelo povezan z ustvarjalnostjo - s slednjo je
cilj te učne enote vključiti elemente likovne terapije kot sredstva za pozitiven vpliv na
duševne procese učencev (krepitev domišljije), hrambo in izmenjavo informacij/mnenj,
svobodo izražanja v varnem okolju in osebno počutje. Med izvajanjem različnih vaj je ta
enota namenjena povečanju telesne, duševne in čustvene blaginje ne glede na starost
učencev.
V tej učni enoti mentor delavnice deluje kot katalizator izmenjave med učenci in z vsemi
sredstvi vzpostavlja varno okolje za vse - daje informacije, navodila, opogumlja in
spodbuja posamezne in skupinske procese, ki temeljijo na znanju, veščinah in
kompetencah učencev.
Učni cilji Učne enote 2 so tako namenjeni povečanju samozavedanja (s pomočjo
kreativnega postopka slikanja in risanja), zmanjševanju tesnobe (neobsojajoče in varno
okolje za umetniško izražanje), izboljšanju socialnih in medosebnih veščin (z uporabo
različic vaj za povezovanje članov skupine, izmenjavo misli in pomoč pri slikanju itd.)
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POVZETEK LEKCIJE
UČNA ENOTA 2: DIVERGENTNO RAZMIŠLJANJE 2 - KAVNI MADEŽI IN SREČNE
NESREČE
Tema

Učni izidi
Trajanje

I.
Gradnja
mostov
do
ustvarjalnosti
(primer)

Učenec
bo
sposoben 3 ure
prepoznati in uporabiti osebni
ustvarjalni potencial v različnih
okoljih tako individualno kot v
skupini
Učenec bo lahko na kreativen
način prikazal vsaj 1 način
uporabe
umetniških
pripomočkov in vsakdanjih
predmetov.

II.
Fraktalno
slikarstvo kot
sredstvo
za
sprostitev,
pozitivno
samopodobo

Dejavnosti
usposabljanja
1. Dejavnost:
Spreminjanje
"nesreč"
v
čečkarije
2. Dejavnost
Raziskovanje
načinov
ustvarjalnosti

Učenec
bo
lahko
vadil 1 ura
koncentracijo, senzoriko in fino
motoriko.

Dejavnost:
Risanje
s
pomočjo čutil

Učenec se bo lahko povezal z
osebnimi močmi in jih cenil.

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

4h
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RAZVOJ LEKCIJE
TEMA 1: GRADNJA MOSTOV DO USTVARJALNOSTI
Vaje, zbrane v tej učni enoti, prikazujejo potencial povezovanja elementov likovne
terapije, ustvarjalnosti in divergentnega razmišljanja. V zadnjih letih je umetnostna
terapija (UT) s svojimi različnimi pristopi pokazala številne pozitivne koristi za različne
družbene skupine.
Ameriško združenje za umetniško terapijo opredeljuje umetniško terapijo kot "integriran
poklic duševnega zdravja in človeških storitev, ki bogati življenje posameznikov, družin
in skupnosti z aktivnim umetniškim ustvarjanjem, ustvarjalnim procesom, uporabno
psihološko teorijo in človeškimi izkušnjami v psihoterapevtskem odnosu" (American Art
Therapy Association, 2017). Uporaba UT izboljša kognitivne in senzorično - motorične
funkcije, pozitivno vpliva na samopodobo in samozavedanje, goji pa tudi čustveno
odpornost, krepi socialne veščine itd. (Ibidem, 2017). Izboljšanje telesne, duševne in
čustvene blaginje posameznikov je močno povezano z njegovim ustvarjalnim procesom
v umetniškem izražanju - slednji pomaga pri reševanju problemov in konfliktov, razvija
medosebne veščine, zmanjšuje tesnobo in poglablja introspektivnost v teh procesih
(Kovač, 2017).
Ta pristop posamezniku (ali skupini) omogoča svobodo izražanja v varnem okolju, s
čimer lahko na kreativen in igriv način izkusi nove poti do želenih rešitev.

DEJAVNOSTI 1: SPREMINJANJE »NESREČ« V ČEČKARIJE
TRAJANJE: 2 uri
15 minut za predstavitev vaje, uporabo materiala, 15 minut za pripravo materiala in vajo
za vizualizacijo, 1 ura prostega risanja.
NAMEN: Učencem je na voljo možnost dela z nenavadnim materialom, ki je nasprotno od
oljne slike, barvic ali akvarelov. Preprosto ni pravila, kakšno tehniko naj učenec
uporablja. Ta vaja je namenjena krepitvi ustvarjalnega procesa znotraj samega slikanja,
saj je uporaba materiala in orodij prepuščena učencem.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: voda, kava, aparat za kavo ali možnost vrele vode, krtače različnih velikosti,
preproste lesene palčke ne glede na velikost, stari časopis, bel platneni papir ali preprost
tiskarski papir večjega formata.

NAVODILA:
● Zagotovite dovolj velik prostor, da si bodo lahko učenci sami izbrali območje zase,
s čimer bodo dovolj blizu materialov, potrebnih za to vajo.
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● Učence povabite k nenavadnemu postopku priprave "barve", ki je v tem primeru
kava (učence lahko povabite, da razpravljajo o možnosti uporabe takšnega materiala,
npr. kot običajnih vodnih barv, tako da sedaj uporabljajo sediment, celo kavo kot
pijačo itd.) …). Za platno zagotovite vsaj dve možnosti: časopis in bel papir različnih
velikosti.
● Ne posegajte pri izbiri materiala, za katerega se učenci lahko odločijo, npr. za
odločitve o slikanju na starih časopisih ali belem platnu ali običajnem tiskarskem
papirju večje velikosti. Spodbudite misel, da preizkusijo oboje.
● Učence povabite, naj premislijo, kaj bi radi pobarvali s kavo: ali je to motiv narave,
občutek, ki bi ga radi izrazili, ali preprosto predmet/žival/rastlina/druge stvari, ki jih
vidijo v svoji okolici itd. in bi jih radi poustvarili.
● Ustvarjene slike shranite za zadnjo fazo Učnega modula 1 - za ustvarjanje
umetniške razstave.
● Če uporabljate kakršne koli različice te vaje, poskrbite za dodaten material, kot so
voščenke, oglje, markerji, pisala (glejte fazo oblikovanja idej v virih, obstaja veliko
možnosti).
● Učence povabite na kratko razpravo o tem, kako so ustvarili svoje izdelke.
RAZLIČICE: To vajo lahko izpeljete tudi na bolj izrazit način - ohlajeno kavo prelijete na
večje platno ali papirnat kolaž. Slednje lahko naredijo posamezno ali kot celotna skupina,
pri čemer sliko ustvarijo skupaj. Ne glede na to, ali to počnete posamezno ali v skupini,
lahko vajo nadgradite po tem, ko ste s kavo obarvali platno - povabite učence, naj še
dodatno raziščejo, kaj ta slika simbolizira, in podprejo ustvarjalni proces z vprašanji: ali
vidite še kakšen način za dopolnitev te slike, kako? Kakšne predmete ali simbole morda
vidite na risbi? ...
Možnosti za ustvarjanje edinstvenega pristopa pri tej vaji je veliko - ne bojte se ponuditi
dodatnega materiala, kot so voščenke, svinčniki za risanje črt in podobno.

DEJAVNOST 2: RAZISKOVANJE NAČINOV USTVARJALNOSTI
TRAJANJE: 1 ura
Razlaga vaje 10 minut in predstavitev gradiva, min 40 minut za postopek vaje in končne
povratne informacije skupine približno 20 minut.
NAMEN: Pri tej vaji gre za raziskovanje možnosti divergentnega razmišljanja do
problema in neobvezno za vrnitev k konvergentnemu razmišljanju znotraj različice vaje.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
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GRADIVO: Vrvica/vrv/debelejša nit, dolga nekaj metrov, škarje, vedro za papir, kos blaga,
kamen, žlica, lepilni trak, plastična steklenica, polna vode. Vsi materiali morajo biti na
voljo za vsako skupino (najmanj 3 kompleti).
NAVODILA:
▪

Učence razdelite v skupine. Poskrbite, da so lahko skupine na ločenem mestu, da
si ne bodo ogledovale del drug drugega. Pojasnite, da je cilj vaje ugotoviti, kako
uporabiti materiale za nov predmet praktične uporabe. Učenci se odločijo, ali bodo
uporabili ves razpoložljiv material ali ne.

▪

Po končani vaji naj učenci predstavijo svoj predmet, sestavljen na podlagi
razpoložljivega gradiva.

▪

Po predstavitvi naj se drugi udeleženci vmešajo v razpravo in izrazijo svoje
stališče, kako bi uporabili predmet ali če bi naredili kaj drugačnega.

RAZLIČICE: Vajo lahko podaljšate - po dokončanju novega predmeta lahko povabite
učence, da izberejo najpomembnejšega/najustreznejšega/najizjemnejšega izmed njih, in
jih povabite k premisleku o zasnovi, ki bo dosegla enak namen kot prvotna v prvem delu
vaje, kot premik med konvergentnim in divergentnim razmišljanjem.

TEMA 2: FRAKTALNO SLIKANJE KOT SREDSTVO ZA SPROSTITEV,
POZITIVNO SAMOPODOBO
Fraktalno slikanje / risanje je razmeroma nova metoda in jo s svojo tipologijo lahko
predstavljamo kot presečišče med likovno terapijo in celostnimi pristopi psihosvetovanja pri delu z različnimi strankami. Namenjen je zmanjšanju stresa in napetosti,
izboljšanju koncentracije, finih motoričnih sposobnosti, ustvarjalnosti, samostojnosti in
prispevanju k pozitivni samopodobi. Ob opazovanju našega naravnega okolja (tako
družbenega kot narave) težko vidimo le stroge linije predmetov; če gremo še dlje, če te
spravijo "v škatlo" (pričakovanja, mnenja drugih itd.), je težko, saj je vsak človek
edinstven in poseben. Ustvarjalni proces fraktalnega risanja vključuje te misli in pomaga
učencu, da sprejme tudi vse pozitivne strani sebe.

DEJAVNOST: RISANJE S POMOČJO ČUTIL
TRAJANJE: 1 ura
Na kratko razložite vajo, učencu pustite dovolj prostora za samostojno delo.
NAMEN: Glavni cilj te vaje je povečati možnost ustvarjalnih metod, ki prispevajo k
prepoznavanju osebnih moči, unikatnosti in pozitivne samopodobe, s čimer se bolj
poudarja osebno izražanje kot pa to, kaj je "pravilno" ali "narobe".
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ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: Prazen bel papir A4, barvni svinčniki v različnih barvah - po možnosti vsaj
osnovni komplet za vsakega učenca (voščenke neobvezno), šilček za svinčnik, radirke,
navaden svinčnik ali črno pisalo.
NAVODILA:
▪

To je individualna naloga; poskrbite, da bodo imeli vsi dovolj prostora (miza in
stol, mirno mesto brez motenj).

▪

Učence povabite naj vzamejo svinčnik, se dotaknejo papirja, zaprejo oči in se
sprostijo (v ozadju lahko uporabite tudi glasbo in se sprostite z nekaj vdihi in
izdihi). Za sprostitev telesa in duha lahko naredite kratko sproščujočo uvodno
vajo.

▪

Zdaj jih povabite (v tej fazi imajo vsi zaprte oči), da s svinčnikom na papirju
narišejo neprekinjeno črto v naključno izbranih smereh. Če začutijo, da rišejo čez
rob papirja, se lahko vedno vrnejo nazaj - obstaja samo eno pravilo, in sicer, da se
med risanjem ne dviguje svinčnika s papirja (vsaj minuto). Ko se čas izteče, naj vsi
vidijo svoje delo in konec vrstice povežejo s celotno risbo (da dobijo zaokroženo
risbo brez končnic). Na koncu naj učenci na kratko opazujejo svojo mojstrovino.

▪

V naslednji fazi učence tudi povabite, naj zaprejo oči in iz svoje škatlice intuitivno
izberejo barvne svinčnike. Barvanje fraktala pa je treba opraviti z odprtimi očmi.

▪

Učencem pustite, da pobarvajo vse prazne prostore - ideja je, da se pozorno
obarvajo prostori (črte), saj bo ta slika predstavljala naš notranji svet. Ker smo si
vsi različni, bodo tudi risbe drugačne.

▪

Nekaj prostora pustite učencem, ki bi bili pripravljeni razmisliti o svojih risbah,
izbiri barv in usmeriti miren pogovor o tem, kako je njihovo risbo mogoče povezati
z njihovimi močmi in edinstvenostjo - slednje je ključno za poudarjanje
edinstvenosti vsakega učenca, saj bodo vse risbe drugačne.

RAZLIČICE: Na podlagi ciljne skupine, s katero sodelujete, se odločite, ali boste na koncu
vključili razpravo ali ne. Ne pozabite zbrati slik, kot je bilo to omenenjeno že v prejšnji
temi.
DODATNI VIRI:
Basic information to theory background:
American
Art
Therapy
Association
(2017).
Retrieved
from:
https://www.arttherapy.org/upload/2017_DefinitionofProfession.pdf (8.07.2020).
● Kovač, K. (2017) Psihološki portfolio z risbo kot način večje integracije psiholoških in
socialnih razvojnih sprememb v adolescence = The Psychological Portfolio with
Drawing as a Way of Integrating Psychological and Social Developmental Changes in
Adolescence. In: Orel, M. and Jurjevič, S. (editors), Sodobni pristopi poučevanja
●
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prihajajočih generacij / Mednarodna konferenca EDUvision 2017, Ljubljana, 30.
november-2. december 2017 (p. 107 – 115). Retrieved 8.07.2020 from:
http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUvision_20
17.pdf
● R.
M.
Z.
(2015)
Zdravljenje
z
ustvarjanjem.
Retrieved
from:
https://www.revijazamojezdravje.si/zdravljenje-z-ustvarjanjem/
● DUALDIAGNOSIS.ORG
(n.d.)
Art
Therapy.
Retrieved
from:
https://dualdiagnosis.org/treatment-therapies-for-dual-diagnosis-patients/arttherapy/
● Simion, R. M. (2016) The Fractal Technique – A Way to Access the Unconscious and to
Reduce Stress. Journal of Experiential Psychotherapy, vol. 19, no 2 (74) June 2016.
Retrieved from: https://jep.ro/images/pdf/cuprins_reviste/74_art_2.pdf
For rethinking the possibilities of activities development and variations:
● “Making coffee stain art”: https://www.youtube.com/watch?v=L4Ao93Ssd7k
● “Spill coffee, make art”: https://www.youtube.com/watch?v=_MAoAunYMcg
● Coffee
Painting
Village
Scenery
|
Simple
&
Easy
Painting:
https://www.youtube.com/watch?v=5-I2jQmuQ-I
● Klemmer, S. (n.d.) Expressive Art Inspirations. Retrieved from:
https://intuitivecreativity.typepad.com/expressiveartinspirations/100-art-therapyexercises.html
● Creative exercise: Close your eyes to draw better. Retrieved from:
http://www.pikaland.com/2013/12/03/creative-exercise-close-your-eyes-todraw-better/
● How
to
Relax
with
drawing
fractals.
Retrieved
from:
https://www.youtube.com/watch?v=JSBV3UGqLJg
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UČNA ENOTA 3 – OVIRE SO LE NOVE DOGODIVŠČINE: ŠE
NEKAJ KREATIVNIH VAJ, DA SE PREPUSTITE
Učni cilj te učne enote je spodbujanje ustvarjalnosti, zavedanja in divergentnega razmišljanja
s pomočjo ročnodelskih tehnik. Risanje in slikanje se v umetnostni terapiji uporabljata za
pridobivanje ali povečanje sposobnosti posameznika, da se poveže z njegovimi/njenimi
lastnimi čustvi in jih v obliki in barvi predstavi v fantastični dimenziji. Pravzaprav ima risba tri
različne pomene: igriv pomen (ustvarjati), pripovedni pomen (pripovedati o njemu/njej) in
kognitivni pomen (spraševati in odgovarjati na vprašanja). Zlasti risanje omogoča reševanje
osebnih konfliktov in dejansko soočanje z njimi, ne da bi o njih sploh govorili. Ker bi naj bila
umetnost na splošno izviren izdelek, se zdi, da je divergentno razmišljanje po ustvarjalnem
procesu odlično orodje za iskanje in razvoj umetniških idej. Dejansko je divergentno
razmišljanje osnovna dejavnost ustvarjalnega procesa, saj je opredeljeno kot sposobnost
ustvarjanja raznovrstnih odzivov na odprti problem (Guildford, 1959). Kar zadeva umetnost,
je "problem" preprosto končni rezultat: uporaba metode divergentnega razmišljanja za
ustvarjalne procese preprosto pomeni več svobode kot običajno glede tistega gradiva, ki bo
uporabljeno, poti, ki ji je treba slediti, in pravil, ki jih je treba upoštevati. Ta učna enota je bila
mišljena kot način eksperimentiranja z vključevanjem učencev v preproste dejavnosti, kot so
izdelava kolažev/skulptur, risanje in pisanje, medtem ko ovire, ki jih je treba preseči s
kreativnostjo in izvirnostjo, predstavljajo nenavadni pristopi in neobičajni materiali.

UČNI CILJI
●
●
●
●
●
●

naučiti se kako izraziti svoje ideje;
pristopanje k problemu z ustvarjalnostjo in domišljijo;
spodbujanje divergentnega razmišljanja;
kombiniranje divergentnega razmišljanja s konvergentnim razmišljanjem;
izboljšanje prožnosti;
povečanje izvirnosti.
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POVZETEK LEKCIJE
UČNA ENOTA 3: Ovire so samo nove dogodivščine
Tema

Učni cilji
Trajanj
e

I. Mešanje z
različnimi
kategorijami
umetnosti

Učenci se bodo naučili,
kako preseči mejo, ne da
bi se odrekli nečemu, kar
jim je všeč;

Dejavnosti
usposabljanja
Dejavnost 1:

1h

Nariši pesem

1,5 h

Dejavnost 2:

Učenci bodo razumeli,
kako se bolje soočiti s
težavami;
II. Pisanje z
izvirnostjo in
domišljijo,
krepitev
optimizma in
prilagodljivosti

-Učenci bodo imeli
priložnost napisati
zgodbo, tako da
besedam, ki imajo
običajno negativni
pomen, dajo nov pomen;

Besedi/svetu
dajte nov pomen

- Učenci bodo izboljšali
svojo sposobnost
spreminjanja negativnega
v pozitivno;
- Učenci bodo izboljšali
svojo sposobnost
ustvarjanja idej.

III. Uporaba
neobičajnih
materialov z
ustvarjalnostjo

Učenci bodo lahko
premislili o uporabi
recikliranih materialov, ki
bodo glavna orodja, ki se
bodo uporabljala pri tej
dejavnosti;

1,5 h

Dejavnost 3:
''Pretvorite'' se

Učenci bodo razumeli,
kako se bolje soočiti s
težavami;
Učenci bodo raziskovali
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lastne možnosti;

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

4h
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RAZVOJ LEKCIJE
TEMA 1: MEŠANJE Z RAZLIČNIMI KATEGORIJAMI UMETNOSTI
Jillian Levy (2017) je naštela šest glavnih koristi glasbene terapije za zdravje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Zmanjšuje tesnobo in fizične učinke stresa;
Izboljša zdravljenje;
Lahko pomaga pri obvladovanju Parkinsonove in Alzheimerjeve bolezni;
Zmanjšuje depresijo in druge simptome pri starejših;
Pomaga pri zmanjševanju simptomov psiholoških motenj, vključno s shizofrenijo;
Glasbena terapija izboljšuje samoizražanje in komunikacijo.

Glasbena terapija je vrsta kreativne terapije, ki tako kot umetniška terapija pomaga procesu
zdravljenja tistih, ki jo izvajajo. Vseeno je, ali ustvarjate glasbo ali jo preprosto poslušate: ta
praksa bo najverjetneje pomagala umiriti, zmanjšala bo tesnobo in spodbudila ustvarjalnost.
Ker naj bi bila umetnost nasploh kreativni izdelek, se zdi, da je divergentno razmišljanje odlično
orodje za iskanje in razvoj umetniških idej. Poleg tega lahko samo ukvarjanje z različnimi
vrstami umetnosti predvsem z glasbo in risanjem, izboljša prožnost posameznikov, ki to
prakticirajo in tako zboljša divergentne miselne procese.

DEJAVNOST 1: NARIŠI PESEM
TRAJANJE: 10 minut za opis dejavnosti; 40 minut za uresničitev umetniškega dela; 10 minut
razprave.
NAMEN: Učenci bodo imeli priložnost uporabiti in tako okrepiti svojo domišljijo z risanjem
občutkov, ki jih čutijo/zgodbo, ki si jo predstavljajo v ozadju med poslušanjem različnih pesmi.
Pri tej dejavnosti bodo čutili globoko povezanost z glasbo, tudi če ne igrajo nobenega
instrumenta. Umetnost kot celota se lahko izvaja brez meja: lahko se prilagodi zmožnostim
vsakega od nas. V tem primeru bodo učenci, namesto da bi pisali glasbeno točko, ustvarili
glasbo tako, da jo narišejo.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev.
GRADIVO: Predvajalnik glasbe; Veliki in/ali majhni barvni ali beli papirji/platno; Barvni/črni
svinčniki, oljni pasteli, flomastri ali voščenke; Pisala; Svinčniki; Čopiči.
NAVODILA:
● Učencem razložite dejavnost in njen namen;
● Zagotovite dovolj velik prostor, da bodo učenci lahko delali na svojih risbah;
● Zagotovite gradiva;
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● Učence povabite, naj začnejo delati na ustvarjanju umetniškega izdelka s
predvajanjem glasbe. Med ustvarjalnim procesom ne posegajte, razen če imajo nekateri
učenci posebne potrebe in je zato potrebna dodatna podpora;
● Učence povabite na kratko razpravo, med katero lahko pojasnijo, kako so se počutili /
mislili med poslušanjem glasbe;
● Ustvarjene slike shranite za zadnjo fazo Modula 1 - za ustvarjanje umetniške razstave.
VIRI:
Glasba, ki se lahko uporabi za risanje
https://www.youtube.com/watch?v=WDxMas784iY

TEMA 2: PISANJE Z IZVIRNOSTJO IN DOMIŠLJIJO, KREPITEV OPTIMIZMA IN
PRILAGODLJIVOSTI
Da bi prišli do inovativne rešitve, je nujno obrniti izhodišča in uporabiti očitno oddaljene
hipoteze. Ravno različno razmišljanje je tisto, kar najbolj zaznamuje profil ustvarjalnih
predmetov. Ta način razmišljanja omogoča ustvarjanje idej in vsebin, ki bi bile običajno
zavirane v korist običajne oblike mišljenja, v kateri prevladujejo rutinske kognitivne strategije,
zelo koristne za odzivanje na običajne situacije, vendar na podlagi že pridobljenega znanja;
gre torej za reproduktivno razmišljanje, hitro in učinkovito, ki pa kljub temu omejuje iskanje
novih povezav med koncepti, za izvirniki in kreativnimi rešitvami.Ena od tehnik, ki se uporablja
za spodbujanje divergentnega razmišljanja, je prosto pisanje. Pri prostem pisanju mora človek
zapisati vse, kar mu pride na misel glede določene teme, ne da bi se moral ustaviti, da bi
lektoriral ali revidiral to, kar je doslej napisal.
DEJAVNOST 2: BESEDI/SVETU DAJTE NOV POMEN
TRAJANJE: 10 minut za opis dejavnosti; 1 h za izvedbo umetniškega dela; 20 minut razprave.
NAMEN: Učenci bodo povečali svojo ustvarjalnost in prilagodljivost s pisanjem zgodbe s
tehniko prostega pisanja. Dobili pa bodo besede z negativnim pomenom in jih morajo
uporabiti tako, da njihov pomen spremenijo v pozitiven. Ta dejavnost ne bo samo povečala
izvirnosti učencev, ampak jih bo tudi spodbudila, tako da jim bo zagotovila priložnost
spremeniti svet/besedo in ga/jih izboljšati.
ŠT. UČENCEV:Do 15 učencev.
GRADIVO: Veliki in/ali majhni barvni ali beli papirji; Barvni/črni svinčniki, oljni pasteli,
flomastri ali voščenke; Pisala; Svinčniki; Čopiči.
NAVODILA:
● Učencem razložite dejavnost in njen namen;
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● Zagotovite dovolj velik prostor, da bodo učenci lahko delali na svojih spisih;
● Priskrbite materiale in besede negativnega pomena. Na primer: Grdo; žalostno;
čudno; noro; neuspeti; prizadeti; nemogoče; zavrnitev; neumen; bolan; vpiti;
ustrahovanje; kaznivo dejanje.
● Učence povabite, naj začnejo delati na ustvarjanju umetniškega izdelka. Med
ustvarjalnim procesom ne posegajte, razen če imajo nekateri učenci posebne potrebe in
je zato potrebna dodatna podpora;
● Učence povabite na kratko razpravo, med katero lahko pojasnijo, kako so spremenili
pomen besed;
● Ustvarjene slike shranite za zadnjo fazo Modula 1 - za ustvarjanje umetniške razstave.

RAZLIČICE: mentorji se lahko odločijo za izvedbo stripa. Zgornji seznam materialov vsebuje
materiale, ki so potrebni za izbiro te različice.

DODATNI VIRI

●

de Bono, E. (1992). Serious Creativity: Using the Power of Lateral Thinking to Create New
Ideas. London: Harper Collins Publisher, Ltd.

●

Dietrich,A., Kanso, R., A review of EEG, ERP, and neuroimaging studies of creativity and
insight Psychological Bulletin, 136 (2010), pp. 822-848

●

Guildford, J. P. (1959). Three faces of intellect. American Psychologist, 14, 469–479.

●

Leamy, M., Bird, V., Le Boutillier, C., Williams, J. and Slade, M. (2011) Conceptual
framework for personal recovery in mental health: systematic review and narrative
synthesis. British Journal of Psychiatry. 119, 445-452.

●

Levine, S. (2011). Art opens to the world: Expressive art and social action. In E. Levine, &
S. Levine. (Eds.) Art In action: Expressive arts therapy and social change (pp. 21-31).
Jessica Kingsley: London.

●

Levy, J (2017), Music Therapy: Benefits and Uses for Anxiety, Depression.
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●

Luckman, S. (2018). How craft is good for our health. The Conversation, 1. Retrieved
from https://theconversation.com/how-craft-is-good-for-our-health-98755

●

Van de Kamp, M.-T., Van Drie, J., Admiraal, W., & Rijlaarsdam, G. (2014). Enhancing
divergent thinking in visual arts education: Effects of explicit instruction of metacognition. British Journal of Educational Psychology, 47–58. Retrieved from
https://www.researchgate.net/publication/268816396_Enhancing_divergent_thinking_i
n_visual_arts_education_Effects_of_explicit_instruction_of_meta-cognition

TEMA 3: UPORABA NEOBIČAJNIH MATERIALOV Z USTVARJALNOSTJO
Kot sta povedala Dietrich in Kanso (2010), so »ves napredek in inovacije odvisni od naše
sposobnosti, da spremenimo obstoječe vzorce razmišljanja, prekinemo s sedanjostjo in
zgradimo nekaj novega« (str. 822). Ustvarjanje novih idej v zvezi z uporabo vsakdanjih
materialov je zagotovo način za povečanje izvirnosti in prilagodljivosti tistih, ki to izvajajo. Ko
gre za divergentno razmišljanje, je pomembno ustvariti nepresojajoče okolje, kjer so dovoljene
vse različne ideje, kjer je proces ustvarjanja umetnosti pomembnejši od končnih rezultatov in
kjer se učenci spodbujajo k tveganju. Kar zadeva umetniško terapijo, dokazano spodbuja
zdravljenje in duševno počutje, tako da pomaga ljudem raziskovati svoja čustva, razvijati
samozavedanje in samopodobo, krepiti moč in učiti se novih veščin. Zlasti risanje in slikanje se
uporabljata, da se ljudje povežejo s svojimi čustvi, ne da bi o njih sploh govorili.

DEJAVNOST 3: »PRETVORITE« SE
TRAJANJE: 10 minut za opis dejavnosti; 20 minut, za izbiro recikliranih materialov za uporabo
in razmislek, kako jih uporabiti; 45 minut za uresničitev umetniškega dela; 15 minut razprave.

NAMEN: Učenci bodo imeli priložnost uporabiti reciklirane materiale za umetniško
ustvarjanje. Poleg tega, da je recikliranje opredeljeno kot pretvorba materialov v nove oblike,
bi morali učenci pretvoriti idejo o sebi z ustvarjanjem kolaža/skulpture, v kateri se njihove
slabosti spremenijo v prednosti.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev.
GRADIVO: Reciklirani materiali (zlomljena keramika, plastične steklenice in vrečke, časopisi,
kartoni, embalaža za hrano itd.); Veliki in/ali majhni barvni ali beli papirji, kamor se lahko
prilepijo koščki recikliranih materialov (vendar se ti ne bodo uporabljali, če se bodo učenci
odločili, da bodo namesto kolaža ustvarili skulpturo); Barvni/črni svinčniki, oljni pasteli,
flomastri ali voščenke (za izboljšanje umetniških stvaritev); Lepilo; Škarje; Pisala; Svinčniki.
NAVODILA:
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● Učencem razložite dejavnost in njen namen;
● Zagotovite dovolj velik prostor za učence, da bodo lahko delali na svojem
kolažu/skulpturi;
● Pojdite z učenci na sprehod, med katerim lahko zberejo nekaj materiala, ki ga bodo
uporabili. Mentorji lahko vnaprej zberejo reciklirane materiale in jih pokažejo učencem, ki
bi morali imeti popolno svobodo pri izbiri tistih, ki jih želijo uporabiti;
● Učence povabite, naj začnejo delati na ustvarjanju umetniškega izdelka, tako da
upoštevajo, da morajo predstavljati pozitivno podobo sebe. Med ustvarjalnim procesom
ne posegajte, razen če imajo nekateri učenci posebne potrebe in je zato potrebna dodatna
podpora;
● Učence povabite na kratko razpravo, med katero lahko pojasnijo dvojno pretvorbo, ki
so jo opravili, tako na gradivu kot na sebi;
● Ustvarjene slike shranite za zadnjo fazo Modula 1 - za ustvarjanje umetniške razstave.

RAZLIČICE: mentorji lahko izbirajo med ustvarjanjem kolaža ali skulpture.
VIRI: Primer, kako narediti kolaž iz recikliranih materialov
https://www.youtube.com/watch?v=XM8SjStqSWw
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UČNA ENOTA 4 – EKSPERIMENTIRANJE Z
NEKONVENCIONALNIMI ORODJI ZA RISANJE

UČNI CILJI
Do sedaj so se učenci v tem modulu naučili, da lahko vsi ustvarjajo umetnost na svoj,
edinstven način; zdaj bi že morali vedeti, da "talent" ni tisto, kar tukaj iščemo, temveč
vedenje kreativne osebe:
Učence se spodbuja, naj se odločijo za svoja umetniška orodja in metode, da o njih
razmislijo in razpravljajo, preizkusijo nove stvari in delajo s tistim, kar se njim zdi
najboljše.
Svojo samopodobo bi morali dvigniti tako, da se trudijo ostati v okviru svojih možnosti,
ne da bi jim bilo mar za lastne pomanjkljivosti. Poskušamo se osredotočiti na njihove
prednosti in učence spodbuditi k razmišljanju izven okvirov.
V tej lekciji bo še posebej spodbujeno kreativno razmišljanje, saj bodo učenci imeli na
voljo veliko različnih vsakdanjih materialov in odpadkov, sami pa bodo morali ugotoviti,
kako te odpadke spremeniti v delujoče umetniške zaloge.
Učenci bodo v Učnih enotah 4 in 5 izkusili delovni dan umetnika in izkusili negotovost,
vznemirjenje, dvom in veselje, ki prihajajo z njim, ko bodo izzvali lastno ustvarjalnost in
se osvobodili strahu pred neuspehom ter poskusili poiskati pozitivno v negativnem.
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POVZETEK LEKCIJE:
UČNA ENOTA 4: EKSPERIMENTIRANJE Z NEKONVENCIONALNIMI ORODJI ZA
RISANJE
Tema

Učni cilji

I. Uvod: vizualni
prispevek: kako
ljudje ustvarjajo
umetnostjo?

- učenec bi moral
dojeti, da ni nobene
omejitve pri tem, kar
se da narediti z
osnovnimi materiali

Trajanje

Dejavnosti
usposabljanja

15 min

1.
Dejavnost:
spoznavanje
eksperimentalnih
tehnik risanja

II.
Vodeni
eksperiment:
primite čopič in
poiščite
vse
načine,
kako
lahko z njim
rišete
ali
barvate.

- učenec bi moral 40 min
pokazati prožnost in
najti več namenov
uporabe orodja s tem,
da ga zlorablja

Vodeni
eksperiment:
primite čopič in
poiščite
vse
načine,
kako
lahko z njim rišete
ali
barvate.

III.
Zgrabite
naključni
predmet in ga
uporabite
za
risanje.

- učenec izdela več
risb
z
uporabo
nekonvencionalnih
orodij in barvil

Risanje
naključnimi
predmeti
naključnimi
barvami

IV. Analiza
razmislek

- učenec razmišlja: kaj 30 min
najraje počnem?

Video posnetki

in

2 ur
i

- zaradi katerega
orodja se počutim
najbolje?
V.
Domača
naloga: poiščite
zabavno
orodje/predmet
/tekočino,
s
katero bi lahko
risali.

na
podlagi 20 min
predhodnih izkušenj
učenec razmišlja o
drugih
zanimivih
predmetih, ki bi jih
lahko uporabil za
risanje, in o njih
razpravlja tudi z
drugimi.

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

z
in

Razmislek: katere
tehnike so se vam
dobro obnesle?

Doma
izberite
zabavna orodja.

4h
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RAZVOJ LEKCIJE:
Med potekom učnih enot 4 in 5, bodo učenci raziskovali tako, kot to počnejo umetniki
vsak dan, v strnjeni obliki.
1.
Odkritje - ''Ta stvar, kaj počne? Kaj lahko naredim z njim? Ta palica, to pisalo, to
kladivo?"
2.
Raziskava - "Zdaj že vrsto let uporabljam to kladivo za izdelavo stolov, kaj lahko še
naredim z njim?"
3.
Širitev - ''Zdaj sem naredil mize, omare, stole seveda in hišico za psa. Kaj pa, če bi
naredil njihove različice in spremenil stvari drugače kot so bile že prej?"
4.
Manifestacija - "Vedno sem imel to vizijo, ki jo je bilo težko opisati, ker še ni bila
videna nikoli, vendar bom dal vse od sebe, da jo zgradim in nato bom ugotovil, ali sem imel
prav glede tega."
5.
Prehod - "Veliko vem o kladivih in žebljih, o krtačah in platnih pa malo, kaj bi
nastalo, če bi te stvari preizkusil?"
6.
Razodetje - ''Kaj bi se zgodilo, če bi se, tako kot na samem začetku, odpravil brez na
pot brez cilja in ugotovil, ali se lahko spotaknem ob nekaj, česar ne bi mogel predvideti niti
jaz niti nihče drug? Vandral bom, videl kaj v tem procesu odpade, začasno iz sebe naredil
odprta vrata brez namena.''
V teh učnih enotah preletimo skozi prvih 5 točk tega procesa, tako da se poskušamo otresti
vseh prejšnjih izkušenj, ki jih imamo z nekaterimi materiali; učenci bodo raziskovali z edino
točko raziskovanja, zato se bodo morali sprijazniti s tem, da izdelujejo stvari, ki jim niso
všeč, se od njih učijo, jih prilagodijo, poskušajo znova in dosežejo nekaj, kar jim je všeč.
Morajo vztrajati.
Vloga mentorja je, da jim zagotovi varen prostor, v katerem lahko eksperimentirajo in jih
spodbudi, če je naloga včasih videti preveč obremenjujoča.
V tej lekciji je koristno začeti s konkretnim, znanim: čopičem; uporabimo ga, nato zlorabimo
in nato svojo pozornost usmerimo na manj znana ali povsem nova risarska orodja.
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TEMA 1: PREDSTAVITEV: VIZUALNI PRISPEVEK: KAKO LJUDJE USTVARJAJO
UMETNOST ? VIDEO POSNETKI

TRAJANJE: 15-30 min, odvisno od stopnje zanimanja učencev
NAMEN: Majhen uvod v umetnikov um in kako umetnik deluje. Odmaknemo se od
čopičev in se ozremo na umetnike, ki delajo z različnimi orodji.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
MATERIAL: 1 računalnik s projektorjem in zvočniki
NAVODILA:
- pokažite nekaj spodaj naštetih videoposnetkov in razpravljajte o njih:
-> katera orodja se uporabljajo in kako?
Ali to vse šteje kot risanje/slikanje?
Kaj je videti najbolj zanimivo?
- Viri:
Glede na vaše občinstvo se lahko odločite za bolj splošne videoposnetke o umetnikovem
delu, kot je Jackson Pollock:
- https://www.youtube.com/watch?v=EncR_T0faKM
ali za bolj konkretne videoposnetke z oprijemljivimi idejami za učence, kot je slikanje z
avtomobilčki ali vsakdanjimi predmeti
- https://www.youtube.com/watch?v=PG1Hxqap9Cw
- https://www.youtube.com/watch?v=KjcaCmIhcgI
- https://www.youtube.com/watch?v=4ADM98SUZyo
- https://www.youtube.com/watch?v=g6QdZmpGJ8c (Art by accident)

TEMA 2: VODENI EKSPERIMENT: PRIMITE ČOPIČ IN POIŠČITE VSE NAČINE, KAKO
LAHKO Z NJIMI RIŠETE ALI BARVATE

TRAJANJE: 10 minut za pripravo na nalogo, oblačenje, 20 minut za nalogo
NAMEN: aktiviranje kreativnosti in igranje z mejami določenega orodja, nato
preseganje meja.
GRADIVO: Vsak učenec potrebuje oblačila, ki se lahko umažejo.
Mentor zagotavlja druge potrebne pripomočke za risanje:
Papir, ščetke, gvaš ali akrilna barva, skodelice.
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Nekonvencionalne barve: kava, barvila za hrano, sok, nekaj začimb ... možnosti je nešteto.
Nekonvencionalna orodja za risanje: toaletni zvitki, plastične steklenice, vrečke, rastline,
živilski predmeti, stare igrače ... še enkrat, možnosti so neomejene.
Za lažje čiščenje je treba predvideti tudi čistilna sredstva in časopise.
NAVODILA:
- vsak učenec si nadene zaščitno obleko, ki se lahko umaže
- vsak učenec pokrije svojo klop s časopisom / plastiko
- vsakemu učencu izročite čopič, list papirja in nekaj barve.
- razložite: najti je treba čim več načinov risanja s čopičem.
opazujte: kako rišejo? Z delom čopiča? Ročajem? Ali brizgajo tudi barvo?
RAZLIČICE: če zmanjka idej, spodbudite učence, da razmislijo o videoposnetkih in se ne
izogibajte alternativnim načinom uporabe čopiča; pogosto lahko pomaga že majhna spodbuda
mentorja.

TEMA 3: RISANJE Z NAKLJUČNIMI PREDMETI IN NAKLJUČNIMI BARVAMI
TRAJANJE: 10 minut za pripravo na nalogo, 2 uri za eksperimentiranje
NAMEN: aktiviranje ustvarjalnosti in igranje z omejitvami predmetov: kaj se lahko uporabi
za risanje? Eksperimentirajte, delajte napake, razmišljajte in se prilagodite.
GRADIVO: Vsak učenec potrebuje oblačila, ki se lahko umažejo.
Mentor zagotavlja druge potrebne pripomočke za risanje:
Papir, ščetke, gvaš ali akrilna barva, skodelice.
Nekonvencionalne barve: kava, barvila za hrano, sok, nekaj začimb ... možnosti je nešteto.
Nekonvencionalna orodja za risanje: toaletni zvitki, plastične steklenice, vrečke, rastline,
živilski predmeti, stare igrače ... še enkrat, možnosti so neomejene.
Za lažje čiščenje je treba predvideti tudi čistilna sredstva in časopise.
NAVODILA:
Po bolj omejenem eksperimentiranju z znanim orodjem je treba isto vajo opraviti z manj
običajnimi risalnimi orodji.
Mentor je predvidel široko paleto vsakdanjih predmetov; jih je treba postaviti na mizo, ki
služi kot zaboj za orodje.
Učenci so vabljeni, da izberejo eno samo orodje, ga vzamejo na svojo klop in začnejo z njim
risati. Predmeti se lahko uporabljajo kot taki ali se spremenijo s škarjami.
Učenci naj poskusijo uporabiti svoj predmet kot žig, kot čopič, kot brizgalno napravo ...
raziskovanje se spodbuja v varnem okolju.
Mentor deluje kot trener, se sprehaja, sprašuje o postopku in pomaga oceniti: kaj se lahko
naredi drugače, ali se lahko z določenim orodjem pride še dlje?
Učenci so dobrodošli tudi, da pogledajo, kaj delajo drugi, se navdihnejo, preizkusijo nove
stvari; svobodno si lahko izmenjujejo svoja orodja. Cilj je najti nekaj, kar vam ustreza in tudi
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da se počutite prijetno,
RAZLIČICE: za tiste, ki so še bolj pustolovski, je mogoče predvideti tudi kakšno alternativno
barvo; morda kdo želi spet risati s kavo ali drugimi naravnimi barvili?
Če se zdi skupina sramežljiva in neodločna, bi bilo morda dobro omejiti paleto ponujenih
materialov in jih temeljiteje raziskati. Velika izbira je lahko zastrašujoča.

TEMA 4: RAZMISLEK IN ANALIZA
TRAJANJE: 30 min
NAMEN: korak nazaj po eksperimentiranju: učenci si ogledajo svoje delo in razmislijo o
tem, kaj jim je najbolj ustrezalo. Svoj postopek lahko razložijo tudi drugim, da ubesedijo
svoje misli. Pri tem se lahko zavedajo svoje ustvarjalnosti in dobijo povratne informacije
drugih.
MATERIAL: /
NAVODILA:
- vsi prenehajo risati in si ogledujejo svoje lastne slike. Pomislite sami: kaj ste počeli in kako
ste se ob tem počutili?
Katero orodje vam je najbolj ustrezalo in je prineslo najbolj zadovoljive rezultate? Kaj vas je
presenetilo? Kaj vas je jezilo? Kaj boste še raziskali?
- o tem se pogovorite z vrstniki; začnite pri svojem sosedu in nato še pri drugih.
Ta proces razmišljanja in artikulacije je pomemben, saj je osnova zaključne učne enote,
razstave z vsemi zbranimi deli. Kot umetnik bi morali biti sposobni določiti, kaj točno naredi
vašo umetnost posebno.

TEMA 5: DOMAČE NALOGA
TRAJANJE: 10 min
NAMEN: Ustvarjalni proces, ki se je odvijal danes, se naj nadaljuje zunaj učilnice; da bi se
premaknili naprej, bi morali učenci doma poiskati zanimivo, nepričakovano orodje za risanje:
iskati bi morali naključne predmete in se vprašati: KAKO lahko s tem rišem? To je še ena
vaja za spodbujanje divergentnega razmišljanja.
MATERIAL:
NAVODILA:
- razložite domačo nalogo študentom:
delali ste z veliko novimi, zanimivimi orodji in z njimi pokazali veliko kreativnost. Zdaj pa
nadaljujte s tem odličnim delom doma: razmislite, s čim bi še lahko ustvarili nekaj umetnosti,
vendar ne nosite s seboj čopičev ali svinčnikov. Oglejte si vsakdanje predmete in se
vprašajte, kako bi jih lahko zlorabili za umetniško ustvarjanje!
- nato vsi očistijo svojo prostor, mentor pa zbere umetniška dela, ki jih shrani do končne
razstave.
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UČNA ENOTA 5 – SVOBODNO UMETNIŠKO IZRAŽANJE Z
NEKONVENCIONALNIMI RISALNIMI ORODJI
UČNI CILJI:
Učna enota 5 je logično nadaljevanje Učne enote 4; naloge, ki jih učenci opravljajo, so si
podobne, vendar se jih spodbuja, da se pogobijo v svoja razmišljanja in svojo
kreativnost potisnejo še dlje.
Učence se spodbuja, da se sami odločajo o svojih umetniških orodjih in metodah, o njih
premišljujejo in jih argumentirajo, preizkušajo nove stvari in delajo s tistim, kar se jim
zdi najboljše. Svojo samopodobo bi morali dvigniti tako, da se trudijo ostati v okviru
svojih možnosti, ne da bi jim bilo mar za lastne napake. Poskušamo se osredotočiti na
njihove prednosti in učence spodbuditi k razmišljanju izven okvirov.
V tej lekciji bo še posebej spodbujeno kreativno razmišljanje, saj bodo učenci imeli na
voljo veliko različnih vsakdanjih materialov in odpadkov, sami pa bodo morali ugotoviti,
kako te odpadke spremeniti v delujoče umetniške zaloge.
Učenci bodo v Učnih enotah 4 in 5 izkusili delovni dan umetnika in izkusili negotovost,
vznemirjenje, dvom in veselje, ki prihajajo z njim, ko bodo izzvali lastno ustvarjalnost in
se osvobodili strahu pred neuspehom ter poskusili poiskati pozitivno v negativnem.
Na koncu te lekcije morajo učenci narediti tudi prvi izbor svojih najljubših produkcij in
biti sposobni utemeljiti svojo odločitev.
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POVZETEK LEKCIJE:
UČNA ENOTA 5: SVOBODNO UMETNIŠKO IZRAŽANJE Z NEKONVENCIONALNIMI
RISALNIMI ORODJI
Tema

Učni cilji

I. Kaj ste prinesli ?

- učenec naj razišče
meje in možnosti
svojega lastmega
orodja

Raziskovanje

Trajanje
90 min

Dejavnosti
usposabljanja
Eksperimentiranje z
lastnimi predmeti

II.
Eksperimentiranje z
novim
orodjem,
različnimi
barvicami, barvami

- učenec bi moral 90 min
svoje
orodje
predstaviti drugim
in artikulirati svoj
postopek.
- učenec bi moral
poskusiti
vsaj
enkrat z orodjem
nekoga drugega

Notranji-zunanji
krog

III.
razstave

- učenci naj jasno 1 ura
razložijo
svoje
orodje in njegove
možnosti

Predizbor
umetniških del

Priprava

Ustvarjanje

- učenci naj si
omislijo še več
načinov uporabe
predmeta
CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

4h
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RAZVOJ LEKCIJE:
TEMA 1: KAJ STE PRINESLI ? RAZISKOVANJE
NAMEN: Kot domačo nalogo so morali vsi razmišljati o naključnih predmetih, s katerimi
bi slikali doma, in enega ali več izmed njih prinesti v razred. Da bi učenci aktivirali proces
razmišljanja in / ali dobili še več idej, lahko učenci pokažejo predmet sosedu in si
izmenjajo še več idej.
V tem delu naj učenci poskušajo ustvariti umetnost s predmeti, ki so jih prinesli od doma.
Namesto da bi preveč razmišljali, bi morali samo eksperimentirati in sprejeti, da niso vsi
poskusi nujno zadovoljivi, vsi pa so priložnost za izboljšanje svojega dela. Morali bi videti
pozitivno v negativnem in odražati svojo prakso.
TRAJANJE: 10 minut za pripravo, 80 minut za ustvarjanje
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: Oblačila, ki se lahko umažejo, nenavadni predmeti za risanje, papir, gvaš ali
akrilna barva.
NAVODILA:

RAZLIČICE: Če nekdo ni prinesel nobenega predmeta, poskrbite, da je za takšno osebo
na voljo še nekaj drugih stvari, ali ga spodbudite, da se pogovori z drugimi in skupaj
raziščejo možnosti.

TEMA 2: EKSPERIMENTIRANJE Z NOVIM ORODJEM, RAZLIČNIMI BARVICAMI,
BARVAMI
NAMEN: Najprej morajo učenci vrstnikom razložiti svoj ustvarjalni proces, da se
seznanijo z lastnimi edinstvenimi idejami; potem lahko poslušajo povratne informacije
in sčasoma poskusijo še več novih stvari.
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TRAJANJE: 20 minut za notranji/zunanji krog, 70 minut ustvarjanja
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: Oblačila, ki se lahko umažejo, nenavadni predmeti za risanje, papir, gvaš ali
akrilna barva.
NAVODILA:
Notranji / zunanji krog:
- vsak učenec odnese svoj naključni predmet od doma in s tem narejeno sliko. (Če ga
nimajo, jim dajte nekaj iz tabele materialov).
- razdelite razred v dve skupini in oblikujte dva kroga, enega v drugem, tako da se vsak
učenec iz notranjega kroga pogovarja z enim iz zunanjega kroga.
- tako kot pri hitrih zmenkih dobijo 2 minuti, da se pogovorijo en z drugim in razložijo,
kaj so počeli in ali so uživali; približno 1 minuto.
- po eni minuti mentor da jasen zvočni signal, zunanji krog pa se zavrti za en položaj v
smeri urinega kazalca
Ponavljajte, dokler ne naredite celotnega kroga.

Eksperimentiranje:
Ko pridobijo več prispevkov in se pogovorijo o svojem načinu slikanja, se umetniki povabijo,
da med seboj trgujejo z orodji in z njimi eksperimentirajo.
Lahko pa se vrnejo k lastnim orodjem in raziščejo še nekaj možnosti, ki so jih predlagali
vrstniki.

TEMA 3: PRIPRAVA NA RAZSTAVO
NAMEN: po skoraj 20 urah slikanja je čas, da stopimo korak nazaj in si ogledamo vse
rezultate: ali učenci vidijo napredek pri svojem delu?
To je dober trenutek je za razmislek in analizo: kje sem začel in kaj sem na koncu počel?
kar je najpomembneje, učenci bi morali videti, da lahko tudi brez eksplicitnega
umetniškega "talenta" ustvarijo precej zanimive umetnosti. Zdaj je tudi trenutek, da
morda preverite, ali lahko izboljšate / spremenite starejše risbe glede na vaše novo
zaupanje in odkritja.
To isto spoznanje bi moralo veljati tudi za druga področja v življenju: naj vas domnevne
omejitve ne ustavijo pri velikih stvareh!
TRAJANJE:, 30-40 min za izbiro umetniškega dela in razmišljanja, 20 min za čiščenje
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: Vsa zbrana umetniška dela in dovolj prostora za njihovo razporeditev po tleh
ali na mizah
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NAVODILA:
- nato vsem vrnite njihova zbrana umetniška dela iz vseh prejšnjih učnih enot in jih prosite,
naj:
- jih razgrnejo pred njimi in razdelijo na 2 kupa: slike, ki so jim všeč, in tiste, ki jim niso
všeč.
- si podrobneje ogledajo najljubše slike: kaj jih naredi tako posebne?
To delo pa je zgolj priprava na naslednjo enoto, kjer bodo učenci dejansko pripravili svojo
majhno predstavitev in se še malo pogovorili o svojih izkušnjah.
- če želi kdo polepšati starejšo risbo v kombinaciji z novo metodo, je zdaj čas, da to naredi.
- na koncu se vse risbe ponovno zberejo in vsi očistijo svoj odsek in orodja.

Različica: če nekateri učenci težje pokažejo navdušenje nad lastnim delom, naj ga drugi
učenci pogledajo in pomagajo pri izbiri: pokažite na risbe in vprašajte, kako so nastale.

52

UČNA ENOTA 6 – SPREHOD PO GALERIJI: PREDSTAVITE
SVOJA DELA IN VAŠE IDEJE
UČNI CILJI
Ta učna enota združuje izkušnje in vrhunce ustvarjalnega procesa, preizkušene v
prejšnjih enotah. Do te zadnje učne enote so učenci že preizkusili številne pristope za
povečanje ustvarjalnega potenciala in razmišljanja izven okvirjev. V tem času je nastalo
že precej materiala, morda nastanejo tudi fotografije skupinskega in individualnega dela
za predstavitev ustvarjalne poti v prvih petih učnih enotah.
Jasni namen te učne enote je seznaniti učenca z ustvarjalnimi procesi in predhodno
pridobljenimi lekcijami s kombiniranjem kratkih, enostavnih vaj za divergentno
razmišljanje in na koncu učencem omogočiti, da ustvarijo svoj projekt dogodka - galerije
znotraj organizacijskih možnosti. Ta učna enota je zelo povezana s praktično uporabo
prejšnjih procesov, kar učencem omogoča, da svoje dosežke poudarijo in ponotranjijo kot
element okrepitve. Gradi na osebni odločnosti, da obstaja veliko možnosti za izražanje in
tako ponuja možnost, da ustvarite svoj projekt.
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POVZETEK LEKCIJE
UČNA ENOTA DIVERGENTNO RAZMIŠLJANJE 2 - Predstavite svoja dela in svoje
ideje
Tema

Učni cilji

Trajanje

I.
Izražanje
kreativnosti

- Učenec bo lahko vrednotil 1,5 ur
elemente kreativnih procesov.

(primer)

Dejavnosti
usposabljanj
a
1.
Dejavnost
Skiciranje z
zaprtimi
očmi
2.
Dejavnost
Risanje
iluzije
2.
Dejavnost
Vaja
krogov

II. Naša lastna
projektna
razstava

Učenec
bo
pridobljene 2,5 ur
kompetence lahko izkoristil in
jih uporabil v novem okolju neodvisni osebni predstavitvi.

CELOTNO TRAJANJE TEČAJA

30

Dejavnost:
Postavitev
malega
projekta

4h
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RAZVOJ LEKCIJE
TEMA 1: KREATIVNO RAZMIŠLJANJE
Divergentno razmišljanje je samo po sebi lahko velik izziv ne glede na ciljno skupino, s
katero sodelujemo. Glede na ciljno skupino projekta ENABLE je še bolj pomembno, da je
ta proces zabavno usmerjen, tako da učenci doživljajo posebnosti kreativnega procesa z
jasnim namenom, da ne obstaja prav ali narobe - da je pomemben proces in da smo si vsi
različni, zaradi česar smo tudi edinstveni. Vaje v tej učni enoti narišejo nevidno
povezovalno črto kot presečišče med umetniškim ustvarjanjem in divergentnim
razmišljanjem, s čimer se fokus preusmeri na drugo temo priprave majhnega dogodka v
naslednji temi.
DEJAVNOST 1: SKICIRANJE Z ZAPRTIMI OČMI
TRAJANJE: 0,5 ure
Na kratko razložite vajo, učencu pustite dovolj prostora za samostojno delo.
NAMEN: Glavni cilj te vaje je izkusiti povezavo med tem, kar želimo videti, in tem, kar
mislimo, da vidimo. Ponuja izkušnje v vsakdanjih življenjskih situacijah, ki so lahko
zapletene in lahko povzročijo notranje neskladje.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: A4 prazen bel papir, šilček za svinčnik, preprost svinčnik ali črno pisalo.
NAVODILA:
▪

To je individualna naloga; poskrbite, da bodo imeli vsi dovolj prostora (miza in
stol, mirno mesto brez motenj).

▪

Učence povabite, naj si natančno ogledajo svojo roko, njeno strukturo in črte na
prstih in dlaneh. Naj nekaj časa opazujejo roko.

▪

Zdaj pa jih povabite, naj si skicirajo roko (dlani in prste), vendar je trik v tem, da
učenci ne smejo izmenično gledati roke in gledati na papir. Spodbujajte jih, naj
sploh ne gledajo papirja, temveč samo roko in jo poskušajo skicirati.

▪

Ko se čas izteče, naj vsi vidijo svoje delo in spodbudite razpravo o postopku.
Pomagajte si z vprašanji o tem, kako so se počutili pri tej vaji, kaj je bilo najtežje,
kako se jim je uspelo zbrati? Itd.

RAZLIČICE: Brez posebnosti.
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DEJAVNOST 2: RISANJE ILUZIJE
TRAJANJE: 0,5 ure
Na kratko razložite vajo, učencu pustite dovolj prostora za samostojno delo.
NAMEN: Risanje iluzije je zabavno; ponuja tudi priložnost za razvoj motoričnih
sposobnosti in je kombiniran s težavno situacijo optične iluzije, s čimer se poveča tudi
koncentracija.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: A4 prazen bel papir, šilček za svinčnik, preprost svinčnik ali črno pisalo, barvni
markerji z večjo glavo (neobvezno tudi voščenke, oglje). Ravnila ali nekateri ravni in
ploščati predmeti za risanje črt.
NAVODILA:
▪

To je individualna naloga; poskrbite, da bodo imeli vsi dovolj prostora (miza in
stol, mirno mesto brez motenj).

▪

Učence pozovite k prvemu koraku – naj položijo roko na prazen papir in povlečejo
črto okoli nje.

▪

Zdaj morajo učenci narisati vodoravne črte z ene strani lista na drugo stran, samo
roka ostane brez črt. Nato je treba konce črt spet povezati na obeh straneh roke,
vendar nekoliko višje v obliki loka. Prepričajte se, da razmik med črtami omogoča
dovolj prostora za poznejše obarvanje črt - vsaj 3 barve, da se ustvari iluzija.

RAZLIČICE: Če razmere to dopuščajo, lahko učenci namesto barvanja naredijo senčenje,
najbolje z uporabo oglja. Ostanite prilagodljivi, če vaja traja več kot pol ure.

DEJAVNOST 3: VAJA 30 KROGOV
TRAJANJE: 0,5 ure
Na kratko razložite vajo, učencu pustite dovolj prostora za samostojno delo.
NAMEN: Glavna naloga te vaje je opustiti pritisk kakovosti in se osredotočiti na količino vendar pa mora sprememba te vaje za učence prilagoditi čas, koliko časa je treba
nameniti risanju. Ne bo časa razmišljati, kako dobro skiciramo kaj skiciramo - popravki
so možni kasneje; to lahko poveča osebno ustvarjalnost - urejate lahko pozneje.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: A4 prazen bel papir s predhodno vstavljenimi 30 krogi v besedilni obliki, šilček
za svinčnik, navaden svinčnik ali črno pisalo. Po potrebi lahko uporabite večji kos kot A4,
po potrebi tudi platno, število krogov pa je neobvezno - ravnovesje med predvidenim
časom in ciljno skupino, s katero delate.
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NAVODILA:
▪

To je individualna naloga; poskrbite, da bodo imeli vsi dovolj prostora (miza in
stol, mirno mesto brez motenj). Ocenite najprimernejšo časovnico za to vajo - vse
od 3 minut do 10 minut, odvisno tudi od motoričnih omejitev.

▪

Vsak učenec prejme vnaprej oblikovan list s praznimi krogi.

▪

Izzovite učence, da zapolnijo čim več od teh 30 (ali manj) krogov - edina ideja je,
da vstavite nekaj, ne glede na videz ali kaj drugega ... lahko je to tema, misli, emojiji,
osebna zgodba itd.

▪

Po vseh zaključkih naredite kratek krog razprav o največjih izzivih te igre - o čem
so razmišljali, ali so sprva imeli idejo, kaj bi vstavili, kako bi nadaljevali, če bi bilo
na voljo več časa.

RAZLIČICE: Brez posebnosti.
DODATNI VIRI:
● ARTWORK ARCHIVE (n.d.) 7 Fun Exercises to Quickly Improve Creative Thinking.
Retrieved from: https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quicklyimprove-creative-thinking 8.07.2020
● Drawing on the Right Side of the Brain - The Official Website of Betty Edwards (n.d.).
Retrieved from: https://www.drawright.com/try-an-exercise
● How
To:
Draw
3D
Hand!
(n.d.)
https://www.youtube.com/watch?v=AhUbtH01mAY

Retrieved

from:

● 3D Hand Drawing Step by Step How-To // Trick Art Optical Illusion (n.d.) Retrieved
from: https://www.youtube.com/watch?v=YNEXzvnD7mI
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TEMA 2: NAŠA LASTNA PROJEKTNA RAZSTAVA
Modul 1 je namenjen temi ustvarjalnosti in vključuje več spremljevalnih vidikov, kot so
reševanje problemov in ustvarjanje novih. Njihove intervencije bodo v mnogih primerih
povezane s samoiniciativnostjo in pridobivanjem introspektivnega elementa o osebnih
močeh med izdelovanjem. Znanje in izkušnje iz prejšnjih učnih enot jim bodo omogočile,
da stopijo v naslednjo fazo - pripravo skupnega manjšega in enostavnega projekta v
smislu razstave. Slednje zahteva razmislek o več stališčih v različnih enotah:
● Zajemanje duha angažiranosti in potenciala osebne ustvarjalnosti
● Preprosto zbiranje materialov/slik/drugih ustvarjenih entitet
● Osebna opomba o poudarkih/vplivih/elementih, ki so za učence najpomembnejši
DEJAVNOST 1: POSTAVITEV MALEGA PROJEKTA
TRAJANJE: 2,5 ure
Ta aktivnost mentorjem omogoča, da jo prosto organizirajo glede na svoje delovno okolje,
prostor za usposabljanje in potrebe/pričakovanja/možne omejitve ciljne skupine, s
katero sodelujejo.
NAMEN: Glavni namen te vaje je nekoliko zaokrožiti ustvarjalni proces v preteklem
treningu in tako poudariti edinstvenost vsakega učenca in njegovega/njenega lastnega
procesa, ki je bil izkušen na preteklem treningu.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVO: kateri koli odprt prostor z razpoložljivimi stenami ali tablami za postavitev
razstave, lepilni trak, vrvica, kljuke za perilo ...
NAVODILA:
▪

To je popolnoma odprta naloga; poskrbite, da bodo imeli vsi dovolj prostora (miza
in stol, mirno mesto brez motenj).

▪

Učence povabite, naj prinesejo vse, kar je bilo ustvarjeno v prejšnjih lekcijah.

▪

Opravite kratek uvodni pogovor o najboljših dosežkih prejšnjih lekcij in jih
povabite, da izrazijo v čemer so najbolj uživali, kaj bi lahko vzeli s seboj pri delu v
učnih enotah.

▪

Zdaj pa jih povabite, da pripravijo majhno razstavo svojih del; preverite, da ste
shranili vsa osebna dela vsakega učenca iz prejšnjih lekcij (tudi elemente, ki jih so
jih morda ustvarile skupine) - vsak učenec se odloči o tem, katere njegove/njene
razstavne elemente bo predstavil.

▪

Vsak učenec bo sam svoj oblikovalec prostorsko razporejenih predmetov,
izdelanih v preteklih sejah.

▪

Mentorji nudijo pomoč pri teh nalogah, učencem olajšajo možne dileme, kako
ustvariti osebno razstavo.

▪

Povabite druge zaposlene, mentorje, osebje, prostovoljce, da si ogledajo razstavo.
58

MODUL 2 – OPOLNOMOČENJE
PREDSTAVITEV
Cilj tega modula je spodbuditi aktivacijo učencev, tako da jim omogoči, da izkoristijo svoje
notranje moči in se pripravijo na uspeh v prihodnosti.
Modul je zasnovan na način, da (na novo poravna) poveča učenčevo samozavest, tako da
spodbudi njegovo samopodobo in ga motivira, da se osredotoči na doseganje svojih ciljev.
Prispeva k temu, da učencem omogoči, da svojo zgodbo interpretirajo s pozitivnega vidika in
se osredotočijo na svoje prednosti kot predhodni korak k oblikovanju učnih načrtov v obliki
videospota v Modulu III - ITC spretnosti.

UČNI CILJI
Po zaključku tega modula bi morali biti učenci sposobni:
- Oceniti lastne vire moči
- Uporabiti lastne vire moči za spopadanje z napakami in frustracijami.
- Povedati svojo zgodbo na pozitiven način
- Postaviti si osebne cilje
- Obvladovati stres
- Premakniti se k proaktivnemu delovanju

VSEBINE
Modul je namenjen opolnomočencu in aktiviranju učencev, tako da jih vodi k odkrivanju
njihovih osebnih moči, jim ponuja orodja za povečanje odpornosti, sprejemanje neuspehov
in obvladovanje stresa ter postavlja cilje in jih motivira za delovanje.

GLAVNE TEME/ IZOBRAŽEVALNE UČNE ENOTE
1. Samopodoba in samoocenjevanje moči.
2. Odpornost in sprejemanje neuspehov in napak.
3. Obvladovanje stresa
4. Samoodločnost: kako spremeniti lastno zgodbo
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5. Postavitev ciljev
6. Motivacija in delovanje.

PRIPOROČILA ZA TRENERJE
Modul Opolnomočenje v svojih temeljnih elementih, prek podenot in vključenih vaj, vključuje
pomemben element – pristop, osredotočen na osebo, in načrtovanje, osredotočeno na osebo. Ta
pristop izpostavlja razpršenost razmerij moči znotraj skupnosti prakse (nanaša se na različne
organizacije in njihove upravičence, ki imajo koristi od tega učnega načrta in ga uporabljajo v
prihodnosti). Poudarja delitev moči, vključevanje skupnosti, zavezništva in skupno načrtovanje
"stvari". Za ta modul je še bolj pomembno, da moderator začne vse aktivnosti na način, da se
vzpostavi občutek zaupanja, okolje brez presoje odprtega prostora, da se vsi posamezniki v skupini
počutijo varne in imajo občutek, da so slišani. Stopnja osebnega razkritja z vzorčnimi vajami je torej
področje, ki ga je treba vsekakor opazovati in tudi iskanje ravnotežja za diskretno preverjanje
osebnih občutkov – to je mogoče doseči z vajami zaviranja z ledom, preprosto aktivnostjo, ki jo je
mogoče ponoviti pred vsako vadbo – a Lahko pride prav preprosta vaja »check in«, kar pomeni, da
moderator odpre sejo tako, da pred začetkom preveri osebne položaje udeležencev in tako usmerja
tempo, dolžino in druge elemente, ki so pomembni za izvedbo seje.

Drug pomemben vidik tega modula je pristop, osredotočen na rešitve, in elementi narativne terapije,
ki se v zadnjem času vse bolj uporabljajo v različnih strokovnih okoljih socialnega dela nasploh.
Nekatere njegove dele je mogoče zaslediti znotraj teoretičnega dela enot in če moderator tega
pristopa še ni dobro seznanjen, bi lahko prišlo do nadaljnjega zbiranja informacij s strani
moderatorjev, da bi izkoristili njegov potencial in podporo v vseh enotah v modulu.

Poleg tega lahko nekatere dejavnosti, vključene v ta modul, zahtevajo prilagoditve ciljni skupini. Zelo
priporočljivo je, da se obrnete na trenerje ali podporno osebje s področja psihologije, ker so
nekatere dejavnosti zahtevale introspekcijo in pogovor o sebi. Pred izvajanjem tega modula je
pomembno zgraditi ozračje zaupanja.
Na naslednjih povezavah je nekaj primerov dejavnosti za spodbujanje krepitve zaupanja v skupini:
- 10 Ways To Build Trust in a Relationship - PositivePsychology.com
- 20 Team Building Activities to Build Trust Among Coworkers [NEW activities added for remote
teams] (tinypulse.com)
- 15 fun team building activities and trust games for the classroom - BookWidgets
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UČNA ENOTA 1 – SAMOPODOBA IN SAMOOCENJEVANJE
Samopodoba je povezana s tem, kar vidimo, ko se pogledamo v ogledalo. Dejansko pa gre
veliko globlje od tega. Samopodoba se nanaša na to, kako se vidimo na bolj globalni ravni,
tako znotraj kot zunaj. Organizacija »Mountain State Centers for Independent Living« to
podrobneje pojasnjuje:
"Samopodoba je, kako se dojemaš. Številni osebni vtisi, ki so se nabirali skozi čas ... Te
samopodobe so lahko zelo pozitivne, dajejo človeku zaupanje v svoje misli in dejanja ali
negativne, ki človeka naredijo dvomljivega o svojih zmožnostih in idejah. "
Medtem ima samopodoba veliko skupnega s samozavestjo. Navsezadnje je to, kako sebe
vidimo, velik dejavnik, kako se počutimo do sebe. Vendar samozavest gre globlje od
samopodobe. Samozavest je splošen občutek spoštovanja do sebe. Vključuje tudi, kako
ugodno (ali neugodno) se počutimo.
Posledica tega je, da ima negativna samopodoba vsekakor vpliv na samozavest. Nizko
samozavest bo verjetno spremljala negativna samopodoba, vendar gre vsaj za nekoliko
samostojne vidike "sebe".
Razumemo, da samopodoba temelji na našem dojemanju resničnosti, ki se gradi skozi
življenje in se tudi spreminja tako kot mi. Je tudi nekaj na kar imamo določen vpliv. Zato je
izredno pomembno, da si gradimo in izboljšamo samopodobo, ki vključuje tudi našo
samozavest. Vplivata na to, kako sebe zaznavamo, vidimo in čutimo, kar učinkuje tudi na to,
kako uresničujemo katere koli korake ali odločitve pri doseganju naših življenjskih ciljev.
Za dosego ciljev te učne enote bomo načrtovali in izvedli nekatere dejavnosti, povezane s
samopodobo in samovrednotenjem. Vaje bodo vključevale individualne in skupinske
dejavnosti. Individualne dejavnosti so pomembne za spodbujanje razmišljanja učencev pri
prepoznavanju njihovih moči in lastnosti, poznavanju njihovih temeljnih prepričanj, izzivanju
negativnih prepričanj ter povečanju njihove samozavesti. Medtem lahko skupinske
dejavnosti pomagajo pri združevanju učencev, da kreativno raziskujejo in delijo svoje ideje.
Prav tako lahko dobijo nov navdih, se motivirajo in medsebojno cenijo ter si na ta način
zgradijo samopodobo, vključno s samozavestjo.
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UČNI CILJI
Po zaključku te učne enote se pričakuje, da bodo učenci lahko prepoznali svoje lastne vire
moči in pozitivne lastnosti, izzvali svoja negativna temeljna prepričanja ter tudi gradili in
krepili svojo samozavest.
● Motivirajte učence pri prepoznavanju njihovih lastnih virov moči in pozitivnih
lastnosti.
● Motivirajte učence, da se identificirajo s svojimi lastnimi viri moči in lastnostmi, ki jih
imajo.
● Motivirajte učence pri prepoznavanju njihovih temeljnih prepričanj in izzivanju
negativnih prepričanj.
● Motivirajte učence pri gradnji in krepitvi njihove samozavesti.
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OPIS UČNE ENOTE
UČNA ENOTA 1: SAMOPODOBA IN SAMOVREDNOTENJE
Tema
7)

I. Uvod

8)
II.
Samovrednotenje

Učni izidi
▪

»

»

»

Trajanje

Učenci se lahko med
seboj spoznajo.

15-20 minut

Učenci bodo lahko
ocenili lastne vire moči in
pozitivne lastnosti.

15 minut

Učenci lahko prepoznajo
svoja negativna temeljna
prepričanja in njihovo
nasprotje.

15 minut

Učenci se lahko
poistovetijo s pozitivnimi
močmi, ki jih imajo.

15 minut

Dejavnosti usposabljanja
1. Dejavnost prebijanja

ledu: Podajanje žoge
2. Individualna

dejavnost: seznam
samozavesti
3. Individualna

dejavnost: moji lastni
viri moči in pozitivne
lastnosti
4. Individualna

dejavnost:
prepoznavanje in
izzivanje svojih
negativnih temeljnih
prepričanj
15 minut

5. individualna

dejavnost: lastna
pozitivna afirmacija
9)
III.
Prepoznavanje,
gradnja in krepitev
samozavesti

»
»

Učenci lahko bolje
razumejo samozavest.

1 ura

prepoznavanje in
analiza prizorov iz
filma "Društvo mrtvih
pesnikov"

Učenci lahko razumejo,
da prevzemajo
odgovornost za raven
svoje samozavesti.

● Učenci lahko okrepijo
svojo samozavest.

6. Skupinska dejavnost:

40 minut

7. Skupinska dejavnost:

“Brošura o MENI”

● Učenci lahko delijo
pozitivne povratne
informacije s svojimi
vrstniki.
● Učenci lahko prepoznajo
in oblikujejo pozitivne
lastnosti o sebi.
CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

1 ura

8. individualna

dejavnost: ''Moj
osebni ščit''
4 URE
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POTEK UČNE ENOTE
TEMA 1: PREDSTAVITEV
Na začetku tečaja uporabimo prebijanje ledu, da se učenci lažje spoznajo. Pomembno je
lekcijo začeti pozitivno, tako da se poskrbi, da se vsi učenci počutijo prijetno. To tudi
pomeni, da so se zmožni med seboj spoznati. V tej lekciji bomo za prebijanje ledu uporabili
dejavnost ''Podajanje žoge''.

DEJAVNOST 1: DEJAVNOST PREBIJANJA LEDU: PODAJANJE ŽOGE
TRAJANJE
20 minut.
NAMEN
Učencem zaželite dobrodošlico, drug drugemu jih predstavite in se spoznajte.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
● Teniška ali srednje velika gumijasta žoga.
● Oznake z imeni.
NAVODILA
● Vsakemu učencu zagotovite oznako z imenom, vendar jo mora za začetek obrniti tako,
da skrije svoje ime. Po končani dejavnosti oznako z imenom obrne nazaj.
● Učenci in mentor sklenejo krog in žogo podajajo okoli kroga.
● Učenci navedejo svoja imena, ko ujamejo žogo.
● Po tem, ko so vsi že navedli svoja imena, je čas, da da se igra nekoliko pospeši. In sicer,
ko ujamejo žogo, morajo zaklicati še ime osebe, ki jim jo je vrgla.
● Po tem, ko so že vsi sodelujoči bili na vrsti, se doda še en izziv. Oseba, ki nekomu poda
žogo, mora postaviti eno preprosto zanimivo vprašanje osebi, ki žogo prejme. Najprej
izgovorite ime osebe in nato zastavite vprašanje. Primeri vprašanj:
o Ste jutranji ali nočni človek?
o Kateri je vaš najljubši lik iz risanke in zakaj?
o Če bi bili sladoled, kateri bi bili in zakaj?
o Katera je vaša najljubša barva?
o Itd.
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RAZLIČICE
Odvisno od učencev se lahko dejavnost prebijanja ledu izvede tudi drugače, če obstaja
težava s podajanjem žoge. Tu je še ena ideja za prebijanje ledu:

Edinstvene lastnosti
»
»
»

Vsakemu učencu zagotovite oznako z imenom, vendar jo mora za začetek obrniti
tako, da skrije svoje ime. Po končani dejavnosti lahko oznako z imenom obrne nazaj.
Mentor razdeli skupino v pare in učencem da nekaj minut časa, da si postavljajo
vprašanja.
Čez nekaj časa bi moral vsak učenec svoje partnerje predstaviti poimensko in o njih
deliti vsaj dve edinstveni lastnosti.

ADDITIONAL RESOURCES
Več možnosti dejavnosti za prebijanje ledu:
http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf
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TEMA 2: SAMOVREDNOTENJE
Samopodoba pomeni to, kako se vidimo. Daje nam občutek naše osebnosti in nam pomaga,
da dobimo jasnost in razumevanje našega življenja. Suzaan Oltmann (2014) opisuje tri
elemente človekove samopodobe, kar vključuje: 1) način, kako se oseba dojema ali misli o
sebi; 2) način, kako si oseba razlaga zaznavanje drugih (ali kaj misli, da drugi mislijo) o sebi; 3)
takšen, kot bi si človek želel biti (njegov idealni jaz). Zaradi tega naša samopodoba pomeni
tudi to, kako se dojemamo v smislu svojega življenja. Določa, kakšen človek mislimo da smo
in kaj verjamemo, da drugi mislijo o nas.
Medtem so temeljna prepričanja tiste vrednote, ki se nam zdijo pomembne. Temeljna
prepričanja odražajo tudi, kdo mislimo, da smo. V primeru nizke samozavesti, so eden od
dejavnikov, ki vplivajo na to, negativne, nekoristne misli, ki jih imamo v vsakodnevnih
situacijah in izhajajo iz naših negativnih temeljnih prepričanj. Negativna temeljna prepričanja
odražajo negativne, široke in splošne sodbe, ki smo jih sprejeli o sebi na podlagi nekaterih
negativnih izkušenj in smo jih mogoče doživeli v zgodnejših letih. Zaradi tega je bistveno
spremeniti negativna temeljna prepričanja, ki jih imamo o sebi.
Zato je samovrednotenje zelo koristno pri pridobivanju samospoznanja in prepoznavanju
njegovega/njenega lastnega potenciala. Koristno je tudi razviti samorefleksijo, kritiko in
presojo in biti odgovoren za svoja dejanja, ki se odražajo v lastni samopodobi in samozavesti.
V tem delu bodo učenci lahko ugotovili, kako se dojemajo ali kaj si mislijo o sebi. Opravili bodo
več dejavnosti, s katerimi bodo odkrili njihove lastne vire moči in pozitivne lastnosti,
prepoznali negativna temeljna prepričanja in jih izzvali, pozitivno potrdili tudi lastnosti ali
značilnosti, ki jih imajo.

DEJAVNOST 2: INDIVIDUALNA DEJAVNOST: SEZNAM SAMOZAVESTI
TRAJANJE: 15 minut.
NAMEN :Prepoznati lastne vire moči in šibkosti učencev z namenom, da začno krepiti svojo
samopodobo in samozavest.

ŠTEVILO UČENCEV : Do 15 oseb.

GRADIVA
» Natisnjena predloga seznama samozavesti (Priloga 1 – »Self esteem inventory« templata A) na papirju A4.
» Pisala ali markerji/flomastri za pisanje.
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NAVODILA
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

Vsak učenec dobi predlogo seznama samozavesti na papirju A4.
Zagotovite, da dobijo tudi pisala ali markerje/flomastre.
Učitelji morajo učencem na kratko razložiti dejavnost, zlasti kaj je na papirju.
Na desni strani so "Lastni viri moči", na levi pa "Šibkosti".
Zapisati si morajo lastne vire moči, za katere verjamejo, da jih imajo in tudi šibkosti.
To je lahko karkoli, kar se jim je zgodilo v življenju. Lahko je povezano tudi z osebnimi
odnosi, družino in prijatelji, poklicnimi izkušnjami, osebnimi značilnostmi itd.
Učenci morajo našteti vsaj 10 stvari za vsak del strani.
Učence spodbudite, da najdejo in napišejo 10 stvari o sebi za vsak vidik.
Če imajo učenci težave pri naštevanju vseh 10ih stvari, jim mentorji lahko omenijo
naj razmislijo o tem, kar so jim v preteklih letih o njih rekli drugi. Na primer:
a. ''Hvala, ker si me poslušali tisto noč, ko nisem nehal govoriti!''
b. "Pri tem projektu ste se odlično odrezali, hvala, ker ste sodelovali."
c. "Nikoli še nisem videl nekoga, ki bi tako kot ti užival v gospodinjskih
opravilih."
d. "Zdi se, da imaš resničen talent za pripovedovanje zgodb."
Tudi če je vir moči preprost ali neznaten, da bi ga omenili, ga vseeno zapišite.

DODATNI VIRI

Kako izboljšati samopodobo:
https://psychcentral.com/blog/6-tips-to-improve-your-self-esteem/
https://www.slideshare.net/suzaanoltmann/n4-interpersonal-relationships
https://www.indeed.com/career-advice/interviewing/interview-question-what-are-yourstrengths-and-weaknesses

DEJAVNOST 3: INDIVIDUALNA DEJAVNOST: MOJI LASTNI VIRI MOČI IN POZITIVNE LASTNOSTI
TRAJANJE : 15 minut.
NAMEN
» Učencem pomaga, da začnejo graditi pozitivno samopodobo.
» Učencem pomaga krepiti pozitiven samogovor.
ŠTEVILO UČENCEV : Do 15 oseb.
GRADIVA
» Natisnjena predloga mojih lastnih virov moči in pozitivnih lastnosti (Priloga 1 templata B) na papirjih A4.
» Pisala ali markerji/flomastri za pisanje.
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NAVODILA
» Po naštevanju njihovih lastnih virov moči in šibkosti je zdaj čas, da to povežemo s to
dejavnostjo, ki je povezana z lastnimi viri moči in pozitivnimi lastnostmi.
»
»

»

Učenci bodo dobili predlogo te dejavnosti, ki jo bodo napolnili s svojimi lastnimi viri
moči in pozitivnimi lastnostmi.
Razglabljajo lahko o seznamu lastnih virov moči in šibkosti, ki so ga ustvarili za
zapolnitev tega. Na tega se lahko opirajo in premislijo, katere lastne vire moči imajo
in jih povežejo z vsakim delom znotraj predloge.
Pomembno jim je omogočiti njihov osebni prostor in zagotoviti prijetno okolje, da se
bodo lahko osredotočili na razmišljanje in pisanje svojih lastnih virov moči in
pozitivnih lastnosti.

DODATNI VIRI
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/my-strengths-and-qualities
https://www.viacharacter.org/character-strengths

DEJAVNOST 4: INDIVIDUALNA DEJAVNOST: PREPOZNAVANJE IN IZZIVANJE NEGATIVNIH
TEMELJNIH PREPRIČANJ
TRAJANJE
15 minut.
NAMEN
» Raziskati in definirati globoko uveljavljena prepričanja, ki usmerjajo misli in vedenje
učencev.
» Izzivanje negativnih temeljnih prepričanj za razvijanje bolj zdravega razumevanja
učencev in sveta okoli njih.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
» Natisnjena predloga temeljnih prepričanj na papirjih A4 (Priloga 1 – Templata C)
» Pisala ali markerji/flomastri za pisanje.
NAVODILA
» Vsak učenec dobi predlogo temeljnih prepričanj na papirju A4.
» Da bi učencem pomagal razumeti dejavnost, jim mentor lahko razloži sledeče:
Mnogi ljudje imajo negativna temeljna prepričanja, ki povzročajo škodljive posledice.
Če želite začeti izzivati svoja negativna temeljna prepričanja, morate najprej
ugotoviti katera so. Tu je nekaj pogostih primerov:
o Sem neljubljen
o Nisem dovolj dober
o Sem slab človek
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o
o
o
o
o

Sem neumen
Sem grd
Sem nenormalen
Sem dolgočasen
Sem nevreden
o Sem nezaslužen
»
»
»
»

»
»

Kot je prikazano na predlogi, morajo učenci z miselnimi mehurčki prepoznati tri
temeljna prepričanja, ki bi jih radi izzvali.
Na te mehurčke morajo zapisati negativna temeljna prepričanja, ki jih imajo o sebi.
Primeri so prikazani v zgornjih točkah.
V presledkih poleg teh mehurčkov so prostori v katerih lahko napišete tri razloge
zakaj ta prepričanja niso resnična.
Z drugimi besedami, učenci morajo razmisliti o svojih negativnih temeljnih
prepričanjih, nato pa zapisati nasprotno od tega ali kaj dejansko lahko v zvezi s tem
storijo.
Lahko premislijo sami ali pa uporabijo temeljna prepričanja s seznama lastnih virov
moči in šibkosti, ki so ga sestavili pri prejšnji dejavnosti.
Pomembno jim je dati njihov osebni prostor in zagotoviti prijetno okolje, da se bodo
lahko osredotočili na razmišljanje in izzivanje svojih negativnih temeljnih prepričanj.

DODATNI VIRI
Informacije o temeljnih prepričanjih
https://www.cci.health.wa.gov.au/-/media/CCI/Consumer-Modules/Improving-SelfEsteem/Improving-Self-Esteem---08---Developing-Balanced-Core-Beliefs.pdf
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/core-beliefs/self-esteem/none

DEJAVNOST 5: INDIVIDUALNA DEJAVNOST: LASTNA POZITIVNA AFIRMACIJA
TRAJANJE 15 minut.
NAMEN
» Pozitivno vplivati na samopodobo učencev.
» Zagotoviti priložnost za potrditev in vrednotenje pozitivnega samozaznavanja
učencev
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
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GRADIVA
» Natisnjena predloga pozitivnih lastnosti (Priloga 1 – Templata C)
» Pisala ali markerji/flomastri za pisanje.
NAVODILA
» Po tem, ko prepoznajo svoje moči, slabosti, najboljše lastnosti, tudi negativna
temeljna prepričanja in pozitivne ideje, kot njihovo nasprotje, bodo morali učenci te
pozitivne lastnosti zagotoviti sebi.
» Pomembno je, da v tej lekciji spodbudite sprejemanje samega sebe, saj so oni tisti, ki
sami odkrijejo svoje prednosti in slabosti. Prepričani morajo biti o tem, česa so
sposobni.
» Preden začnejo navajati pozitivno afirmacijo, morajo mentorji razložiti kako pozitivno
afirmacijo zapisati v izjave.

Nasvet

Primer

Svojo afirmacijo izrazite kot ''Jaz izjavo'',
začenši z ''Jaz sem ...''

Sem skrben, podpirajoč brat moje
sestrice.

Oblikujte afirmacijo, ki predstavlja
pozitiven rezultat. V svojih afirmacijah
se izogibajte uporabi jezika, ki zanika,
kot je beseda "ne".

Vsak dan čedalje bolje govorim
francosko.

Naj bo jedrnata.

Obdarjen sem z neverjetno
družino, ki verjame vame.

Bodite čim bolj natančni, še posebej, če
je vaša afirmacija namenjena, da vodi
vaše ciljno usmerjeno vedenje.

Več kot sposoben sem postati
kvalificiran mentor do junija.

Uporabite sedanjik, da zapišete svoje
afirmacije in kjer je mogoče, uporabite
glagol.

Vsakokrat, ko grem v razred,
samozavestno izboljšujem svoje
bralne sposobnosti.

"Občutek" ali "opisna" beseda bo dala
vaši afirmaciji večji učinek.

Do naslednjega julija bom spretno
lovil deset valov na uro.

Naredite jih po svoje. Vaše afirmacije so
Te vlagatelje navdušujem s svojo
osebne in se nanašajo samo na vaše cilje
edinstveno idejo.
in vedenje in ne na cilje drugih.

»
»

Mentor bo dal seznam pozitivnih lastnosti, ki bodo učencem pomagali pri razmišljanju
in izbiri njihovih lastnosti, ki jih bodo vključili v izjave.
Po prejeti razlagi, lahko učenci začnejo zapisovati vse spretnosti, značilnosti ali moči,
ki jih imajo v takšni obliki kot je pojasnjena zgoraj.
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»
»

Izjave naj bodo v pozitivnih stavkih. Izogibajte se uporabi negativnih navedb v izjavah.
Učenci lahko ta seznam naredijo v 10 minutah, če je to mogoče. Nato imajo na voljo 5
minut, da ga preberejo sami, poskrbijo, da ga dobro preberejo in se tako lahko
prepričajo, da dejansko posedujejo te velikanske lastne vire moči in pozitivnih
lastnosti.

DODATNI VIRI
Seznam pozitivnih lastnosti
https://www.therapistaid.com/therapy-worksheet/positive-traits/self-esteem/none
https://www.monster.ca/career-advice/article/50-personality-traits-for-the-workplacecanada
https://liveboldandbloom.com/10/relationships/good-character-traits
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/
https://positivepsychology.com/wp-content/uploads/2017/05/Designing-AffirmationsWorksheet.pdf
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TEMA 3: PREPOZNAVANJE, GRADNJA IN KREPITEV SAMOZAVESTI
Samozavest (tudi lastna vrednost) se nanaša na to v kolikšni meri imamo sami sebe radi, se
sprejemamo ali odobravamo ali koliko se cenimo. Samozavest vedno vključuje določeno
stopnjo vrednotenja in na sebe lahko imamo pozitiven ali negativen pogled.
Pozitivna samozavest je, ko se kot posameznik vidimo kot sposobna oseba, ki si zasluži
ljubezen in srečo. Verjamemo, da lahko dosežemo kateri koli zastavljeni cilj in se uspešno
spopadamo z ovirami in izzivi. Ne bomo jim dovolili, da nas ustavijo ali da se zaradi njih
počutimo kot zgube.
Po drugi strani pa je negativna samozavest (običajno jo imenujemo nizka samozavest) tista,
zaradi katere se kot posamezniki iz enega ali drugega razloga ne vidimo kot sposobne in
zaslužne ljubezni in sreče. Težko se spopadamo z ovirami in izzivi. Težko obvladujemo tudi
kritike in jih jemljemo osebno ter jim dovolimo, da se zaradi njih počutimo kot zgube.
Nizka ali negativna samozavest običajno ljudem preprečuje, da bi si zastavili in dosegli cilje ter
imeli izpolnjeno življenje. Uničuje motivacijo in nas prepričuje, da nimamo tega, kar je
potrebno, da bi dosegli velike stvari in izpolnili svoje sanje. Študije so pokazale, da ljudje s
pozitivno samozavestjo običajno uresničijo in dosežejo več kot tisti z nizko samozavestjo in so
verjetneje deležni bolj izpolnjujočih odnosov.
S prepoznavanjem svojih lastnih virov moči in pozitivnih lastnosti lahko tudi gradimo in
krepimo svojo samozavest. Poleg tega je gradnja samozavesti notranje delo, nekaj, kar
moramo opraviti sami. Za gradnjo in krepitev pozitivne samozavesti, moramo pri svojem
razmišljanju in delu sprejemati odločitve, ki podpirajo naše lastne vire moči.

DEJAVNOST 6 – SKUPINSKA DEJAVNOST: PREPOZNAVANJE IN ANALIZIRANJE PRIZORA IZ
FILMA “DRUŠTVO MRTVIH PESNIKOV”
TRAJANJE 60 minut (1 ura).
NAMEN
» Boljše razumevanje kaj samopodoba je.
» Krepitev zavedanja učencev, da sami prevzamejo odgovornost za raven svoje
samozavesti.
» Identificiranje posebnih načinov za dvig samozavesti.
» Ustvariti zdravo razpravo med učenci o samopodobi in kako jo graditi.

ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
● Listi papirja A4.
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●
●
●
●

Pisala ali markerji/flomastri za pisanje.
Videoposnetek filma "Društvo mrtvih pesnikov".
Računalnik in projektor ali televizija za prikaz filma in predstavitve.
PowerPoint za predstavitev različnih definicij samozavesti (Priloga 5)
● Učni listi z različnimi definicijami samozavesti za vsako skupino.
NAVODILA
● Učence razdelite v majhne skupine s 3 ali 4 osebami.
● Vsak učenec v vsaki skupini bo dobil list papirja in pisala/markerje/flomastre za pisanje.
● Poskrbite, da bodo učenci pozorni na posnetek na projektorju ali televiziji.
● Mentor pokaže izbrani posnetek iz filma Društvo mrtvih pesnikov. Mentor lahko poda
nekaj informacij o ozadju filma za tiste, ki ga še niso videli.
● Izbrani posnetek se začne s prizorom, ko Todd v svoji študentski sobi piše pesem, nato
pa jo raztrga in zavrže. Naslednja scena je pri pouku, ko učitelj (Robin Williams) prosi
učence naj preberejo pesmi, ki so jih napisali za domačo nalogo. Nato pokliče Todda in
Todd pravi, da ni napisal pesmi. Ustavite video in vprašajte:
o Koliko mislite, da Todd verjame vase?
o Kako močna je po vašem mnenju Toddova samozavest (1 - 10)? Po čem sklepate?
o Kaj mislite, kako uspešen bo Todd v življenju, če ne bo okrepil svoje samozavesti?
o Zakaj je močna samozavest pomembna za uspeh na fakulteti in v življenju?
o Ali si ljudje lahko dvignejo lastno samozavest?
● Mentor poda učencem navodilo, da na list papirja zapišejo svojo osebno definicijo
samozavesti. Razložite jim, da bodo lahko kasneje popravili svojo definicijo, če bodo
želeli. Prosite jih tudi, naj omenijo nekoga, ki ga poznajo in ki ima visoko samozavest v
skladu z njihovo definicijo. Za zapis imajo 5 minut časa.
● Učenci si morajo v majhnih skupinah med seboj podeliti svojo definicijo samozavesti in
povedati nekaj o osebi za katero menijo, da ima visoko samozavest in zakaj. Kaj pri tej
osebi kaže, da ima visoko samozavest? Ta del bo trajal približno 10-15 minut.
● Po tem mentor razdelil učne liste o definicijah samozavesti za vsako skupino.
● Medtem ko učenci berejo definicije, lahko mentor prikaže tudi PowerPointov diapozitiv z
definicijami samozavesti, na primer:
o "Samozavest je sposobnost vrednotenja samega sebe in obravnavanja sebe z
dostojanstvom, ljubeznijo in spoštovanjem." - Virginia Satir
o "Samospoštovanje je izkušnja, ko si sposoben obvladovati življenjske izzive in biti
vreden sreče." - National Council for Self-Esteem
o
o "Samozavest je sposobnost, da izkusite največjo ljubezen do sebe in veselje, ne
glede na to, ali ste kadar koli v življenju bili uspešni." - David Burns
o »Samozavest je občutek, da smo vredni svojega osebnega, družbenega in
službenega življenja. Izhaja iz tega, da smo bili kot otrok ljubljeni in spoštovani v
naši lastni družini, med prijatelji in v šoli. " - Jeffrey Young in Janet Klosko
o "Samozavest je ugled, ki ga uživamo sami pri sebi." - Nathaniel Brandon
● Po branju definicij mentor vpraša o pripombah učencev iz vsake skupine: ali se strinjate
ali se ne strinjate s katero od teh definicij?
● Po kratki razpravi o definiciji samozavesti bodo učenci imeli možnost ponovno pregledati
lastne definicije. To lahko traja 5 minut.
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● Mentor nadaljuje z videoposnetkom, ki prikazuje učitelja kako postavi Todda pred razred
in mu pomaga spontano ustvariti nekaj zelo dobre poezije.
● Mentor ustavi video in učence vpraša:
o Kako bi zdaj ocenili Toddovo samozavest? (1 - 10)
o Če mislite, da je zdaj višja, zakaj?
o Ali je možno, da se samozavest človeka dvigne v samo nekaj minutah? Kako?
● V vsaki skupini morajo učenci razmišljati o idejah, kako bi lahko človek zvišal svojo
samozavest. Nato eden učenec iz vsake skupine deli ideje pred vsemi učenci.
● Ko vsaka skupina podeli svoje ideje, mentor začne lekcijo z razpravo, ki bo zadnja faza te
dejavnosti. V tej razpravi mentor vodi učence, da govorijo o najboljših načinih za dvig
samozavesti.
● Mentor lahko učence tudi pozove, da zapišejo načine za dvig svoje lastne samozavesti.
Obstaja nekaj idej za dvig samozavesti, ki bi jih učenci morda želeli prepoznati:
o Sprejemati sebe.
o Izpolnjevati obveznosti do sebe in drugih.
o Postavljati realna pričakovanja.
o Odpuščati si.
o Tvegati.
o Ceniti svojo ustvarjalnost, svojo duhovnost, svoj um in svoje telo.
o Prevzemati odgovornosti za lastne odločitve in dejanja (če se strinjam, da je
mogoče dvigniti samozavest, kaj bi se zgodilo, če bi v celoti prevzel odgovornost
za raven svoje samozavesti?).
o Izražati svoje občutke.
o Izpodbijati svojega notranjega kritika.
o Biti oseba integritete.
o Razumeti in potrjevati svoje vrednote.
o Skrbeti za moje fizično zdravje.
o Razvijati osnovne veščine.
o Služiti človeštvu.
o Obravnavati se z ljubeznijo.
● Mentor dejavnost zaključi z oblikovanjem povzetka iz razprave.
DODATNI VIRI
https://oncourseworkshop.com/self-esteem/building-self-esteem/
https://www.youtube.com/watch?v=4lj185DaZ_o
https://www.amazon.com/Dead-Poets-Society-Robin-Williams/dp/B006YGMAIE
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DEJAVNOST 7 SKUPINSKA DEJAVNOST: BROŠURA O MENI
TRAJANJE 40 minut.
NAMEN
» Krepitev samozavesti učencev.
» Olajšati učencem izmenjavo pozitivnih povratnih informacij s svojimi vrstniki.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
» A4 papirji v različnih barvah.
» Pisala ali markerji/flomastri za pisanje in risanje.
» Sponke.
NAVODILA
» Pred začetkom lekcije mentor pripravi barvni papir, ki ga zloži v tri dele (kot trikotno
zloženo brošuro).
» Razdelite učence v večje skupine; 5-7 oseb na skupino.
» Vsaka skupina mora sedeti v krogu.
» Mentor podeli vsakemu učencu zloženi papir in eno sponko.
» Mentor učence prosi, da naj okrasijo sprednji zavihek papirja z njihovim imenom
kakor koli želijo.
» Nato morajo odpreti brošuro.
» Mentor učencem prebere kategorije, ki jih navedejo znotraj. Mentor lahko omeni
približno 7-10 seznamov. Nekaj primerov:
o Moja najboljša lastnost
o Moj najbolj ponosen trenutek
o Moja najljubša dejavnost
o Nekaj, v čemer sem dober
o Itd.
» Mentor jim tudi pove, da teh seznamov ne bo nihče več gledal, zato lahko pišejo
karkoli, samo da je pozitivno.
» Ko vsi končajo, učenci zložijo brošuro in jo s pomočjo sponke zaprejo.
» Vsak učenec preda svojo brošuro naslednji osebi na svoji desni. Ko nekdo prejme
brošuro od njegovega/njenega soseda, bo opazil komu pripada, zato jo obrne (je ne
odpira) in nanjo na hrbtni strani napiše komentar o njej.
» Mentor da učencem vedeti, da če osebe ne poznajo dobro, lahko napišejo preprosto
stvar, kot je: "Všeč mi je tvoja frizura!" ali pa za nekoga, ki ga dobro poznajo, dodajo
zelo osebno noto. Lahko anonimne ali pa se ljudje lahko podpišejo z njihovimi imeni.
» Brošure se posredujejo po vsem krogu, dokler vsi v skupini ne podpišejo vsakega od
njih in učenci ne dobijo svoje brošure nazaj.
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»
»

»
»

Na tej točki bo mentor prosil vsakega učenca naj 5 minut tiho in v miru prebere kaj
so ljudje rekli o njem.
Nato začne mentor kratko razpravo o tem, kako je bilo brati stvari, ki so jih o njih
napisali drugi, če je bil kdo presenečen nad napisanim, če kdo potrebuje pojasnilo o
nečem, česar ne more prebrati ali ne razume.
Mentor in učenci se lahko tudi pogovorijo o tem ali je bilo enostavno ali težko
pohvaliti druge in, če so bili pripravljeni prejeti pohvale.
Na koncu razprave mentor vse spodbudi naj obdržijo svojo brošuro in jo ponovno
preberejo vsakokrat, ko se sami ne počutijo dobro.

RAZLIČICE
Odvisno od števila udeležencev, se ta dejavnost lahko izvaja tudi brez ustvarjanja skupin. To
pomeni, da bo vsak učenec napisal nekaj v brošuro vsakogar, ne samo v brošuro nekoga iz
svoje skupine.
DODATNI VIRI
https://www.recreationtherapy.com/tx/txself.htm
http://potentialintoperformance.com/fun-samozavest-activities
DEJAVNOST 8: INDIVIDUALNA DEJAVNOST: MOJ OSEBNI ŠČIT
TRAJANJE 60 minut (1 ura).
NAMEN
» Prepoznavanje in pojasnitev pozitivnih lastnosti učencev, predvsem tistih, ki jih
naredijo močne posameznike.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
» Natisnjena predloga mojega osebnega ščita na A3 papirju (Priloga 5 oz. predloga na
strani: http://creativecounselingstudent.blogspot.com/2015/04/personal-shieldactivity.html )
» Pisala in svinčniki za pisanje in risanje.
» Markerji, voščenke ali barve za barvanje.
» Škarje.
» Ravnila.
» Stare revije, stare brošure ali kateri koli neuporabljeni tiskani mediji.
NAVODILA
» Za zaključek vseh dejavnosti te lekcije bodo učenci ustvarili osebni ščit, ki temelji na
njihovih lastnih virih moči in pozitivnih lastnostih.
» Vsak učenec dobi predlogo ščita na A3 papirju.
» Na ščit morajo učenci pisati ali risati (številka temelji na vrstnem redu stvari, ki jo
morajo napisati/narisati na del ščita) sledeče:
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»
»
»

»
»

1. Moj največji dosežek
2. Nekaj, kar delam dobro
3. Stvar, ki me osrečuje
4. Simbol, ki me predstavlja
5. Moja najboljša lastnost
6. Najboljši kompliment, kar sem jih prejel
7. Moja sanjska služba
Učenci lahko dodajo stvari kot so besede, risbe ali oboje na vsak del, da ponazorijo
vsako komponento.
Izjema je le številka 4, ki naj bo le risba ali kakršna koli vizualna predstavitev vsakega
učenca.
Učenci lahko za okrasitev osebnih ščitov uporabijo katere koli stare revije ali kakršne
koli rabljene tiskovine.
Ta dejavnost je pomembna, da se učenci izpopolnijo glede svojih moči in pozitivnih
lastnosti, tako da maksimalno povečajo svojo lastno ustvarjalnost.
Ko končajo, si bodo ščite med seboj pokazali.

ADDITIONAL RESOURCES
http://creativecounselingstudent.blogspot.com/2015/04/personal-shield-activity.html
https://juliacollado.wordpress.com/2013/10/31/my-personal-shield/
https://miriski94.wordpress.com/2014/11/30/my-personal-shield/
http://mrmintart.blogspot.com/2014/10/personal-coat-of-arms-project.html
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ANNEXES:

TEMPLATA A

SAMOPODOBA - SEZNAM
SLABOSTI

PREDNOSTI
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TEMELJNA
PREPRIČANJA
Vsak gleda na svet drugače. Dve osebi imata lahko isto izkušnjo, vendar imata zelo različne
interpretacije tega, kar se je zgodilo.
Temeljna prepričanja so globoko uveljavljena prepričanja, ki vplivajo na to, kako razlagamo
svoje izkušnje.
Pomislite na temeljna prepričanja kot na sončna očala. Vsak ima drugačen "odtenek",
zaradi katerega vidijo stvari drugače.

Mnogi ljudje imajo negativna temeljna prepričanja, ki povzročajo škodljive posledice. Če
želite začeti izpodbijati svoja negativna temeljna prepričanja, morate najprej ugotoviti,
kaj so. Tukaj je nekaj pogostih primerov:

Nisem vreden
ljubezni

Sem
neumen

Sem dolgočasen

Nisem dovolj

Sem grd

Nisem vreden

Sem slaba oseba

Nisem
normalen

Ne zaslužim si

Zapišite enega izmed svojih negativnih prepričanj?
Naštejte tri dejstva, ki dokazujejo nasprotno od vaših negativnih prepričanj
1.
2.
3.

© 2015 Therapist Aid LLC
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80

81

82

UČNA ENOTA 2 – ODPORNOST IN SPREJEMANJE NEUSPEHOV
IN NAPAK
UČNI CILJI
Jasni namen te učne enote je predstaviti širino zapletenega osebnega elementa - odpornosti.
Ta izraz/značilnost v najbolj splošnem pogledu prinaša zelo splošen pomen: sposobnost
učinkovitega odzivanja na različne vplive, prilagajanje novim situacijam in okoliščinam,
obvladovanje in reševanje groženj (kakršne koli vrste: brezposelnost, stigma, (duševne)
zdravstvene težave, revščina itd.), kar je precej splošen pogled. Če pogledamo z vidika
osebnega razvoja in opolnomočenja posameznika ali skupine/skupnosti, lahko odpornost
vključuje številne elemente (ob spoštovanju narave tega, kar posameznik ali
skupina/skupnost šteje za grožnjo) in je lahko povezana z/s:
•

Sramoto

•

Ranljivostjo

•

Nizkim samospoštovanjem

•

Pomanjkanjem samozavesti

•

Drugim

V tej učni enoti mentor delavnice deluje kot podpornik učenčevega osebnega potovanja skozi
postopek samorefleksije, motivira učence k prepoznavanju lastnih moči in k opolnomočenju,
da se distancirajo od osebnih lastnosti, ki bi jih lahko razumeli kot (osebni) neuspeh ali od
kakršnega koli dražljaja povezanega z občutkom, ki ni dovolj močan, da bi preprosto
"nadaljevali" s svojo osebno zgodbo.
Učni cilji te učne enote so zato namenjeni povečanju procesa samozavedanja (ki izhaja iz
lekcij, osvojenih v Učni enoti 1) in ponujanju možnosti za spremembo perspektive ter
podpiranju učencev na njihovi poti k prepoznavanju lastne vrednosti, namesto da se
osredotočajo na osebni neuspeh (razmišljanje usmerjeno v rešitve).
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OPIS UČNE ENOTE
UČNA ENOTA 2: ODPORNOST IN SPREJEMANJE PORAZA
Tema

Učni izidi

Trajanje

I. Osebna analiza –
katere lastne vire moči
že nosimo s seboj

- učenec bo lahko prepoznal 3 ure
pozitiven premik v (osebni)
zgodbi

- učenec se bo lahko spoprijel z
elementi, ki sprožajo napake

Dejavnosti
usposabljanja
1. Dejavnost
Uvod – krog
zgodbe

2. Dejavnost:
Sprememba
zaznavanja

2. Vaje samozavesti

● učenec

se
bo
naučil 1 ura
prepoznavati in ceniti osebne
pozitivne lastnosti

1. Dejavnost
Hvaležnost

2. Dejavnost
Kolaž lastnih
virov moči

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

4h
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RAZVOJ UČNE ENOTE
TEMA 1: OSEBNA ANALIZA – KATERE LASTNE VIRE MOČI ŽE NOSIMO S SEBOJ
Ukvarjanje z osebnim neuspehom, stisko ali pomanjkanjem moči, da bi stvari videli iz različnih
perspektiv je močno povezano s stopnjo odpornosti osebe. Izgradnja odpornosti je neizogibno
povezana s samozaznavanjem. Vsi smo v življenju doživeli stresno ali obremenjujočo izkušnjo
- sposobnost biti odporen ne pomeni nujno, da se v življenju nismo nikoli srečali s kakršnimi
koli težavami, temveč se veliko bolj nanaša na to, kako ravnati, ko pride do
težav/problematičnih življenjskih dogodkov. Razvijanje odpornosti tudi ne pomeni, da človek
nikoli več ne bo izpostavljen stresorjem ali težkim časom, temveč gre za proces, v katerem se
posameznik nauči sprejemanja, odvzemanja elementov (pre)moči in ta krog prihajajočih in
odhajajočih stisk lahko izkoristi za prihodnja dejanja. Rdeča nit pridobivanja odpornosti je
(sčasoma) zmanjšati stopnjo stiske, ki jo človek občuti kadar se in če se pojavi nov izziv.
Pripovedovanje zgodb kot pristop k delu z ranljivimi družbenimi skupinami lahko pomaga pri
počasnem vstopanju v tematiko enote, ne da bi pri tem ogrožal posameznika v smislu lastnih
(potencialnih) negotovosti in (možnih) občutkih sramu, ki jih morda ima učenec. Gre tudi za
prepoznavanje sprožilnih elementov (npr. sramu). Izhodišče za vaje je povezano tudi z
elementi narativne terapije in uporabe pripovedovanja zgodb - osnovna ideja teh pristopov
temelji na predpostavki, da oseba, ki se ukvarja s problemom (in ima izkušnjo ali občutek
poraza kot posledico različnih življenjskih dogodkov), opis problema preveč pogosto
internalizira na način, da ta postane del osebe/vsote posameznika, kar vodi do občutkov
krivde in sramu.

DEJAVNOST 1 : UVOD – KROG ZGODBE
TRAJANJE: 1,5 ure
NAMEN: Uvodna dejavnost naj bi počasi omogočila vstop v obravnavanje teme - dojemanje
poraza je zelo občutljiva tema, zato jo je treba obravnavati z najmanj stresa za vsakega
učenca. Pripovedovanje zgodbe lahko preprosto uporabimo kot prebijanje ledu, ker ne
prihaja do osebne izpostavljenosti, temveč posamezniku omogočimo, da na temo pogleda z
določene razdalje brez osebne izpostavljenosti.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: Brez posebnosti, toda, da bo bolj zanimivo, lahko med pripravo kroga zgodb
postavite lepo kuliso (sedite v krogu in najdete udoben prostor v sobi, sproščeno vzdušje,
vizualen prikaz slik na deskah ali projekcija slik preko računalnika itd.). Za 2. fazo je dobrodošlo
stojalo z listi za zapisovanje stvari pri pogovoru z učenci.
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NAVODILA:
1. faza:
•

Poiščite zgodbo/mit/legendo/nedavni dogodek, ki vključuje elemente, kako je nekdo premagal
težavo/težko situacijo/katero koli drugo oviro - odločitev se popolnoma opira na zanimanje,
potrebe in druge elemente, ki opredeljujejo vašo ciljno skupino (glej primer legende v delu virov
v Učni enoti 2).

•

Ustvarite prijetno vzdušje in ustvarite krog zgodb, v katerem bodo učenci lahko uživali z vsemi
čuti, tako da bodo poslušali, gledali in se počutili fizično udobno.

•

Povejte zgodbo.

2. faza:
•

Pogovorite se o zgodbi z učenci - kako so jo dojeli?

•

Uporabite preprost vzorčni vprašalnik (za svoj vodnik lahko sestavite elemente zgodbe - kateri liki
so se pojavili/dobri/slabi itd.).

•

Pomagajte si s podobo grafike potovanja klasičnega junaka za boljše razumevanje zgodbe, ki ste
jo delili in s tem pomagate sebi, da učence v pogovoru vodite skozi najpomembnejše elemente
(strukture vam ni treba razlagati - z njo poudarjate "pozitivne" prelomnice).

Vir: Wikipedia, (n.d.)
•

Vodite pogovor in pritegnite učence z naslednjimi vprašanji: Kakšen je bil glavni lik? Kako se je
počutil (varno/nevarno, odločno/negotovo - odvisno od vaše zgodbe)? Kaj je bil njegov glavni
izziv? Kako mislite, da se je lotil izziva? Kakšna sprememba se mu je zgodila? Kaj je moral storiti?
Kdo mu je pomagal? Kaj/kdo je pomagal?
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•

V zaključnem krogu končajte pogovor (če se vam zdi prav in če učenci kažejo interes) z nekaj
besedami/povratnimi informacijami o tem, kako bi to lahko bilo povezano z našimi lastnimi
življenji.

3. faza:
•

Če razmere to dopuščajo - delajte v skupinah in povabite učence, da raziščejo še druge zgodbe o
premagovanju stisk (lahko gre za karkoli iz osebnega življenja, za zgodbe drugih ljudi, sorodnike,
zvezdnike, mite itd.) - pomagajte skupinam, da se zberejo okoli osrednjih vprašanj glavnih izzivov
te zgodbe/kaj je pomagalo/kako so ti ljudje uspeli...

DEJAVNOST 2: SPREMEMBA ZAZNAVANJA
TRAJANJE: 1h 30 min
NAMEN: Cilj te dejavnosti je pridobiti odpornost proti morebitnim občutkom ''ne biti dovolj
dober'', ''nevreden ljubezni, pripadnosti, povezanosti ...''.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: Mogoče računalnik ali slike nekaterih emojijev ali vzorčne fotografije iz revij, ki
prikazujejo različne izraze obraza (vzorec lahko vzamete iz povezave do virov), ki so povezani
z različnimi občutki, prazen papir A4, voščenke, barvna pisala.
NAVODILA:
● Pripravite in pokažite učencem slike različnih emojijev/slik.
● Vključite učence v pogovor: kaj predstavljajo emojiji/slike po vašem mnenju? Kaj bi lahko ti
ljudje čutili? Zakaj je temu tako? Kako je prikazano? Zapišite nekaj občutkov - nadaljujte z
razpravo o vsakem od občutkov:
Kakšen je fizični občutek (znotraj), ali ima barvo? Kdaj se pojavi? Kaj nam pomeni? Kdaj ima več
moči nad nami? Kako se odzovemo na to ...?

Nadaljujte z razmislekom, če se spomnijo časa, ko so se tako počutili?
● Če - iz kakršnega koli razloga prepoznavanje obrazov (emoji) ni primerno, lahko vajo začnete
drugače in preskočite ta prvi del.
● V vsakem primeru, če preskočite prvi del ali če nadaljujete od tam naprej, si vzemite z učenci
nekaj časa in se pogovorite - vrnite se k razmišljanjem o morebitnih čustvih, ki so jih tudi čutili: je
bilo to zaradi morebitne stvari/težave/situacija - nečesa, česar bi jih lahko skrbelo, česar bi se
lahko bali.
● Nadaljujte in učence povabite, naj si predstavljajo svojo skrb/težavo (ali nekaj, kar jih je v
zadnjem času motilo in se zaradi tega niso počutili dobro, navada, vzorec, strah itd.).
● Pozovite jih, naj narišejo to težavo/skrb - lahko je to žival, oseba, pošast, stvar itd.
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● Ko je risba končana, jim pomagajte razmisliti o njihovi sliki (problem, ki je sedaj skiciran):
pomagajte jim, da imenujejo to entiteto, kdaj se običajno pojavi, kdaj ima nad njimi večjo moč,
kako jo on/ona običajno reši, ali lahko včasih pomeni tudi nekaj pozitivnega in kdaj? ... (za pomoč
uporabite vprašanja o eksternalizaciji in preoblikovanju v spodnji tabeli)
● Na koncu lahko naredite razstavo teh slik.

VIr: Fruhmann et al., (2016) – In Dialogue

Primeri EKSTERNALIZACIJSKIH VPRAŠANJ:
Kako bi označili težavo, ki vpliva na vaše življenje?
Če bi jo lahko opisali, kakšna bi bila? Bi bila moški ali ženska? Bi bila mlada ali stara? Ali govori? Če
je odgovor da, kaj pravi?
Kdaj se je težava prvič pojavila v vašem življenju?
Kakšne namene ima problem za vas in vaše življenje?
Na lestvici od 0 do 10, kjer "0" pomeni, da težava sploh ne vpliva na vaše življenje, "10" pa, da
težava v celoti vpliva na vaše življenje, kako bi ocenili problem v vašem življenju?
Primeri REAVTORIZIRAJOČIH VPRAŠANJ:
Za katere vrednote se zavzemate v svojem življenju?
Se lahko spomnite vsaj ene epizode, ko vam je uspelo nadzorovati težavo?
Se lahko spomnite vsaj ene epizode, ko ste uspeli učinkovito ukrepati v skladu s svojimi
vrednotami? Katere veščine/kompetence ste uporabili za delovanje v skladu s svojimi vrednotami?
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Kaj bi bilo, če bi uporabili in poskušali slediti svojim vrednotam zdaj, ko se soočate s težavo? Bi
uporabili enake veščine/kompetence? Bi uporabili nove veščine/kompetence?
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TEMA 2: VAJE SAMOZAVESTI
Ta tema je namenjena zabavnim vajam, ki jih lahko izvajate po 1. temi. Gre za premik naprej
k hvaležnemu raziskovanju sebe in drugih.

DEJAVNOST 1: HVALEŽNOST
TRAJANJE: 30 minut
NAMEN: Hvaležnost je lahko zelo težka, saj posamezniki morda težje preučujejo pozitivne
elemente samega sebe. Vaja pospešuje delo v paru zaradi večje pomirjenosti in občutka, da
vas cenijo.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: prazen papir, pisala, tabla ali stojalo z listi.
NAVODILA:
● Učence povabite na zabavno vajo, kjer se bodo predstavili.
● Najprej razdelite kratke stavke (pozive), da jih dopolnijo z naslednjimi izjavami, npr.:
● Bil sem res vesel, ko. . .
● Nekaj, kar je mojim prijateljem všeč pri meni, je. . .
● Ponosen sem na . . .
● Moja družina je bila srečna, ko sem. . .
● V šoli/delavnici… sem dober pri. . .
●

Nekaj, kar me dela edinstvenega, je. . .

● Ko vsak konča svoje pisanje, delajte v parih in spodbudite pare, da si medsebojno podajajo
povratne informacije z izjavami:
o
o
o

Rad delam v paru z vami, ker ...
Všeč mi je, da ste ...
Zame ste edinstveni, ker….

RAZLIČICE: Namesto predvidenih stavkov lahko uporabite drugačen nabor primerov/trditev,
kot so npr. .: Stvari, v katerih sem dober ... Kar najbolj cenim je...
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DEJAVNOST 2: KOLAŽ LASTNIH VIROV MOČI V SKUPINI
TRAJANJE: 0,5 ure
NAMEN: Cilj te dejavnosti je povezati elemente iz modula za ustvarjalnost in ga tako
nadgraditi na osnovne elemente za samopredstavitev (povezan tudi z elementom snemalne
knjige v digitalnem modulu).
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: prazen papir, pisala, tabla ali stojalo z listi, slike iz revij in časopisov (iskanje
različnih predmetov in besed - lahko so rože, drevesa, pozitivne besede itd.)
NAVODILA:
Učenci naj določijo svoje najbolj dragocene veščine/pozitivne osebne lastnosti
(pomoč pri predhodni vaji) - do 3 za vsakega udeleženca.
● Pozovite jih, da si predstavljajo, kako bi izgledale - kakšne barve bi bile, kakšne
oblike, kako si jih na splošno predstavljajo, kateri praktični vsakdanji predmeti
predstavljajo te sposobnosti/lastnosti.
● Pogovorite se s skupino, kako se jim je to zdelo - ali je lažje pohvaliti nekoga
drugega? Kakšne malenkosti lahko vsak dan naredimo za samovrednotenje (naštejte jih
več, če pomaga), zapišite jih na papir ali tablo/stojalo z listi.
● Nato povabite učence, da izberejo 1 osebno lastnost med slikovnim gradivom, ki ste
ga zbrali in ga prilepijo na svoj kolaž, ki predstavlja njihovo lastnost v obliki slike.
●
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ADDITIONAL RESOURCES:

7. Brown, B. (2018) Dare to Lead. Retrieved from:
https://www.google.com/search?q=brebe+brown+on+shame+resilience&rlz=1C1GCEU_enSI902S
I902&oq=brebe+brown+on+shame+resilience&aqs=chrome..69i57.5539j0j15&sourceid=chrome
&ie=UTF-8
8. Frühmann, P.; Hamilton, N.; Broer, Y.; Mogensen, L.; Frezza, L., Hamilton, J. (2016). RAISING
STRONG AND RESILIENT COMMUNITIES – A Narrative and Story Approach to Empower
Cooperation, Cohesion and Change Communities through Non – Formal Education. Retrieved
from: https://rsrc.eu/project.html
9. Hero's journey (n.d.) Wikipedia. Retrieved from:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hero%27s_journey
10. Narrative Identity (n.d.), Wikipedia. Retrieved from:
https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative_identity
11. Peter Klepec (01.09.1880). Vertec (1871), letnik 10, številka 9. Retrieved from:
https://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:doc-30GHGT79
12. Way Ahead – Mental Health Association NSW (n.d.) Building resilience. Retrieved from:
https://wayahead.org.au/get-the-facts/building-resilience/

● Example of a national legend (brief summary)
Peter Klepec je bil šibak in droben fant, zelo navezan na mater. Ko je njegova mati delala za
soseda, je pasel kozo in se igral. Znal narediti brusilnike, piščali in hišice. Bil je vesel, vesel in
poslušen fant, dokler ni odšel k sosedu, da bi služil kot pastir. Drugi pastirji so ga mučili
zaradi njegove šibkosti. Tam je spoznal, kaj sta zlo in sovraštvo, in tako si je močno želel
postati močan. To željo je uresničila gorska vila, ki mu je dala čudežno moč, s katero se je
maščeval drugim pastirjem in poskrbel za boljše življenje matere, sebe in vseh ljudi, ki so
potrebovali njegovo pomoč. Ko je odraščal, je postajal čedalje močnejši in kralj je prosil za
pomoč pred turškimi napadi.
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UČNA ENOTA 3 – OBVLADOVANJE STRESA
V današnji družbi nizamo uspehe na področju dosežkov, tekmovalnosti in popolnosti, kar vodi
v zahrbtno povečanje stresa in tesnobe. Vse to povzroča čustvene, fizične in vedenjske škode,
ki so pogosto podcenjene.
Stres, ki ga doživljamo vsak dan povzroča več pojavov, ki so značilni za današnjo družbo.
Pravzaprav prihaja iz različnih virov drugačne narave, kot so fizični, psihološki, čustveni,
socialni in se dotika vseh družbenih skupin in vseh starostnih kategorij. Stres in tesnoba imata
kar nekaj enakih fizičnih simptomov: oboje lahko vodi do neprespanih noči, izčrpanosti in
pretirane skrbi, pomanjkanja osredotočenosti, razdražljivosti, hitrega srčnega utripa, mišične
napetosti in glavobolov. Skratka, stres je reakcija telesa na sprožilec in je na splošno
kratkoročna izkušnja, ki je lahko pozitivna ali negativna.
Obvladovanje stresa je pomembno kot predhodni korak k jasnemu razmišljanju in
osredotočanju na naše cilje.
Splošni cilj te učne enote je naučiti se izolirati negativne/stresne misli iz vsakdanjega življenja
ljudi, jih opazovati z drugačne perspektive in jasno poiskati rešitve za spopadanje z njimi.
Metodologija, uporabljena v tej učni enoti, je lutkovna terapija, ki je zelo koristna za izolacijo
negativnih misli s končnim ciljem obvladovanja stresa in tesnobe ter za izboljšanje mehkih
veščin, kot so komunikacija, samozavest in zanašanje na samega sebe. Lutke prikazujejo
človeške lastnosti govora in gibanja; ljudje se z njimi poistovetijo in v lutkah vidijo sebe ali
svoje dele. Lutke preoblikujejo notranja duševna stanja oseb, ki jih upravljajo, v fizično obliko,
kar poživi komunikacijo in ljudi vseh starosti prepelje v svet fantazije in radosti. Lutka se
uporablja kot ločena entiteta, ki učencem omogoča, da projicirajo svoje frustracije in
strahove. Na ta način se bodo učenci naučili, kako lahko divergentno razmišljanje deluje tudi
v njihovih vsakdanjih stresnih situacijah.

UČNI CILJI
▪
▪
▪
▪

Kako se distancirati od negativnih/stresnih misli
Kako analizirati situacije in raziskati različne rešitve
Kako ustrezno uporabiti svoje osebne vire za reševanje lastnih vsakodnevnih stresnih
situacij
Kako preprečiti, obvladati in preseči stres in tesnobo
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POTEK UČNE ENOTE
UČNA ENOTA 3: OBVLADOVANJE STRESA
Teme
Ogrevanje

Učni izidi
Predstavitev
delavnice
Merjenje stopnje
stresa/tesnobe
učencev.

Trajanje
10 minut

Dejavnost 1: Predstavitev
učne enote

5 minut

Dejavnost 2: Prvo merjenje
ravni stresa/tesnobe

Spodbujanje
socializacije.
10 minut
Prepoznavanje
stresnih misli
in situacij

Prepoznavanje
lastnih stresnih
misli in
stresnih
situacij

Obvladovanje
stresa

Opredelitev
strategij za
zmanjšanje
stresa
Izboljšanje
ustvarjalnosti in
reševanje
problemov

Dejavnost 3: Popcorn
predstavitev

15 minut

Dejavnost 4: Uprizoritev
dramatizirane pravljice

15 minut

Dejavnost 5: Razmislek o
obvladovanju stresnih
situacij

20 minut

Dejavnost 6: Prilagodite
vašo lutko

30 minut

Dejavnost 7: Predstavitev
lutk

15 minut

Dejavnost 8: Načrtovanje
začetne stresne situacije

15 minut

Dejavnost 9: Načrtovanje
idealne zaključne situacije

Analiziranje
stresnih
situacij.
Delitev čustev
in občutkov

Dejavnosti usposabljanja

15 minut

20 minut

Dejavnost 10: Načrtovanje
prehodnih prizorov

Dejavnost 11: Uprizoritev
vseh predvidenih prizorov
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Razmislek,
ocena in
zaključek

-

Izrazite mnenja
in dvome
Delite občutke
in spoznanja.
Izboljšajte
samozavest in
samozaupanje

15 minut

Dejavnost 12: Razmislek o
stresnih situacijah prizorov
in rešitvah učencev

5 minut

Dejavnost 13: Povratne
informacije

5 minut

Dejavnost 14: Lekcija
strašenja lutk

5 minut
5 minut

Dejavnost 15: Drugo
merjenje ravni
stresa/tesnobe

Dejavnost 16: Anonimni
vprašalnik
CELOTNO TRAJANJE
LEKCIJE

4h
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POTEK UČNE ENOTE
TEMA 1: OGREVANJE
Ta sklop dejavnosti bo služil za predstavitev delavnice, merjenje ravni stresa/tesnobe učencev
in spodbujanje socializacije, izvedbo zgodbe, ki bo dala primer uporabe lutk in spodbudila
razmislek o obvladovanju stresnih situacij.

DEJAVNOST 1: PREDSTAVITEV DELAVNICE
TRAJANJE: 10 minut za razpravo in (odvisno od velikosti skupine), 7–10 minut za predstavitve
skupine. Približno 15 minut
NAMEN:
Ta uvod bo služil za predstavitev tematike delavnice, za informiranje učencev, kaj lahko
pričakujejo in za boljše počutje.
ŠT. UČENCEV: Ni pomembno
GRADIVA: Gradivo ni potrebno
NAVODILA:
Če se ljudje ne poznajo, bo na voljo kratka predstavitev imen
Povezovalec bo začel govoriti o stresu in navajati primere, kako je težko obvladovati
vsakodnevne življenjske situacije, kar nas lahko vodi do neprijetnih občutkov in še hujših
bolezni. Nato bo predstavil/a cilj delavnice: učencu zagotoviti koristno orodje za reševanje
težkih situacij. Pojasnil/a bo, da bodo med delavnico z lutko začeli postopek ločevanja lastnih
stresorjev od sebe.

DEJAVNOST 2: PRVO MERJENJE STRESA/TESNOBE
Ta dejavnost je koristna za ozaveščanje učencev o tem, kako se trenutno počutijo, tako da
označijo svojo stopnjo stresa na termometru. Ta dejavnost bi lahko tudi mentorju pomagala,
da bolje razume občutke in čustva skupine.
TRAJANJE: 5 minut
NAMEN: Pred začetkom delavnice preverite stopnjo stresa/tesnobe učencev,
da zberete podatke za nadaljnjo analizo.
ŠT. UČENCEV: 10 oseb
GRADIVA:
● Plakat termometra (Priloga 1):
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● Različni žigi/nalepke za vsakega učenca (Priloga 2), in sicer:

NAVODILA:
Učence bomo spodbudili, da označijo raven stresa/tesnobe z osebnim žigom na plakatu
termometra, ki bo prikazoval različne ocene. Oznako bodo postavili na mesto, ki se jim zdi
primerno.
Vsak učenec naj za to meritev in za ta drugo na koncu delavnice uporabi isti simbol/žival

DEJAVNOST 3: PREDSTAVITEV POKOVKE
TRAJANJE: 10 minut
NAMEN:
● Spodbudite učence, da se med seboj spoznajo
● Negujte socializacijo in team building
ŠT. UČENCEV: 10 oseb
NAVODILA
● Vsi učenci sklenejo krog
● Eden za drugim vsak skoči in zavpije svoje ime ter se pretvarja, da je pokovka, ki
eksplodira
● Ljudem ni treba sovpadati z drugo osebo. V tem primeru se bo igra res začela znova,
dokler ne bo vsakdo dobil svojega časa, da se predstavi.
RAZLIČICA
To dejavnost se lahko preskoči, če se učenci med seboj že poznajo ali pa jo lahko nadomesti
hitrejša predstavitev učencev samo z izgovarjanjem njihovih imen.

TEMA 2: STRESNE MISLI IN SITUACIJE
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Ta sklop dejavnosti bo učencem s pomočjo lutkovne terapije pomagal pri prepoznavanju misli
in situacij, ki so stresne za vsakega posameznika. Govoreča lutka v terapevtski situaciji pomaga
razviti orodja za razumevanje drugih in tudi aktivni dialog, ki temelji na radovednosti z
uporabo znakov in simbolov, ki jih predstavljata lutka in lutkovna zgodba.
Pravljica se uporablja za aktiviranje divergentnega razmišljanja (raziskovanje različnih rešitev
za spopadanje s težkimi situacijami). Liki pravljice so namreč v stresni situaciji, ko morajo za
iskanje rešitve uporabiti lastna sredstva. Čeprav se bodo razmere poslabšale, bodo vedno
našli začasno rešitev, dokler ne bodo končno premagali vseh svojih težav.
Lutkovno ustvarjanje bo lutki dalo značilnosti, ki odražajo notranji pogled na lastno človeško
naravo učencev, prav tako pa bo spodbudilo prepoznavanje lastnih stresorjev. Ker je lutka
neživ predmet, je varen način izražanja. Za vse poglede in čustva, ki jih sporoča je odgovorna
ona in ne lutkar. Ko učenec personificira lutko, si olajša ustvarjanje psihološke distance med
lutko in samim seboj ter z občinstvom. Ta razdalja omogoča učencu, da stopi nazaj na varno
mesto, kjer lahko preuči vedenje, mnenja, čustva in reakcije.

DEJAVNOST 4: UPRIZORITEV DRAMATIZIRANE PRAVLJICE
TRAJANJE: 15 minut
NAMEN:
-

Predstaviti namen uporabe lutk

-

Predstaviti omenjeno kot aktivnost obvladovanja težkih situacij

ŠT. UČENCEV: 10 oseb
GRADIVA:
Lutke ali drugi materiali primerni za to, da se uporabijo kot lutke, na primer nogavice.
NAVODILA
•
•

Povezovalec bo povedal pravljico "Ostržkove dogodivščine"
Ona/on z uporabo lutke jasno določi pogovor med liki in lastnimi stresorji

OSTRŽKOVE DOGODIVŠČINE

KOMENTARJI LUTKE
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Zdaj je čas pravljic. vedeti vsi poznate Ostržka,
kajne?

Davno v Italiji je živel stari urar po imenu
Geppetto. Nekega dne je Geppetto izrezljal
lutko iz lesa v obliki dečka. "Imenoval te
bom Pinocchio," je rekel Geppetto. Ko se je
Geppetto naslednje jutro zbudil, je rekel:
"Svojo lutko bom vzel iz postelje." Toda
postelja je bila prazna!
"Tukaj sem, oče!" je rekel Pinocchio z druge
strani sobe. Geppetto se je obrnil. "Kaj?
Kako je to lahko?" je šokirano rekel
Geppetto. Nato je rekel: "Toda koga briga?"
Prihitel je in si v naročje pometel leseno
lutko. "Pinokio, sin moj!" je rekel v veliki
sreči.

Nekega dne je Ostržek umrl od lakote. Nekaj
je moral pojesti, a brez Geppetta ni vedel,
kaj bi. Našel je jajce, a ko ga je razpočil, je iz
njega priteklo malo piščanca in steklo iz
hiše. Bil je obupan in je šel na ulico iskat
hrano. Namesto hrane je dobil pljusk vode.
Vrnil se je domov in se skušal posušiti ob
kaminu, a so se mu lesene noge zagorele in
spremenile v pepel.

Ko se je Geppetto vrnil, je sestradanemu
dečku dal hruške, mu naredil nove noge in
prodal nekaj svojih stvari, da bi Ostržka
spravil v šolo.

Ne boste mogli več hoditi. Vse se je
zgodilo zaradi tebe. Če bi bili bolj previdni,
se to ne bi zgodilo.

Na poti v šolo je razmišljal, kako bi zaslužil
denar in pomagal Geppettu, a je spet zašel
v težave. Prodal je svojo knjigo in kupil
vstopnico za ogled lutkovne predstave.
Lutke so se začudile, ko so zagledale
svojega lutkovnega brata, toda zlobni
mojster Ognježivec je mislil, da bi ga ta
lutka brez vrvice obogatila. Ostržka je
pobral in vrgel v ptičjo kletko
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Ostržka je rešila Modra vila in je odšel
domov k svojemu ljubljenemu očetu.
Moral je priznati svoje napake in se
opravičiti za svoje slabo vedenje.
[…]

Ognježivec vas bo uporabil za zaslužek in
ko bodo ljudje izgubili zanimanje, vas bo
uporabil kot kos drv za pripravo svoje
večerje. Tokrat te nihče ne more rešiti.
Umrl boš v ognju. Od tebe ne bo ostalo nič
razen pepela.

Spoznal je, da so fantje, ki ne bodo
poslušali nasvetov od nikogar, končali
slabo, zato se je odločil postati dober
študent. Žal je zaradi svoje iznajdljivosti
spet zašel v težave.
Leni otrok je Ostržka prepričal, naj gresta
skupaj v Deželo igrač, da bi ves dan
uživala v življenju in se igrala. Čez nekaj
časa so se spremenili v osle in začeli
jokati. Ostržek je spet uspel pobegniti s
pomočjo Modre vile, ko pa se je vrnil
domov, očeta ni bilo več. Geppetto ga je
iskal in verjetno je bil v nevarnosti.

»Našel bom rešitev. Našel bom svojega
očeta in ga bom za vsako ceno poskrbel
za varnega. Potem obljubim, da se bom
obnašal kot dober otrok,« je dejal
Ostržek. Neutrudno je iskal očeta in ga na
koncu našel v temnem kitovem trebuhu.
Oba sta bila zaljubljena!
Vendar je Ostržek našel način, da gre ven.
Zažgal je nekaj kosov njunega čolna, da bi
kihnil kitu. Uspeli so iti ven in končno so
se lahko vrnili domov.

Končno je bil Ostržek nagrajen za svoj
pogum in za to, da je storil prav: Modra vila
ga je spremenila v pravega otroka!

Nikoli ne boste postali pravi otrok. Ti si
samo ubogi osel. Končali boste na kmetiji
ali v cirkusu, brez svojih najdražjih. Tvoj
oče je zaradi tvojega slabega vedenja
izgubljen in morda v nevarnosti. Tokrat
vam Modra vila ne bo več pomagala.

Dobro opravljeno! Zdaj sta oba obtičala v
trebuhu kita. Ni upanja, da se spet vrnete
domov.
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Strah in frustracije, ki jih čutijo liki, so označeni z rdečo barvo. Priskrbeli naj bi primer
vloge lutke v delavnici.
Rešitve glavnega junaka za premagovanje težkih situacij so označene z zeleno. Medtem je
zunanja pomoč označena z modro barvo. O njih se bo razpravljalo po pripovedovanju
pravljice. Pripovedovalec jim med pripovedovanjem ne sme signalizirati, ampak mora
učence povabiti, naj se osredotočijo na vire, ki jih liki uporabljajo za reševanje svojih
težav.
Celotna scena za izvedbo, če se bo povezovalec odločil zmanjšati trajanje te dejavnosti, je
označena krepko.

RAZLIČICE:
Z enakim namenom se lahko uporabljajo tudi druge pravljice. Kot alternativo ponujamo tudi
pravljico o Janku in Metki (Priloga 3).

DEJAVNOST 5: RAZMISLEK O OBVLADOVANJU STRESNIH SITUACIJ V PRAVLJICI
TRAJANJE: 15 minut
NAMEN:
-

Predstaviti namen uporabe lutk
Predstaviti omenjeno kot aktivnost obvladovanja težkih situacij

ŠT. UČENCEV: 10
NAVODILA
•
•

Mentor učence povabi, naj v pravljici prepoznajo stresorje
Nato jih povabi k razmisleku o virih, ki jih liki uporabljajo za reševanje stresnih/težkih
situacij

DEJAVNOST 6: PRILAGODITE SVOJO LUTKO
Učenci bodo imeli možnost delati s svojimi lastnimi lutkami in jih prilagoditi. Ta dejavnost
pušča prosto pot ustvarjalnosti vsakega učenca. Lutke bodo okrasili po želji in jih skušali čim
bolj približati stresnim mislim, ki jih pestijo v vsakdanjem življenju.
Ta dejavnost bo izboljšala ne samo njihovo ustvarjalno plat, temveč tudi razumevanje odnosa
med njimi in stresorji.
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TRAJANJE: 20 minut
NAMEN:
•

Naučiti se prepoznati stresne misli

•

Izboljšati upravljanje stresorjev

•

Izboljšati ustvarjalnost

GRADIVA:
Osnovne lutke ali drugi materiali, primerni za to, da postanejo lutke (na primer
nogavice, skodelice za enkratno uporabo).
Dekorativni materiali za prilagajanje lutk (npr. gumbi, vezalke, volna, kosi
blaga, trajni markerji/flomastri, barvni papirji itd.)
NAVODILA:
Povezovalec bo vsakemu učencu podaril osnovno lutko (ali nogavico) in okrasne materiale,
da jo bo prilagodil.
Nato bo učence povabil, naj svoje lutke prilagodijo tako, da jim dajo ''stresno obliko''.

DEJAVNOST 7: PREDSTAVITEV LUTK
Učenci bodo imeli priložnost delati s svojimi lutkami po predhodnem zgledu (dejavnost 4).
Lutke omogočajo učencem, da svoje frustracije prenesejo na zunanjo entiteto in oddaljijo
negativno misel od sebe. Nato jim bo izmenjava stresnih izkušenj s celotno skupino
omogočila, da se med seboj bolje spoznajo in svobodno izrazijo v prijetnem okolju.
TRAJANJE: 30 minut (za 10 učencev)
NAMEN:
•
•
•
GRADIVA

Naučiti se oddaljiti stresne misli po njihovi identifikaciji
Deliti občutke in čustva
Spoznati sošolce

Predhodno izdelane lutke

NAVODILA:
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Vsak učenec bo imel na voljo 3 minute, da predstavi svoj osebni stresor: vsaka oseba bo s
pomočjo svoje lutke razložila kdaj je stresor najbolj prisoten v njegovem/njenem življenju in
kako deluje.
Po potrebi bo mentor učencem zastavil nekaj vprašanj (npr. o starosti, imenu stresorja ali
razmerju z njim), da bo olajšal vajo.

TEMA 3: OBVLADOVANJE STRESA
Lutkarstvo ponuja priložnost za ustvarjanje vizualizacije miselnega procesa. Videti svoje misli
olajša opolnomočenje in sproži sposobnost odkrivanja inteligence in občutkov ter tako razširi
obzorja razumevanja drugih.
Da bi poiskali skupno začetno stresno situacijo za izvedbo, morajo učenci deliti nekaj osebnih
življenjskih izkušenj s svojo skupino. Na ta način bodo imeli priložnost svobodno izraziti svojo
frustracijo in se vživeti v druge ljudi, ki imajo enake stresne dejavnike. Prav tako morajo
aktivirati divergentno razmišljanje, da raziščejo različne rešitve za spopadanje s težkimi
situacijami, pri čemer morajo z lastnimi sredstvi premagati vse težave.
Med načrtovanjem prehodnih prizorov bodo učenci imeli možnost globoko razmisliti o tem,
kako je mogoče obvladovati stres in sprejemati odločitve, da bi našli ustrezne rešitve za težke
situacije.
Izvedba vseh načrtovanih prizorov daje vsaki skupini možnost deliti izkušnje in prikazati delo,
opravljeno v prejšnjih dejavnostih. Tako bo imel vsak učenec različna stališča za analizo
različnih stresnih situacij. Lutke bodo predstavljale stresne entitete, učenci pa bodo delovali
kot pozitivne entitete. Na ta način bodo aktivirali divergentno razmišljanje in občinstvu
pokazali, kako bi obvladali stresno situacijo z lastnimi osebnimi viri.

DEJAVNOST 8: NAČRTOVANJE ZAČETNE STRESNE SITUACIJE
TRAJANJE: 15 minut
NAMEN
• Prepoznavanje lastnih stresnih situacij
• Izboljšanje timskega dela
• Izboljšanje komunikacijskih spretnosti

NAVODILA:

103

• Učenci bodo razdeljeni v skupine glede na afinitete, ki so se pojavile med predstavitvijo
njihovih entitet (DEJAVNOST 7). V idealnem primeru bi skupino sestavljali največ štirje
člani.
• Povezovalec bo vsako skupino prosil naj načrtuje negativno situacijo, ki jo je vsakdo
doživel v svojem življenju.
• Ta prizor bo kasneje uprizorjen z uporabo lutk, ki so bile narejene pri DEJAVNOSTI 6 in
bodo služile kot igralci.
DEJAVNOST 9: NAČRTOVANJE POPOLNE ZAKLJUČNE SITUACIJE
TRAJANJE: 15 minut
NAMEN:
•

Izboljšanje divergentnega razmišljanja

•

Izboljšanje ustvarjalnosti

•

Izboljšanje veščin reševanja problemov

NAVODILA:
• Znotraj istih skupin bodo morali učenci prilagoditi predhodno načrtovano situacijo, da
bodo prišli do različice v kateri bo težava uspešno rešena.
• Ta prizor bodo kasneje izvedli učenci.

DEJAVNOST 10: NAČRTOVANJE PREHODNIH PRIZOROV
TRAJANJE: 15 minut
NAMEN
•
•
•

Izboljšanje ustvarjalnosti
Izboljšanje komunikacijskih spretnosti
Izboljšanje veščin reševanja problemov

NAVODILA:
•

•

Po načrtovanju začetne negativne scene in njene pozitivne različice, bodo morali
učenci razmisliti o dveh prehodnih prizorih med njima, da bodo postopki
obvladovanja stresa in odločanja eksplicitni.
Te prizore bodo kasneje izvedli učenci in lutke (2.1) z uporabo dialoga.
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DEJAVNOST 11: IZVEDBA PRIZOROV
Ta dejavnost bo popoln primer kako izolirati in pregnati stresne/negativne misli iz
vsakdanjega življenja. Poleg tega bo ta predstava učencem omogočila, da naredijo prve
korake "na odru" (ponovno odkrivanje telesa, gibanja, prostora, glasu).

TRAJANJE: 20 minut (približno 5 minut na skupino)
NAMEN:
•
•
•
•

Izboljšanje divergentnega razmišljanja
Izboljšanje ustvarjalnosti
Izboljšanje komunikacijskih spretnosti
Izmenjava izkušenj

GRADIVA:
Predhodno izdelane lutke.
NAVODILA
•

•
•
•

Vsi predvideni prizori bodo izvedeni pred celotno skupino po sledečem vrstnem
redu: začetni prizor z negativnimi konotacijami + idealni zaključni prizor; začetni
prizor z negativnimi konotacijami + vmesni prehodni prizori + idealni zaključni
prizor.
Začetni prizor z negativnimi konotacijami bodo izvedle predhodno izdelane lutke.
Idealni zaključni prizor bodo izvedli učenci.
Vmesne prehodne prizore bodo z uporabo dialoga izvajali učenci in lutke.

DEJAVNOST 12: RAZMISLEK O STRESNIH SITUACIJAH PRIZOROV IN REŠITVAH UČITELJEV
Ta dejavnost bo učencem pomagala, da bodo med načrtovanjem in izvedbo različnih prizorov delili in
sporočali svoje reakcije in občutke. Poleg tega bi lahko bila koristna za odpravo dvomov o
divergentnem razmišljanju in o tem kako raziskati različne rešitve za obvladovanje stresnih situacij.

TRAJANJE: 15 minut
NAMEN:
Razmislek o stresnih situacijah in rešitvah učencev
NAVODILA
Povezovalec bo celotno skupino vprašal o situacijah in predlaganih rešitvah, ki so bile
predhodno načrtovane in izvedene.
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Kličem 113
Izbruh
OJOJOJOJ
HUH
Malce imam stvari čez glavo

Pozitiven stres
Super sem
Sproščen in srečen
Voham rože
Sladke sanje .
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JANKO & METKA PRAVLJICA

KOMENTARJI LUTKE (stresorji)

Zdaj je čas pravljic. Verjetno vsi poznate Janka in
Metko, kajne?

"Tvoji starši te ne marajo, pustili te bodo pri miru v
gozdu. Zate je konec! V gozdu bodo divje živali in
nikoli ne boš našel poti domov."

Z ubogim očetom in ženo sta živela ob velikem gozdu.
Družina je bila tako revna, da svojim otrokom ni
mogla več zagotoviti niti vsakdanjega kruha. Zato je
bilo po nasvetu žene in kljub veliki žalosti moža
sklenjeno, da otroke pripeljejo v gozd in jih tam
zapustijo.
Janko in Metka zaradi lakote nista mogla zaspati in
sta slišala, kaj je mačeha rekla očetu in zajokala

"Tukaj je tako temno, nikoli ne bova prišla iz gozda.
Veliko lačnih divjih živali čaka, da nas pojedo!
Poslušajte te strašljive zvoke!"
Janko je poskušal potolažiti svojo sestrico in ji rekel,
naj bo tiho in naj ne skrbi, ker bo našel rešitev. Takoj,
ko so odrasli zaspali, je vstal, si oblekel suknjič in se
priplazil ven. Beli kamenčki so se lesketali kot
srebrniki pod mesečino. Janko si je z njimi napolnil
žepe suknjiča, kolikor jih je šlo.
Ob zori je prišla žena in zbudila oba otroka, da sta šla
v gozd. Ko sta prehodila malo pot, se je Janko vedno
znova ustavljal in spuščal sijoče kamenčke iz žepa na
pot. Ko so prišli sredi gozda, jima je oče zakuril ogenj
in jima rekel, naj zaspita, medtem ko bodo šli drva
sekati. Po dolgem času so trdno zaspali. Ko sta se
končno zbudila, je bila tema in starši ju niso prišli
iskat. Metka je začela jokati.

“Tokrat bo nemogoče najti rešitev! Brez sijočih
kamenčkov ne boste nikoli našli poti domov."

Janko je spet tolažil svojo sestro. "Počakaj malo, da
pride luna, potem pa bomo našli pot," je rekel. Ko je
res prišla polna luna, sta šla za kamenčki in po
vsenočni hoji prispela do očetove hiše.
"Vi hudobni otroci, zakaj ste tako dolgo spali v gozdu?
Mislila sva, da se ne želite vrniti." Je rekla mačeha.
Potem pa se je spet šla pogovorit z možem in isto sta
nameravala storiti tudi naslednji dan, četudi je bil
moški vedno bolj žalosten. Otroci so bili še budni in
so spet slišali pogovor. Janko tokrat ni mogel iti ven
po kamenčke, ker so bila vrata zaklenjena.

“Če ne slediš drobtinicam, ne boš nikoli več prišel
domov. To je nemogoče!"
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"Umrl boš od lakote, če ne boš našel poti iz gozda!"
Naslednje jutro zgodaj je prišla ženska in spravila
otroka iz postelj. Prejela sta svoje majhne koščke
kruha. Na poti v gozd je Janko zdrobil svoj kos v žepu
in vrgel drobtine na tla. Ko so prišli sredi gozda, so jih
starši spet zapustili z izgovorom.
Noč je bila temna, ko sta se zbudila, a tokrat sta
vedela, kaj storiti, morala sta počakati, da je posvetila
luna. Ko pa se je pojavila, nista mogli najti nobene
drobtine, saj je bilo več tisoč ptic, ki so jih že pojedle.

"Janko, pojedli te bodo!"
»Metka, tej hudobni čarovnici boš morala pomagati,
da ubije tvojega ljubljenega brata! In potem bo
zagotovo pojedla tudi tebe!«

Hodila sta vso noč in cel naslednji dan, ne da bi našla
pot iz gozda. Bila sta tako lačna kot utrujena.

Opoldne sta zagledala malo snežno belo ptičko in
zaslišala njeno petje, ji sledila, dokler niso prišli do
hiške in ko so prišli bliže, so videli, da je v celoti
zgrajena iz kruha s streho iz pogače, okna pa so bila iz
prozornega sladkorja. »Pomagajva si z dobrim
obrokom,« je rekel Janko in začela sta grizljati vse, kar
sta lahko. Nato se je iz notranjosti zaslišal nežen glas
in ju povabil, naj vstopita in si privoščita okusen
obrok. Vstopila sta in starka jim je ponudila mleko in
palačinke s sladkorjem, jabolki in oreščki. Bila je tako
prijazna, da sta mislila, da sta v nebesih. Toda starka
se je samo pretvarjala, da je prijazna. Bila je hudobna
čarovnica, ki je zgradila svojo hišo iz kruha samo zato,
da bi ju zvabila k sebi in jih ubila, skuhala in pojedla!

“Pojedla bo tvojega brata! Nič ne moreš storiti!
Moraš narediti, kar je rekla!"

Naslednje jutro, preden sta se zbudila, je starka
prijela Janka z usahlo roko in ga odnesla v štalico, kjer
ga je zaklenila v kletko. Nato je pretresla Metko in
zavpila: "Vstanita, lenuha! Prinesi vodo in skuhaj
nekaj dobrega za svojega brata. Ko bo dovolj debel,
ga bom pojedla. "Metka je začela jokati, a vse je bilo
zaman.

Vsako jutro se je starka prikradla do štalice in zavpila:
"Janko, iztegni prst, da bom čutila, ali si že debel."
Toda Janko je ven pomolil majhno kost in starka, ki je

“Skuhati te želi!! Tebe in brata bo pojedla ta strašna
čarovnica!”
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imela slabe oči in ni videla kosti, je mislila, da je to
Jankov prst, tako da ni bil nikoli dovolj debel zanjo.
Ko so minili štirje tedni in je bil Janko še vedno suh,
starko pa je premagala nestrpnost in ni več čakala.
"Hej, Metka!" je zavpila deklici: "Pohiti po vodo. Ne
glede na to, ali je Janko debel ali suh, ga bom zaklala
in skuhala."

Metka je naredila, kar ji je bilo naročeno, s težkim
srcem. Nato je čarovnica potisnila ubogo Metko ven
k peči, iz katere so skakali ognjeni plameni. "Splazi
noter," je rekla čarovnica, "in poglej, ali je že dovolj
vroče." In ko je bila Metka notri, je nameravala
zapreti pečico, jo speči in tudi pojesti.
Toda Metka je videla, kaj ima v mislih, zato je rekla:
"Ne vem, kako to storiti. Kako lahko pridem noter?"
Neumna gos," je rekla starka. Odprtina je dovolj
velika. Vidiš, tudi sama bi lahko vstopila." In
pomaknila je svojo glavo v pečico.
Nato jo je Metka potisnila, zaradi česar je starka
padla noter. Nato je zaprla železna vrata in jih
zavarovala z palico. Starka je začela strašno tuliti.
Toda Metka je zbežala in stekla naravnost k Janku ter
odklenila štalico. Objela sta se in skakala od veselja.
Nato so odšli v čarovničino hišo. V vsakem vogalu so
bile skrinje z biseri in dragimi kamni. Napolnila sta si
žepe. Po nekaj urah hoje sta uspela priti do svojega
doma. Moški ni imel niti ene srečne ure, odkar je
pustil otroka v gozdu in je žena umrla. Ko sta prispela
domov, sta prihitela noter in očeta objela. Zdaj so
končno imeli sredstva za življenje in nič jih ne bo več
ločilo.

Strahovi in frustracije, ki jih občutijo liki, so poudarjeni z rdečo.
Rešitve, ki jih najdejo liki za premagovanje težkih razmer, so označene z zeleno barvo. O njih se bo pogovarjalo
po pripovedovanju pravljice. Pripovedovalec jih med pripovedovanjem ne sme signalizirati, ampak mora
udeležence povabiti, naj se osredotočijo na sredstva, ki jih uporabljajo liki za reševanje svojih težav.
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UČNA ENOTA 4 – SAMOODLOČNOST – KAKO SPREMENITI
LASTNO ZGODBO
Ta učna enota pokriva eno samo temo - sodelovanje v novih osebnih zgodbah. Gre za
zapleteno temo, ki zajema:
● Samomotivacijo
● Samoučinkovitost
● Iskanje moči in spominjanje svojih korenin
● Pripovedovanje lastne želene prihodnosti.
Samomotivacija pojasnjuje in prikazuje naš osebni zagon, nekaj notranjega za doseganje
osebnih ciljev. Je nekaj, kar je strogo povezano s samim seboj, osebnimi razlogi in ozadjem
ter notranjim zadovoljstvom.
Če želimo najti osebni motiv, gonilo in notranjo moč/odločnost, je vedno dobro vedeti kaj
nam lahko pomaga na tej poti. Ta tema uporablja elemente Kratke terapije osredotočene na
rešitev, ki učencem omogoča, da se bolj orientirajo na moči, ki jih že imajo in vodijo do tega
kakšno aktivnost lahko kdo izvaja (namesto nemogočega).
Vaje v tej enoti so torej zasnovane tako, da združujejo omenjene ugotovitve in postopen
razvoj tako imenovane vizije osebnih sprememb.

UČNI CILJI
Jasni namen te učne enote je poglobiti se v možne spremembe osebnih pripovedi. Na podlagi
prejšnjih učnih enot in izkušenj, pridobljenih v Učni enoti 2, je poudarek na iskanju kreativnega
načina prehoda iz (potencialnih) ponotranjenih zgodb o neprijetnem počutju v najširšem
možnem pomenu in pogledu v prihodnost.
Samozavest in vera vase sta običajno posledica različnih življenjskih dogodkov skozi leta,
izkušenj in glede na naravo le-teh se motiviranost za spreminjanje lastne osebne pripovedi
včasih zdi zapleten proces. Ne glede na slednje, ta učna enota ponuja nekaj primerov
praktičnega in ustvarjalnega dela za učence, da najdejo moč pri postavljanju osebnih ciljev in
tudi odločnosti za dosegljive, a pozitivno usmerjene cilje v svojem poklicnem in osebnem
življenju.
Pot do nečesa novega ni nikoli lahka, povezana je s strahom pred nepričakovanimi,
potencialnimi izgubami, grožnjami in drugimi entitetami – kar nas vse opozarja na dejstvo, da
je poudarek te učne enote na tem, da vidimo kakšno podporo že imamo in da gradimo svojo
pot k nečemu dosegljivemu.
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V tej učni enoti mentor delavnice deluje kot podpornik učenčevega potovanja in si prizadeva
za krepitev samoreflektivnega procesa, ki združuje individualni um in skupinski učni proces.
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POVZETEK UČNE ENOTA
UČNA ENOTA 4: SAMOODLOČNOST - KAKO SPREMENITI LASTNO ZGODBO
Tema

Učni izidi

Trajanje

I. Sodelovanje v
novi
osebni
zgodbi

- učenec bo lahko prepoznal 4 ure
podporne elemente v svojem
življenju za svoje
prihodnje
spremembe
Učenec si bo za nadaljnje delovanje
pri iskanju zaposlitve zastavil vsaj
dva realna osebna cilja

Dejavnosti
usposabljanja
1. Dejavnost:
Uvod – Prebijanje
ledu
2.Dejavnost
Drevo življenja
3.Dejavnost
Baloni – spuščanje
stvari, ki nas težijo
4.Dejavnost
Pismo
sebi

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

bodočemu

4h
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RAZVOJ UČNE ENOTE
TEMA 1: SODELOVANJE V NOVI OSEBNI ZGODBI
DEJAVNOST 1: UVOD – PREBIJANJE LEDU “LADJA NA NEVIHTNEM MORJU”
TRAJANJE: 0,5 ure
NAMEN: Ta vaja omogoča vključevanje oseb z različnimi stopnjami sposobnosti in spretnosti;
pomaga graditi na povezovanju učencev in utrjuje različne čute - pogosto se uporablja pri
osebah, ki trpijo zaradi učnih težav in v razmerju - čustvene in telesne okvare. Prispeva k
povečanju dobrega počutja.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: dovolj prostora za gibanje, povez.
NAVODILA:
● Poskrbite, da je jasno razloženo, da morajo biti vsi nežni (brez potiskanja ali podobnega).
● Učence povabite naj se primejo za roke in naredijo krog - simulirajo morje in se premikajo, kot da
valovijo, premikajo se navznoter in naprej, simulirajo zvok morja in valov, da z zvokom povzročijo
zmedo "ladji".

● Ena oseba v sredini tega kroga ima vlogo ladje in ima zavezane oči (nekdo mora biti prostovoljec
za to vlogo).

● "Ladja" se giba in poskuša najti pot skozi "valove" proti "svetilniku" (druga prostovoljno izbrana
oseba), pri čemer svetilnik krmari ladjo (lahko ima namišljeno ime itd.) in zvok morja služi za
povzročanje zmede. Učenci se ves čas držijo za roke. Ko je v bližini "svetilnika", lahko le-ta iztegne
v roke in varno pripelje prihajajočo "ladjo".

● Po tej vaji nadaljujte s kratkimi povratnimi informacijami učencev.
● Vajo ponovite, če želijo ljudje prevzeti vlogo "svetilnika".
RAZLIČICE: Če vključite tudi populacijo s fizičnimi omejitvami, prilagodite vajo tako, da lahko
ljudje sedijo in še vedno sodelujejo, tako da se držijo za roke s preostalo skupino.

DEJAVNOST 2: DREVO ŽIVLJENJA
TRAJANJE: 1,5 ure
NAMEN: Gre za pristop poln upanja in navdiha za delo z različnimi družbami. To je pristop, ki
učencem pomaga, da o svojem življenju govorijo na nek način, ki jih opolnomoči in jih naredi
močnejše. V tej vaji se lahko spomnijo, od kod prihajajo, spomnijo se spretnosti in znanj, ki jih
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že imajo ter prepoznajo posebne ljudi in podporo v njihovem življenju. V tej vaji učence
prosite naj narišejo drevo in v različne dele dodajo besede/izraze. (glej primer).
GRADIVA: papir/večji format, če je primerno, barvni svinčniki, voščenke, flomastri.
NAVODILA:
● Pomagajte si s podobo drevesa in jo predstavite tudi učencem
● Učence povabite k ustvarjalnemu procesu, kjer bodo risali svoje osebno drevo
● Poenostavljeno pojasnite kaj bo to drevo predstavljalo - vprašanja, povezana z različnimi deli
drevesa predstavljajo kaj lahko učenci odražajo med risanjem in za tem dajanje preprostih
izjav, besed na vsak del drevesa med risanjem.

● To je zelo individualna vaja. Ko jo vsi zaključijo, jih povabimo, da jo delijo v skupini ali še boljše,
tako da naredijo razstavo tako imenovanega "Gozda življenja" in se premaknejo v skupinsko
delo.

● Mentor spodbuja skupinski pogovor, išče podobnosti med slikami - posebno pozornost
namenja željam, hrepenenjem itd., išče podobnosti med učenci, s čimer ustvarja vzdušje
izmenjave in povezanosti med učenci tudi za osebno opolnomočenje.

RAZLIČICE: Nobena posebej za to vajo - mentor ponuja pomoč pri individualnem delu, jih
spodbuja, da razmišljajo tudi o kariernih ciljih, težnjah ...

Vir: Fruhmann et al., (2016) – After Denborough
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DEJAVNOST 3: BALONI – SPUŠČANJE STVARI, KI NAS TEŽIJO
TRAJANJE: 1 ura
NAMEN: Namen te vaje je presekati prejšnjo bolj razmišljujočo vajo in obstoječo vajo narediti
bolj energično. Simbolizira težnjo, da če želimo slediti svojim željam moramo prerezati "vezi".
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: dovolj prostora za gibanje, 2 balona za vsakega učenca in 2 vrvici dolžine 50 cm za
vsakega, markerji/flomastri, zapiski, svinčniki, deska ali stena.
NAVODILA:
● Učence povabite, da razmislijo o dveh stvareh, ki si jih želijo v prihodnosti (usmerjeno k
zaposlitvi), napišejo to na listku in nalepijo na steno.
● Nato jih povabite k razmisleku o dveh stvareh, ki jih dojemajo kot nekaj, kar dojemajo kot
oviro za dosego prej napisanih teženj.
● Da bi to naredil, dobi vsak učenec 2 balona, na katera zapiše 2 ovirajoča elementa in vsak
balon zaveže z vrvico, pri čemer mora biti ena stran vrvice povezana z vsako njegovo nogo.
Preden balon priveže na noge, vsak učenec predstavi skupini ta dva elementa.
● Zdaj je čas, da spustimo te "vezi" - učence pozovemo, da jih spustijo tako, da s stopali
počijo balone privezane na noge - to lahko storijo tudi drugim učencem, vendar na način,
da ponudijo pomoč (to ni tekmovanje - povabite jih, naj poskusijo sami).
● Po tej vaji nadaljujte s kratkimi povratnimi informacijami učencev: Zakaj je včasih tako
težko zrahljati vezi, kaj nas lahko spodbudi, da odvržemo tisto, kar nas ovira, kakšna
sprememba je potrebna, če sploh katera...?
RAZLIČICE: Če vključite tudi populacijo s fizičnimi omejitvami, prilagodite vajo tako, da lahko
ljudje sedijo in še vedno sodelujejo, tako da poskušate počiti balon s čim drugim.

DEJAVNOST 4: PISMO BODOČEMU SEBI
TRAJANJE: 1 ura
NAMEN: Namen te vaje je ustvariti temelje za lastno odločnost, da si zastavimo realne cilje za
prihodnost.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: dovolj prostora, da imajo učenci miren prostor za sedenje, pisala, papir.
NAVODILA:
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● Pozovite učence, naj zaprejo oči (to je kreativna igra za vizualizacijo) in se vključijo v svojo
prihodnjo zgodbo. Vizualizacijo poskusite voditi s temi vprašanji:

Predstavljaj si, da se jutri naenkrat zbudiš in delaš/si vključen v neko okolje, ki ti je všeč in
počneš stvari, v katerih si dober ... lahko je delovno mesto, delavnica, klub ...
Kaj počneš… kakšno delo…?
Kakšno delo opravljaš… kako je videti tvoje okolje…?
Ali so ljudje okoli tebe ... kakšni so ...?
Ko končaš nalogo, kako se počutiš ...?
in ... Predstavljaj si, da se tvoj dan počasi končuje ... - kakšne občutke nosiš v sebi? Kakšen je
bil dan zate…?
● Ko učenci zaprejo oči, lahko nadaljujete na dva različna načina. Bodisi napišete pismo ''nam samim
v prihodnosti'', v katerem pojasnite, katere majhne ukrepe lahko vsak izmed njih izvede, da bi
dosegel tisto, za kar si je zamislil ... ALI ... povabite učence k skupinskemu pogovoru – naj delijo
njihovo vizualizacijo ... kaj ste si zamislili? Kako mislite, da je to dosegljivo za vas ...? kaj že počnete,
da dosežete to, kar si predstavljate ... katere so tvoje najboljše lastnosti, ki ti lahko pomagajo ...
kaj še?

RAZLIČICE: Če vključite tudi populacijo s fizičnimi omejitvami, prilagodite vajo tako, da lahko
ljudje sedijo in še vedno sodelujejo, tako da poskušajo balon počiti s čim drugim.

DODATNI VIRI:
Vedno se lahko sklicujete na vire v enoti 2. Poleg tega lahko koristne informacije najdete tudi
v naslednjih virih:
● ARTERY: Art – Education – Therapy (2012) Education and training; Lifelong learning (2007-2013);
GRUNDTVIG; Multilateral projects. MANUAL OF SOCIAL COMPETENCE. Retrieved from:
http://89.161.145.61/ARTERY/piblications.html

● Brander, P.; Cardenas, C.; de Vicente Abad, J.; Gomes, R.; Taylor, M. (2004). Education Pack “all
different - all equal”. Directorate of Youth and Sport, Council of Europe. Retrieved from:
https://rm.coe.int/1680700aac

● How can a personal narrative help improve your samozaupanje? (23.01.2020).
arcstorytelling.com. Retrieved from:
narrative-help-improve-samozaupanje

www.
https://www.arcstorytelling.com/chronicles/personal-
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UČNA ENOTA 5 – POSTAVLJANJE CILJEV
Kot ambiciozen posameznik si zagotovo želimo narediti ali dokončati določene stvari v
življenju. Zaradi tega nam lahko ustvarjanje ciljev pomaga vedeti, za kaj si v življenju
prizadevamo. Daje nam okvir za doseganje mejnikov in nam omogoča, da jih dejansko
dosežemo. Cilji so naša prizadevanja. Ko si zastavimo cilj, ustvarimo cilj za vrsto vedenj
(Latham in Locke, 2002). Določanje ciljev zase lahko vključuje toliko vidikov v življenju, kot
jih želimo doseči. To vključuje naše osebne in poklicne cilje.
Po mnenju Minerja (2005) obstajajo tri temeljna načela, kako deluje postavljanje ciljev:
motivirati posameznike, da se potrudijo za določanje nalog; motivirati posameznike, da v
določenem časovnem obdobju vztrajajo pri zahtevanem vedenju ali dejavnostih;
motivirati posameznike, da ostanejo osredotočeni na cilje in naloge, ki jih skušajo doseči,
namesto da bi jih motila nepomembna vedenja.
Znano je, da lahko načrtujemo dve vrsti ciljev: kratkoročne in dolgoročne cilje. Ne glede
na to, za katero vrsto ciljev se odločimo, pa bo ustvarjanje ciljev zase zahtevalo predanost
in osredotočenost za njihovo uresničevanje. Vsakodnevno se moramo zavezati, da bomo
svoje vedenje, miselnost in navade prilagodili doseganju svojih ciljev. Če to nenehno
prakticiramo, nas bo sčasoma pripeljalo do velikih rezultatov. Za to je pomembno tudi,
da si postavimo specifične, jasne in merljive cilje, kar lahko dosežemo z upoštevanjem več
modelov postavljanja ciljev. O teh modelih bomo izvedeli v dejavnostih te enote.
Za doseganje ciljev te učne enote bomo načrtovali in izvedli nekatere dejavnosti,
povezane s postavljanjem ciljev. Vaje bodo vključevale individualne in skupinske
dejavnosti. Individualne dejavnosti so pomembne za spodbujanje misli učencev pri
razmišljanju, načrtovanju, dokler si ne ustvarijo lastnih ciljev, ki so lahko osebni ali
poklicni. Medtem lahko skupinske dejavnosti pomagajo pri združevanju ljudi, da
kreativno raziskujejo in delijo svoje ideje. Prav tako lahko dobijo nov navdih in se
motivirajo za doseganje svojih življenjskih ciljev.

UČNI CILJI
Po zaključku te enote se pričakuje, da si bodo učenci lahko zastavili svoje osebne in
poklicne cilje v skladu z načrtovanimi dejavnostmi v tem programu. V tej učni enoti
morajo učenci doseči določene namene, zlasti pri postavljanju ciljev:

●
●

Razumeti pomen postavljanja ciljev in kako jih oblikovati z uporabo SMART
modela.
Motivacija učencev pri ustvarjanju in raziskovanju njihovih osebnih ciljev.
Motivacija učencev pri doseganju njihovih osebnih ciljev.

●

Motivacija učencev pri določanju njihovih poklicnih ciljev.

●
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POVZETEK UČNE ENOTE
UČNA ENOTA 4: POSTAVLJANJE CILJEV
Tema
10)
Pomen
postavljanja ciljev in
načrtovanja osebnih
in poklicnih ciljev.

11)
Načrtovanje
poklicnih ciljev.

12)
Delovanje pri
doseganju osebnih
ciljev.

13)
Izdelava
zemljevida ciljev

Učni izidi
▪

Učenci razumejo pomen
postavljanja ciljev.

▪

Učenci lahko ustvarjajo in
raziskujejo svoje osebne
cilje.

Trajanje

Dejavnosti usposabljanja

20 minut

9. Splošna dejavnost:
Uvod v postavljanje
ciljev in njegov model
oblikovanja ciljev.

30 minut

10. Individualna
dejavnost: Ustvarite
osebne cilje po
modelu za
postavljanje ciljev:
SMART.

40 minut

11. VIZUALIZACIJA
POKLICNIH CILJEV

20 minut

12. Individualna
dejavnost: ustvarjanje
poklicnih ciljev.

20 minut

13. Skupinska dejavnost:
lekcija razprave ali
izmenjave

Učenci lahko pri ustvarjanju
ali načrtovanju svojih
lastnih ciljev, svoje ideje
kreativno raziskujejo in
delijo z drugimi.

25 minut

14. Skupinska dejavnost:
''Držanje papirja''

25 minut

15. Skupinska dejavnost:
''Eden, Nekaj, Veliko''

»

Učenci se motivirajo pri
doseganju svojih osebnih
ciljev.

20 minut

16. Skupinska dejavnost:
razprava ali izmenjava

●

Učenci bodo lahko svoje
osebne in poklicne cilje
izdelali na zemljevidu,
da lahko vizualno
doživijo kaj so
razmišljali in načrtovali.

1 ura

17. Individualna
dejavnost: ustvarjanje
zemljevida ciljev (kot
risanje zemljevida
iskanja zaklada).

▪

Učenci lahko svoje cilje
oblikujejo z uporabo
modela za postavljanje
ciljev.

»

Učenci bodo lahko
načrtovali svoje poklicne
cilje.

»

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

4 URE
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POTEK UČNE ENOTE
TEMA 1: POMEN POSTAVLJANJA CILJEV IN NAČRTOVANJA OSEBNIH IN
POKLICNIH CILJEV
Prebijanje ledu se uporablja na začetku tečaja, da se učenci med seboj spoznajo.
Pomembno je, da srečanje začnete pozitivno, tako da poskrbite, da se vsi učenci počutijo
prijetno in se med seboj spoznajo. V tej temi bomo za prebijanje ledu uporabili ''Podajanje
žoge''.
V tej temi bo učencem na kratko predstavljena pomembnost postavljanja ciljev.
Postavljanje ciljev je močan proces razmišljanja o idealni prihodnosti in motiviranja, da to
vizijo prihodnosti spremenimo v resničnost (Mind Tools, 2011). Postopek postavljanja
ciljev nam pomaga pri izbiri kam želimo iti v življenju. Če natančno vemo kaj želimo doseči,
vemo kam bomo lahko usmerili svoja prizadevanja. Hitro lahko opazimo tudi moteče
dejavnike, ki bi nas sicer zvabili s poti.
Po mnenju Mind Tools (2011) so cilji postavljeni na več različnih ravneh: najprej ustvarimo
svojo "veliko sliko", kaj želimo početi v svojem življenju. Odločimo se, katere obsežne cilje
želimo doseči. Drugič, te razdelimo na manjše in še manjše cilje, ki jih moramo doseči, da
bomo lahko dosegli svoje življenjske cilje. Končno, ko imamo načrt, začnemo delati za
dosego naših ciljev. Morda si zastavimo osebne cilje za napredovanje številnih kategorij v
svojem življenju, kot so hobiji, zdravje ali izobraževanje.
Na voljo je nekaj modelov postavljanja ciljev, toda v tej lekciji bomo predstavili dobro znan
in najpogosteje uporabljen okvir: SMART model. SMART model je bil splošno sprejet kot
zelo uspešen model, ker ga je mogoče uporabiti za enostavne in zapletene cilje, delovne
cilje, osebne cilje, individualne in skupinske cilje. SMART pomeni: Specific, Measurable,
Achievable, Relevant in Time-Bound (specifičen, merljiv, dosegljiv, ustrezen in časovno
omejen).

DEJAVNOST 1: UVOD V POSTAVLJANJE CILJEV IN MODEL OBLIKOVANJA CILJEV
TRAJANJE: 20 minut.
NAMEN:
Učencem se razjasni pomen postavljanja ciljev in predstavi razpoložljivi model
postavljanja ciljev.
ŠTEVILO UČENCEV:
Do 15 ljudi.
GRADIVA
» Powerpoint predstavitev (Priloga 1)
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»

Informativni list o temi. (Priloga 2)

NAVODILA
1. Za začetek bo vsak učenec prejel informativni list o temi, ki govori o
pomembnosti postavljanja ciljev in modelu za ustvarjanje lastnih ciljev.
2. Mentor vam bo na kratko (a podrobno) s pomočjo predstavitve v PowerPointu
razložil nekaj o postavitvi ciljev, zakaj je to pomembno in kaj lahko naredimo za
načrtovanje ciljev.
3. Pri predstavitvi v Powerpointu je pomembno, da se uporabijo slike in kratko
besedilo. Pričakuje se, da lahko mentorji ustno pojasnijo koncept postavljanja
ciljev tako, da sledijo pripovedovanju (v ta namen morajo biti pripravljeni).
4. Na tem srečanju bomo učence seznanili z enim modelom postavljanja ciljev, ki je
splošno znan in uporabljen. Za ta model smo se odločili zaradi njegove
prilagodljivosti pri uporabi za postavljanje osebnih in poklicnih ciljih; tudi učenci
ga lažje razumejo.
5. SMART model pomeni:
● Specifičen (Specific) - vsak cilj mora biti določen in čim bolj jasno opredeljen. Lahko
imate več ciljev, vendar mora biti vsak jasen.
●

Merljiv (Measurable) - vsak cilj mora imeti tudi jasno opredeljene meritve, kako ga
je mogoče izmeriti - bodisi za napredek bodisi za končni cilj.

●

Dosegljiv (Achievable) - Pri postavljanju ciljev nas lahko preprosto zanese, toda cilj,
ki na koncu ni dosegljiv, vam bo izčrpal motivacijo. Naj bodo cilji majhni in
dosegljivi. Vedno jih lahko nadgradite in dodate pozneje.

●

Ustrezen (Relevant) – Vložen čas v načrtovanje ciljev se lahko izplača. Nima smisla
zasledovati cilja, ki ne prispeva k vašim osebnim vrednotam ali največjim željam v
vašem življenju. Prepričajte se, da je vsak cilj pomemben za vas.

●

Časovno omejen (Time-Bound) - to je povezano s korakom dosegljivosti. Poskrbite,
da si za vsak cilj določite realne časovne roke in potrebne korake, da boste
osredotočeni in motivirani.

6. Navedite primere slabo opredeljenih in dobro opredeljenih ciljev ter jih skupaj s
skupino analizirajte in popravite s pomočjo SMART modela.
7. Če bodo učenci imeli vprašanja, bodo na voljo čas za kratka vprašanja in
odgovore.
DODATNI VIRI
Ti dodatni viri se uporabljajo za oblikovanje informativnega lista in predstavitve.
https://zapier.com/blog/smart-goals/
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.briantracy.com/blog/personal-success/smart-goals/
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Goal Setting Toolkit (from mindtools.com)

Primeri slabo opredeljenih ciljev in kako jih popraviti:
https://7geese.com/5-examples-of-bad-okrs-and-how-to-fix-them/
https://blog.rescuetime.com/smart-goals-examples/

DEJAVNOST 3: USTVARITE OSEBNE CILJE S SMART MODELOM
TRAJANJE 20-30 minut.
NAMEN
Učenci si lahko ustvarijo lastne osebne cilje z uporabo metode iz SMART modela.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
» En ali dva lista papirja A4 za vsakega učenca.
» Natisnjen delovni list SMART modela (Priloga 3)
» Svinčnik ali pisalo za pisanje.
NAVODILA
» Ko dobijo informacije o pomembnosti postavljanja ciljev in SMART modela, je
čas, da učenci ustvarijo svoje osebne cilje.
» Dobili bodo predlogo SMART modela, en ali dva lista papirja A4 in pisalo, s
katerim bodo zapisali svoje ideje ali načrte glede osebnih ciljev, ki jih želijo
doseči.
» Imajo svobodo pri neposredni uporabi predloge ali pa lahko model sami
napišejo na dane papirje.
» Pomembno jim je dati njihov osebni prostor, da se bodo lahko osredotočili na
razmišljanje in pisanje ciljev.
» Pomembno je tudi, da sta jim vzdušje ali okolje lekcije prijetna, da čim bolj
povečajo svoj potencial pri načrtovanju svojih ciljev.
ADDITIONAL RESOURCES
Ti dodatni viri se uporabljajo za zagotavljanje modela SMART:
https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals
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Template: https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template8542dotx
https://templatelab.com/smart-goals/Template
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TEMA 2: NAČRTOVANJE POKLICNIH CILJEV
Kot pri osebnih ciljih nam lahko tudi načrtovanje poklicnih ciljev omogoči, da posebej
izboljšamo svojo kariero in dosežemo določene uspehe v zvezi s svojimi poklicnimi
izkušnjami. Postavljanje ciljev lahko uporabimo, ko dobimo določeno nalogo ali projekt
ali želimo na nek način osebno napredovati. Na splošno si lahko zastavimo cilje za
napredovanje, ustvarjalnost, izobraževanje in za številne druge različne načine za
izboljšanje našega življenja in kariere.

DEJAVNOST 3: VIZUALIZACIJA POKLICNIH CILJEV
TRAJANJE: 40 minut.
NAMEN
Pri učencih spodbudite jasno vizijo poklicnih ciljev, ki jih želijo doseči
ŠTEVILO UČENCEV
10- 15 oseb.
GRADIVA
Papir z vprašanji.
Barvni markerji/flomastri.
NAVODILA
I.

Učencem razložite, da je s karierno vizijo mogoče doseči karkoli, zato poiščite
način, kako izključiti vsako negativno razmišljanje, ki bi vam preprečilo
razmišljati na veliko. Ne domnevajte, da je prihodnost omejena samo na to,
kar se dogaja danes.
II. Učencem recite, naj zaprejo oči in tri ali štirikrat zadihajo globoko in počasi,
koncentrirajoč na način kako dihajo.
III. Učencem recite naj imajo oči zaprte in si predstavljajo naslednje:
''Predstavljajte si, da sedite v kinodvorani, luči potemnijo nato pa se začne film.
To je film o tem, kako odlično opravljate svoje delo. Oglejte si čim več
podrobnosti, ki jih lahko ustvarite, vključno z oblačili, izrazom obraza,
majhnimi gibi telesa, okoljem in drugimi ljudmi, ki bi lahko bili v bližini. Dodajte
vse zvoke, ki bi jih slišali - promet, glasbo, druge ljudi, ki govorijo, navijajo. In
končno, v svojem telesu poustvarite vse občutke, za katere mislite, da bi jih
doživljali, ko se ukvarjate s to dejavnostjo.
Vstanite s stola, stopite do zaslona, odprite vrata na zaslonu in vstopite v film.
Zdaj pa vse skupaj spet izkusite znotraj sebe in poglejte skozi vaše oči. To se
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imenuje "utelešena podoba" in ne "oddaljena podoba". Slednje bo poglobilo
učinek izkušnje. Ponovno si oglejte vse podrobnosti, prisluhnite zvokom, ki bi
jih slišali in občutite občutke, ki bi jih občutili.
Na koncu izstopite nazaj iz zaslona, ki še vedno kaže film kako odlično
nastopate, vrnite se na svoj sedež v kinodvorani, sezite in primite zaslon ter ga
skrčite do velikosti krekerja. Nato prinesite ta miniaturni zaslon do ust, ga
prežvečite in pogoltnite. Predstavljajte si, da vsak majhen košček - tako kot
hologram - vsebuje celotno sliko vašega uspešnega delovanja. Predstavljajte si,
kako vsi ti mali zasloni potujejo navzdol v vaš želodec in skozi krvni obtok v
vsako celico vašega telesa. Nato si predstavljajte, da je vsaka celica vašega
telesa osvetljena s filmom, na katerem ste odlično nastopili. To izgleda kot ena
od tistih izložb aparatov, kjer je 50 televizorjev nastavljenih na isti kanal.
Ko končajo s tem postopkom – to naj bi trajalo manj kot pet minut - jih prosite, da
še nekaj krat globoko zadihajo, si postopoma povrnejo občutek svojega telesa in
se vrnejo v realnost sobe ter odprejo oči.
Učencem dajte list z nekaterimi od naslednjih vprašanj in jih prosite naj globoko
in individualno razmislijo o vseh ali nekaterih vprašanjih in nanje odgovorijo čim
bolj iskreno. Vprašanja lahko izberete ali prilagodite značilnostim svoje ciljne
skupine:
a. Kaj bi želeli storiti danes, če bi bili plačani vsi vaši računi in bi imeli
razmeroma neomejene denarne rezerve?
b. Kakšen bi bil vaš poklic, če bi imeli moč, da bi ga naredili tako, kot bi si želeli?
c. Če vas popolnoma nič ne bi oviralo, kaj bi najraje dosegli v svoji karieri?
d. Kdo so ljudje, ki jih najbolj občudujete? Kaj vas najbolj privlači v zvezi z njimi
ali njihovo kariero? Ali želite sami v svoji karierni viziji kaj od tega, kar oni
imajo ali počnejo?
e. V prihodnosti si predstavljajte sebe na točki, ko ste dosegli velik karierni
uspeh. Kaj ste dosegli? Kako je videti vaše življenje?
f. Katera dejavnost vam je najbolj všeč? Je ta del vaše službe? Če ne, kako lahko
to vključite v svojo kariero?
g. Kaj bi si želeli delati čez 5 let? Čez 10 let? Čez 15 let?
h. Kako definirate poklicni uspeh? Ali dosegate določeno stopnjo uspeha v
trenutni službi? Katero delo vam bo pomagalo doseči popoln uspeh?
IV. Pozovite jih, naj z enim stavkom ali jedrnatim odstavkom strnejo svoje odgovore
in napišejo svojo karierno vizijo. Razmislite o tem, da bi napisali kratko izjavo o
viziji, skupaj s kratkim opisom, kako trenutno vidijo, da izpolnjujejo – dosegajo
svojo vizijo. Vse bi morali napisati v sedanjiku, kot da so to že dosegli. To ustvarja
pravi miselni okvir - zaupanje v prihodnost - in ne zadržuje vizije v daljni
prihodnosti.
V. Povabite tiste učence, ki želijo, da s skupino delijo svojo vizijo.
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VI. Ko imajo stavek pripravljen, naj ga napišejo na čist list z lepimi črkami, lahko ga
tudi okrasijo. To bo njihov moto.
VII. Učencem povejte, naj stavek objavijo na vidnem mestu.
RAZLIČICA: Da bi olajšali vizijo, bi bilo koristno

DEJAVNOST 4: POSTAVLJANJE POKLICNIH CILJEV
TRAJANJE: 10 minut.
NAMEN
Pogovorite se posebej o poklicnih ciljih, ki jih morajo doseči učenci.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
Informativni list o načrtovanju poklicnih ciljev. (Priloga 4)
NAVODILA
I.
II.
III.

IV.

V.

Za začetek bo vsak učenec prejel informativni list o načrtovanju poklicnih
ciljev.
Mentor bo na kratko (a podrobno) razložil načrtovanje poklicnih ciljev, zakaj je to
pomembno in kaj lahko naredimo za načrtovanje svojih poklicnih ciljev.
Ta del mora vsebovati razpravo ali pogovor posebej o poklicnih ciljih, saj je
pomembno, da učenci razumejo, da bi bilo ustvarjanje teh ciljev zelo koristno pri
napredovanju v karieri.
Ena izmed informacij, ki jo lahko delimo z učenci:
Postavljanje poklicnih ciljev nam lahko pomaga pri izpolnjevanju določenih nalog
ali projektov in doseganju kakršnih koli osebnih kariernih ciljev, ki jih imamo. To
se lahko uporablja za katero koli vrsto kariere, na primer, če smo zaposleni v
podjetju ali smo samozaposleni. Naši karierni cilji bi morali obravnavati naše
trenutne razmere in naše večje dolgoročne karierne ambicije. Navajamo članek
iz Indeed.com (2018), tukaj je nekaj primerov poklicnih ciljev:
a. Pridobitev konkretne službe
b. Napredovanje na določen položaj
c. Dokončanje velikega projekta
d. Reševanje zapletenega problema
e. Izboljšanje nekaterih mehkih ali tehničnih veščin
f. Uspešna zamenjava kariere
g. Pridobitev določene nagrade ali priznanja
Ker gre za zelo kratko aktivnost, se lahko vprašanja in odgovori izvedejo v
razpravi.
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DODATNI VIRI
Viri o načrtovanju poklicnih ciljev za izdelavo informativnega lista:
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/setting-goals-to-improve-yourcareer

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals
https://hr.berkeley.edu/development/career-development/goal-setting/career-planvision
https://www.thebalancecareers.com/goal-setting-526182

DEJAVNOST 5: USTVARJANJE POKLICNIH CILJEV
TRAJANJE 20-30 minut.
NAMEN
Učenci si lahko ustvarijo lastne poklicne cilje z uporabo SMART modela.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 ljudi.
GRADIVA
» En ali dva lista papirja A4 za vsakega učenca.
» Natisnjena predloga SMART modela (Priloga 3)
» Svinčnik ali pisalo za pisanje.
NAVODILA
» Ko dobijo informacije o postavljanju poklicnih ciljev in modelu SMART, je čas, da
učenci ustvarijo svoje poklicne cilje.
» Prejeli bodo predlogo SMART modela, en ali dva lista papirja A4 in pisalo s
katerim bodo zapisali svoje ideje ali načrte glede poklicnih ciljev, ki jih želijo
doseči.
» Imajo svobodo za neposredno uporabo predloge, lahko pa model sami napišejo
na dane papirje.
» Pomembno jim je dati njihov osebni prostor, da se bodo lahko osredotočili na
razmišljanje in pisanje ciljev.
» Pomembno je tudi, da sta jim vzdušje ali okolje lekcije prijetna, da čim bolj
povečajo svoj potencial pri načrtovanju svojih ciljev.
DODATNI VIRI
Ti dodatni viri se uporabljajo za zagotavljanje modela SMART pri načrtovanju poklicnih
ciljev.
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/smart-goals

127

https://www.mindtools.com/pages/article/smart-goals.htm
https://www.smartsheet.com/blog/essential-guide-writing-smart-goals
Template: https://www.smartsheet.com/file/ic-smart-goals-worksheet-template8542dotx
https://templatelab.com/smart-goals/Template

DEJAVNOST 6: SKUPINSKA DEJAVNOST: RAZPRAVA ALI IZMENJAVA LEKCIJE
TRAJANJE: 20 minut.
NAMEN:
» Učenci lahko svoje načrte, ideje in vpoglede v svoje osebne in poklicne cilje delijo
z drugimi.
» Učenci lahko dobijo nov navdih in se med seboj motivirajo za doseganje svojih
osebnih in poklicnih življenjskih ciljev.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
» Listi osebnih in poklicnih ciljev, ki so jih učenci ustvarili v prejšnjih dejavnostih.
NAVODILA
» Po opravljenih posameznih dejavnostih pri ustvarjanju osebnih in poklicnih ciljev
je čas, da se učenci usedejo v krog. Prepričajte se, da so vključeni vsi.
» Pod vodstvom mentorja se začne skupinska razprava.
» Ta lekcija je pomembna, da lahko učenci delijo, sprašujejo ali razvijajo svoje ideje
glede osebnih in poklicnih ciljev.
» Prvih 10 minut se začne z izmenjavo njihovih osebnih ciljev, ustvarjenih pri drugi
dejavnosti. Mentor vpraša, kdo bi prvi z drugimi delil svoje cilje, nato sledijo še
ostali.
» Drugih 10 minut se bo razpravljalo o njihovih poklicnih ciljih. Za mentorja je
pomembno, da posebej pri pogovoru o tej temi vodi skupinsko razpravo.
» Tok razprave je prost, odvisno od navdušenja in aktivnega sodelovanja učencev.
» Poskrbite, da bo vsak učenec prišel na vrsto za predstavitev svojih ciljev, čeprav
je to le kratka razlaga.
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DODATNI VIRI
Kako voditi skupinsko razpravo:
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/groupdiscussions/main
https://managementhelp.org/groups/discussion.htm
https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html
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TEMA 3: DELOVANJE PRI DOSEGANJU OSEBNIH CILJEV
V tem delu bodo učenci vključeni v nekatere skupinske dejavnosti. Skupinske dejavnosti
lahko pomagajo učencem pri kreativnem raziskovanju in izmenjavi njihovih idej. Prav
tako lahko dobijo nov navdih in se med seboj motivirajo za doseganje svojih življenjskih
ciljev.
Glavna tema skupinskih dejavnosti je reševanje problemov. Zato je pričakovati, da so
učenci sposobni uporabiti svoje veščine v komunikaciji (medosebno, skupinsko), veščine
sodelovanja in timskega dela, kot so načrtovanje, upravljanje, vodenje in medsebojna
podpora. To lahko izboljša tudi njihovo osebnostno rast (samozavest in samozaupanje).

DEJAVNOST 7: IGRANJE “DRŽANJE PAPIRJA”
TRAJANJE
20 minut.
NAMEN
Spodbujanje ustvarjalnosti učencev in izboljšanje timskega dela, da se lahko skupaj reši
problem v skupini.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
● Listi papirja.
NAVODILA
● Ta igra z zadrževanjem papirja je čudovito preprosta in zabavna vaja za stimuliranje
ustvarjalnosti vaše skupine. Pogosto smo lahko presenečeni nad tem, kaj si ljudje
izmislijo, da bi rešili ta problem.
● Za igranje mora mentor najprej učence oblikovati v ekipe po tri do pet ljudi. Štiri
ekipe delujejo dobro, z več kot petimi ekipami pa tvegate, da bodo nekateri imeli
malo opravka.
● Pri demonstraciji prosite dve osebi iz ekipe naj se prostovoljno javita in skupaj držita
en list papirja vsak s svojo dlanjo ene roke. Nato lahko mentorji dodajo še en kos
papirja, ki ga ti isti dve osebi držita med dlanema njunih drugih prostih rok. S tem
prikazom bo večina skupin na tej točki dobila idejo o čem se gre.
● Mentor napove, da bi rad izzval vsako skupino naj skupaj najdejo najboljši način,
kako v zraku držati čim več listov papirja, tako da s člani skupine uporabljajo samo
njihova telesa.
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●

●

●
●

Pri tej vaji obstaja neomejeno število perspektiv kako izgleda uspeh, zato je nekaj
kritičnih parametrov koristno za vodenje poštene igre. Mentor bo razložil naslednje
smernice:
o Med katera koli dva dela telesa je mogoče pritrditi samo en list papirja;
o Nobeno lepilo ni dovoljeno za pritrditev papirja na telo;
o Zlaganje papirja ni dovoljeno;
o Vsak list papirja mora biti v stiku z obema članoma ekipe; in
o Dva lista papirja se ne smeta dotikati.
Mentor vsaki ekipi razdeli sveženj papirja ali pripravi osrednji kup papirja in pozove,
da si vsaka skupina vzame, kar potrebuje, ko to potrebuje.
Ko bo vsaka ekipa pripravljena, bo mentor ukazal: "GREMO!"
Dovolite ekipam, da igrajo do 10-15 minut, mentor pa bo pregledal rezultate.

RAZLIČICE
» Izziv trojk: Kot zgoraj, vključuje tri osebe, ki sodelujejo pri isti nalogi.
» Partnerski izziv: Kot zgoraj, vendar v skupinah po dve osebi. To pomeni, da
morata osebi ugotoviti, kako razporediti liste papirja in obdržati papir, ki ga že
držita. Zelo težko, a zelo zabavno.
» Hiter krog: Za rešitev težave dovolite le dve minuti.
» Alternativni mediji: Uporabite manjše koščke papirja ali blaga, pravzaprav
kakršnega koli materiala.
DODATNI VIRI
Podrobna razlaga dejavnosti »Držanje papirja«, vključno z videoposnetkom:
https://www.playmeo.com/activities/team-building-problem-solving-activities/paperholding/
https://www.youtube.com/watch?v=SrchX8vjB6M

DEJAVNOST 8 – IGRANJE “EDEN, NEKAJ, VELIKO”
TRAJANJE 15-20 minut.
NAMEN
Učenci se lahko osredotočijo na lastne cilje in prepoznajo sorodne cilje v skupini, nato
delajo na tem, da jih skupaj dosežejo, tudi če vsi ne delijo istih ciljev. Skupinam lahko
pomaga tudi pri razmisleku o tem, kje se cilji, ki jih želijo doseči, prekrivajo in kako
sodelovati pri njihovem doseganju.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
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GRADIVA
» Papirji
» Markerji in tabla
» Lepilni lističi
NAVODILA
» Prvi korak: Osredotočite se na del 'EDEN' v naslovu dejavnosti. Vsak učenec ima
izbor lepilnih lističev in priložnost, da zapiše svoje individualne cilje. Naredi se 1-3
cilje na osebo. To so lahko majhni cilji ali dolgoročni cilji, vendar jih je treba
zapisati v jedrnati obliki.
» Drugi korak: Osredotočite se na del 'NEKAJ' v naslovu dejavnosti. Učenci se
razdelijo v pare ali majhne skupine po tri in si delijo posamezne cilje, ki so jih
zapisali. Če obstajajo takšni, ki so enaki, jih lahko kombinirajo, da ustvarijo en
skupni cilj. Prosite vsako skupino, da prepozna druga prekrivanja in podobnosti.
» Tretji korak: Zdaj se osredotočite na del 'VELIKO' v naslovu dejavnosti. Uporabite
velik kos papirja ali tablo in pozovite vsako ekipo naj pride in pripne na tablo
svoje lepilne lističe. Ta dejavnost naj bi trajala najdlje, saj bodo morali učenci
prepoznati druge podobnosti in prekrivanja ter kombinirati cilje. Skupina lahko v
celoti razpravlja o tem, kateri cilji so najpogostejši in kako sodelovati pri
njihovem doseganju.
DODATNI VIRI
Viri za aktivnost:
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/goal-setting-traininggames
https://positivepsychology.com/goal-setting-exercises/

DEJAVNOST 9: RAZPRAVA IN IZMENJAVA
TRAJANJE: 20 minut.
NAMEN
» Učenci lahko razmislijo o skupinskih dejavnostih, ki so jih opravili skupaj.
» Učenci lahko delijo svoje načrte, ideje in vpoglede pri določanju aktivnosti za
dosego svojih ciljev.
» Učenci lahko dobijo nov navdih in se motivirajo za doseganje svojih osebnih in
poklicnih življenjskih ciljev.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
» Listi osebnih in poklicnih ciljev, ki so jih učenci ustvarili v prejšnjih dejavnosti.

132

»

Listi skupinskih dejavnosti iz vsake skupine (aktivnost ''Eden, Nekaj, Veliko'').

NAVODILA
» Po opravljenih skupinskih dejavnostih je čas, da se učenci usedejo skupaj v krog.
Prepričajte se, da so vključeni vsi.
» Pod vodstvom mentorja se začne skupinska razprava.
» Ta lekcija je pomembna, če želite, da učenci delijo, sprašujejo ali oblikujejo lastne
ideje o skupinskih dejavnostih, ki so jih opravili skupaj.
» Mentor jih lahko vpraša s kakšnimi izzivi so se srečevali med dejavnostmi, kako
jih lahko rešijo skupaj s svojimi sovrstniki ali kako jih spraviti k sodelovanju, kljub
različnim ciljem.
» Po tem bo mentor vodil skupino, ki bo med seboj razpravljala o idejah, ki jih
imajo pri doseganju svojih osebnih in poklicnih ciljev. Pričakuje se, da se v ta del
vključijo vsi učenci, saj je zanje zelo pomembno, da drug drugemu nudijo
vpogled v doseganje svojih ciljev.
» Poskrbite, da bo vsak učenec prišel na vrsto za predstavitev svojih idej ali ciljev,
čeprav je to le kratka razlaga.
DODATNI VIRI
Kako izpeljati skupinsko razpravo:
https://ctb.ku.edu/en/table-of-contents/leadership/group-facilitation/groupdiscussions/main
https://managementhelp.org/groups/discussion.htm
https://www.managementstudyhq.com/group-discussion-techniques.html
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TEMA 4: IZDELAVA ZEMLJEVIDA CILJEV
V tem delu so učenci že postavili svoje osebne in poklicne cilje z uporabo SMART modela.
Med ali pred tem se lahko njihovi cilji spremenijo tudi zaradi skupinskih dejavnosti, ki so
jih opravili skupaj, kar lahko tukaj spremenijo, saj lahko na podlagi svojih želja izdelajo
zemljevid ciljev. Z izdelavo zemljevida ciljev lahko učenci vidijo vizualizacijo svojih načrtov
in ugotovijo ali lahko raziščejo več stvari pri doseganju svojih ciljev.
Vizualizacija je čudovito orodje, ki nam pomaga pri oblikovanju slike o tem kako želimo,
da izgledajo določeni vidiki našega življenja. Ko gre za določanje ciljev, lahko vizualizacija
postane zapletena, saj je potreben čas za koncentracijo in ponovno vizualizacijo tega za
kar si prizadevamo, ko potrebujemo hitro spodbudo in motivacijo. Lahko je risba, slika,
kolaž ali digitalna umetnost. Za lažjo razlago je ta zemljevid ciljev videti kot miselni
zemljevid.

DEJAVNOST 10 : INDIVIDUALNA DEJAVNOST: IZDELAVA ZEMLJEVIDA CILJEV (KOT RISANJE
ZEMLJEVIDA ISKANJA ZAKLADA)
TRAJANJE
1 ura.
NAMEN
Učenci bodo lahko svoje osebne in poklicne cilje izdelali na zemljevidu, da lahko
vizualno doživijo kaj so razmišljali in načrtovali.
ŠTEVILO UČENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
» Papirji (beli, raznobarvni)
»

Škarje

»

Stare revije ali časopisi

»

Svinčniki

»

Pisala

»

Barve (voščenke, flomastri, vodne barvice itd.)

»

Veliki karton/šeleshamer (razrežite na 2 dela, vsak za 1 osebo)

NAVODILA
1.
2.

Za začetek bo vsak učenec prejel na pol razrezan karton. Na njem bodo
ustvarili zemljevid svojih ciljev.
Mentor pripravi orodja, ki jih potrebujejo za rezanje, risanje ali strukturiranje
osebnih in poklicnih ciljev učencev na kartonu.
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

Preden začnejo, lahko mentorji učencem pokažejo nekaj primerov zemljevida
ciljev, ki so bili že narejeni, zato da lahko dobijo več idej.
Učenci imajo liste osebnih in poklicnih ciljev na mestu, kjer bodo delali. To je
njihovo glavno vodilo pri izdelavi zemljevida.
Zemljevid ciljev lahko ustvarijo po SMART modelu . Na primer, lahko naredijo
oblak S (Specifičen), znotraj razdelajo svoje cilje, ki jim sledijo druge besede.
Učenci lahko poravnajo svoje slike, risbe ali kolaže tako, da lahko vidijo kako
se povezujejo.
Učenci imajo svobodo pri ustvarjanju lastnega zemljevida ciljev. Pomembno
je, da se pri tej dejavnosti počutijo udobno in samozavestno, saj bo to odraz
celotne lekcije.
Ko končajo, bodo učenci svojim vrstnikom pokazali zemljevid svojih ciljev. Po
potrebi si lahko izmenjajo ali razložijo tudi med seboj.

DODATNI VIRI
Viri o ustvarjanju zemljevida ciljev:
https://zapier.com/blog/mind-mapping-tutorial/
https://simplemind.eu/how-to-mind-map/examples/goals/
https://www.usingmindmaps.com/mind-map-smart-goals.html
https://medium.com/@Lynia_Li/how-to-use-mind-mapping-for-goal-settinga52786c6e8f2
https://www.theguardian.com/careers/mind-mapping-tony-buzzan
Primeri zemljevidov ciljev: Priloge 4-8
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UČNA ENOTA 6 – MOTIVACIJE IN DELOVANJE
UČNI CILJI
Motivacija je splošna pripravljenost, da nekaj storimo. Z drugimi besedami, motivacija je
psihološki proces, ki določa namen ali nagnjenost, smer in vztrajnost vedenja. To je tisto,
zaradi česar delujemo. Lahko ga razumemo kot skupek notranjih sil, zaradi katerih delujemo
za dosego določenega cilja kot odgovor na določeno potrebo.
Motivacija teče od znotraj, od naših vrednot, naravne radovednosti ali naših strasti. Na
motivacijo posameznika, da teži k določenemu cilju, vplivajo dejavniki osebe in dejavniki
situacije, vključno s pričakovanimi izidi dejanj in njihovimi posledicami.
Vendar obstajata dve različni stališči glede motivacije in delovanja. Eno stališče pravi, da
motivacija pri nekom sproži delovanje. Medtem pa drugo stališče izjavlja, da delovanje ni le
posledica motivacije, temveč tudi vzrok zanjo. Kljub temu je ključ do motivacije in delovanja
obrazložen v neskončni zanki:
Delovanje ↔ Inspiracija ↔ Motivacija
Zato je ključnega pomena z medsebojnim vplivom inspiracije in motivacije delovati v smeri
svojih sanj in ciljev. Pomembno je opozoriti, da se pri delovanju ne pojavijo samo dodatni viri,
temveč dobimo tudi povratne informacije, ki nam pomagajo prilagoditi našo smer in izboljšati
pristop pri doseganju ciljev.
V tej učni enoti je nekaj ciljev, ki jih morajo udeleženci doseči, zlasti na področju motivacije in
ukrepanja:
»

Spodbujajte udeležence pri določanju njihove motivacije.

»

Spodbujajte udeležence pri ohranjanju njihove motivacije.

»

Spodbujajte udeležence k delovanju za doseganje ciljev na podlagi njihove motivacije.

Za doseganje ciljev te učne enote bomo načrtovali in izvedli nekatere dejavnosti, povezane z
motivacijo in delovanjem. Vaje bodo vključevale individualne in skupinske dejavnosti.
Individualne dejavnosti so pomembne za spodbujanje razmišljanja udeležencev pri
določanju njihove motivacije, ohranjanju motivacije, ki jo imajo in tudi delovanja na podlagi
njihove motivacije. Medtem lahko skupinske dejavnosti pomagajo pri združevanju
udeležencev, da kreativno raziskujejo in delijo svoje ideje. Dobijo lahko tudi nov navdih,
spodbujajo in cenijo drug drugega, da najdejo svojo motivacijo in delujejo v smeri doseganja
ciljev, ki jih imajo.
Po zaključku te enote se pričakuje, da bodo udeleženci sposobni določiti in ohraniti svojo
motivacijo, prav tako pa resnično delovati za dosego svojih ciljev na podlagi motivacije, za
katero so se odločili.
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POTEK UČNE ENOTE
UČNA ENOTA 6: MOTIVACIJA IN DELOVANJE
Učni cilji

Tema

Trajanje

Dejavnosti usposabljanja

I. Uvod

»

Udeleženci se lahko med
seboj spoznajo.

15-20
minut

1.

Dejavnost prebijanja ledu:
resnica ali laž

II. Določanje
motivacije

»

Udeleženci lahko
prepoznajo svoj potencial
pri iskanju lastne
motivacije.
Udeleženci bodo lahko
določili svojo motivacijo pri
doseganju svojih ciljev ali
sanj.
Udeleženci se lahko
spodbudajo k naslednjemu
koraku glede na svojo
motivacijo.

30-45
minut

2.

Individualna dejavnost:
Premik razmišljanja od
''morati'' k moči''

20 minut

3.

Skupinska dejavnost: jaz
tudi

40 minut

4.

Skupinska dejavnost:
zemljevid izgube-pridobitve

90 minut

5.

Individualna dejavnost:
zemljevid samomotivacije

Udeleženci se lahko
spodbujajo k delovanju za
dosego svojih ciljev.
Udeleženci lahko delujejo
in ostanejo motivirani pri
doseganju svojih ciljev.

30 minut

6.

Skupinska dejavnost:
najvišji stolp

10 minut

7.

Splošna dejavnost:
začetek, prekinitev,
nadaljevanje

»

»

III. Delovanje

»

»

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE:

4h
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RAZVOJ UČNE ENOTE
TEMA 1: PREDSTAVITEV
Za lažje spoznavanje udeležencev na začetku tečaja uporabimo prebijanje ledu. Pomembno
je, da se lekcija začne pozitivno, tako da se poskrbi, da se vsi udeleženci počutijo prijetno.
Za prebijanje ledu bomo v tej lekciji uporabili dejavnost ''Resnica ali Laž''.

DEJAVNOST 1: DEJAVNOST PREBIJANJA LEDU: RESNICA ALI LAŽ
TRAJANJE
20 minut.
NAMEN
Izrazite dobrodošlico udeležencem lekcije, predstavite se drug drugemu in se spoznajte.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
»

Oznake z imeni.

NAVODILA
»

Vsakemu udeležencu priskrbite imensko oznako, vendar jo mora za začetek obrniti, tako da skrije
svoje ime. Po končani dejavnosti lahko imensko oznako obrne nazaj.

»

Mentor naroči udeležencem, de sedejo v krog obrnjeni drug proti drugemu.

»

Mentor prosi vsakega udeleženca, da predstavi o sebi tri dejstva in eno laž. Laž naj bo realna, ne
sme biti ekstravagantna/pretirana.

»

Sprehodite se okoli kroga in naj vsaka oseba v naključnem vrstnem redu navede tri dejstva in laž,
ne da bi razkrila katera je laž.

»

Po izrečenih izjavah vsake osebe, morajo drugi uganiti katera je laž.

RAZLIČICE
Odvisno od udeležencev se lahko dejavnost prebijanja ledu izvede tudi drugače, če obstaja
težava, da se izvede "resnica ali laž". Še ena ideja za prebijanje ledu:
Edinstvene značilnosti
»

Vsakemu udeležencu priskrbite imensko oznako, vendar jo mora za začetek obrniti, tako da
skrije svoje ime. Po končani dejavnosti lahko imensko oznako obrne nazaj.

»

Mentor razdeli skupino na pare in udeležencem da nekaj minut časa za medsebojno
izpraševanje.

»

Po določenem času bi moral vsak udeleženec predstaviti svoje partnerje poimensko in o njih
podeliti vsaj dve edinstveni značilnosti.

DODATNI VIRI
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Več možnosti dejavnosti za prebijanje ledu:
http://reprolineplus.org/system/files/resources/icebreak2.pdf
https://www.wrike.com/blog/team-building-games/

TEMA 2: DOLOČANJE MOTIVACIJE
Motivacija je močna, a zapletena stvar. Včasih se res z lahkoto motiviramo in se znajdemo
zaviti v vrtinec navdušenja. Drugič pa je skoraj nemogoče ugotoviti, kako se motivirati in smo
ujeti v uničujočo spiralo zavlačevanja.
Močna motivacija je v razumevanju, da lahko dosežemo vse, kar si v svojem srcu resnično
želimo. K spremembam nas žene zavedanje, da smo usojeni izpolniti naš sleherni cilj. Prvi
korak k spremembam je odločitev. Ne glede na odločitev pa je za vsako spremembo
potrebna neka oblika delovanja.
Zaradi tega motivacija išče razlage za smer, vztrajnost in intenzivnost ciljno usmerjenega
vedenja. Določamo motivacijo, ki deluje hkrati z delovanjem, kar nas spodbuja k doseganju
ciljev. Kot smo že pojasnili so delovanje, inspiracija in motivacija v neskončni zanki v procesu
doseganja ciljev, ki jih imamo.
V tem delu se bodo udeleženci naučili prepoznati in določiti svojo motivacijo, da bodo lahko
naredili nekaj konkretnega za dosego svojih ciljev.

DEJAVNOST 2 : INDIVIDUALNA DEJAVNOST: PREMIK RAZMIŠLJANJA OD “MORATI” K “MOČI”
TRAJANJE
30-45 minut, odvisno od števila udeležencev.
NAMEN
»

Ugotovite potencial, ki ga imajo udeleženci na podlagi njihovega sistema prepričanj od izjave
"morati" do izjave "moči".

»

Določite potencial udeležencev kot osnovo njihove motivacije pri delovanju za dosego svojih
ciljev.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
»

Papir A4.

»

Pisala ali markerji/flomastri za pisanje.

NAVODILA
»

Vsak udeleženec dobi predlogo inventarja samozavesti na papirju A4. (Templata A)

»

Poskrbite, da dobijo tudi pisala ali markerje/flomastre za pisanje.

»

Poskrbite, da se vsak udeleženec počuti udobno.

»

Mentor pozove udeležence, naj na vrh papirja napišejo "Moral bi".
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»

Nato naj stavek dopolnijo na pet do deset različnih načinov. Primeri:
o

"Moral bi biti močan."

o

"Moral bi biti najboljši."

o

"Med večerjo bi moral ostati tiho."

o

"Moral bi dokončati podiplomski študij."

»

Bodite pozorni, saj bodo nekateri ljudje imeli težave s pričetkom zato jim dajte dovolj časa.

»

Po zaključku mentor udeležence prosi, naj mu eden za drugim preberejo seznam.

»

Ko mentor prisluhne vsaki izjavi, vprašajte "Zakaj?"

»

Odgovori so pogosto razkrivajoči in precej zanimivi. Tako mentorja kot udeleženca lahko
vodijo do pogovora. V tem trenutku vsekakor ne prekinjajte udeleženca. Mentor mora
poslušati njihove odgovore in si zadeve zapisovati. Tu so primeri odgovorov za zgoraj naštete
izjave:

»

o

"Ker je moj oče hotel, da sem močan."

o

"Ker moram biti popoln."

o

"Ker mi je tako rekla mama."

o

"Ker sta moja brat in sestra doktorirala in si moja družina želi, da jima sledim."

Ker mentor ostane tiho, bo udeleženec začutil tišino in mu/ji morda dal več namigov. Pozorno
poslušajte in si zapisujte:
o

"Ker sem prepočasen, previsok, prekratek, pregrd, predebel, premršav, neprivilegiran
itd."

»

Ti odgovori pomagajo mentorju, da ugotovi, kje je kdo obtičal v svojem sistemu prepričanj.

»

Zdaj mentor pojasni, da je beseda "morati" še posebej škodljiva in se ji je treba izogibati.
Vsakič, ko rečejo "bi moral", to pomeni, da se motijo ali so se zmotili; da niso dovolj dobri in
ne počnejo nekaj ali niso nekdo, ki bi morali biti.

»

Mentor razloži, da morajo udeleženci namesto besede ''morati'' uporabiti besedo ''moči''.

»

Udeležence prosite, naj še enkrat preberejo seznam in tokrat pretvorijo v vsaki izjavi besedo
''moral bi' v ''bi lahko'':
o

"Če bi res hotel, bi lahko ..."

»

Udeležence prosite naj preverijo ali je mogoče s seznama ''morati'' izpustiti kaj, kar bi lahko
povzročilo občutek olajšanja.

»

Mentor povzame, kaj so zajeli v tej vaji:
o

Da obstajajo nekatera omejujoča prepričanja, ker udeleženec želi ugajati drugim.

o

Ta omejujoča prepričanja je mogoče odpraviti, ko se vsak udeleženec zave, da niso
potrebna.

o

Udeleženec si mora prizadevati, da se izogiba "morati" in ga nadomešča z "moči".

o

Udeležencu ni treba živeti v skladu s standardi nekoga drugega. Ljudje imajo vedno
možnost izbire.

o

Točka moči je v sedanjem trenutku. Udeleženec se lahko spremeni prav ta trenutek,
če obstaja volja.

RAZLIČICE
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Jih ni.
DODATNI VIRI
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/arti
cleId/1182/categoryId/113/Eliminate-Wrong-Beliefs-Turn-Should-to-Could.aspx

DEJAVNOST 3: SKUPINSKA DEJAVNOSTI: JAZ TUDI
TRAJANJE
20 minut.
NAMEN
»

Pomagati udeležencem, da bodo razumeli izkušnje drugih na podlagi tistega, kar so tudi sami
dejansko storili.

»

Pomagati udeležencem, da se medsebojno motivirajo, tako da se bolje spoznajo.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
»

Kovanci, zobotrebci ali barvni papir razrezan na majhne kose.

NAVODILA
»

Mentor razdeli udeležence v majhne skupine po 4-6 oseb, nato vsaka skupina sede v krog.

»

Vsak udeleženec v skupini dobi 10 kovancev/zobotrebcev/majhne koščke barvnih papirjev.

»

Prvi udeleženec v skupini navede nekaj, kar je naredil (npr. smučanje na vodi).

»

Vsi ostali, ki so storili isto, to priznajo in položijo en kovanec na sredino kroga.

»

Nato druga oseba na desni strani prve osebe nekaj navede (npr. pojedla sem žabje krake).

»

Vsakdo, ki je to storil, postavi v sredino še en kovanec.

»

Nadaljujte, dokler nekomu ne zmanjka kovancev

RAZLIČICE
Jih ni..
DODATNI VIRI
https://sixth.ucsd.edu/_files/_home/student-life/icebreakers-teambuilding-activitiesenergizers.pdf

DEJAVNOST 4: SKUPINSKA DEJAVNOST: ZEMLJEVID IZGUB - PRIDOBITEV
TRAJANJE
40 minut.
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NAMEN
Razvijanje razumevanja motivacije, ki temelji na izgubah in pridobitvah.
ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
»

Stojalo z listi ali A3 papir za vsako skupino.

»

Lepilni lističi.

»

Pisala ali markerji/flomastri za pisanje.

»

Fotografija moškega ali ženske z določenimi lastnostmi ali pri izvajanju neke dejavnosti.

NAVODILA
»

Večina odločitev se pogosto nanaša na osnovno izbiro med koristjo in škodo. Z zajemom teh
podrobnosti za ključno osebo lahko vsaka skupina odkrije najpomembnejše točke, ki jih je
treba poudariti pri predstavitvi ali vplivanju na odločitev osebe.

»

V tem primeru se udeleženci izzovejo, da določijo izgubo in pridobitev osebe, tako da si
ogledajo le tisto, kar vidijo na fotografiji te osebe. Za to dejavnost morajo raziskati svojo
ustvarjalnost in maksimalno povečati svoje analitične sposobnosti.

»

Mentor začne tako, da napiše ime ključne osebe in na steno pripne fotografijo te osebe kot
uvod za skupine.

»

Mentor najprej vpraša o izgubah te osebe, tako da izzove skupino, da stopi v njegov/njen um
in razmišlja ter čuti tako kot on/ona. Zajemite odgovore na eni strani osebe:
1. Kako zanj/zanjo izgleda slab dan?
2. Česa se boji?
3. Kaj ga/jo ponoči drži budno?
4. Za kaj je odgovoren/a?
5. Katere ovire mu/ji stojijo na poti?
6. Itd.

»

Pridobitev osebe je lahko inverzija situacije izgube - ali pa gre tudi dlje. Mentor lahko
spodbudi udeležence, da jih zajamejo na nasprotni strani, tako da vpraša:
1. Kaj si ta oseba želi in k čemur stremi?
2. Kakšni so njegovi/njeni cilji?
3. Kako on/ona meri uspeh?
4. Kako bi lahko ta oseba imela korist od obravnavane teme?
5. Itd.

»

Vsaka skupina ima 20 minut časa za razpravo in oblikovanje zemljevida izgub-pridobitev te
osebe. Za ustvarjanje zemljevida lahko uporabijo tudi samolepilne lističe.

»

Mentor razloži vsaki skupini, da mora povzeti in dati prednost največjim izgubam in
pridobitvam te osebe.

»

Po tem bo vsaka skupina ostalim udeležencem predstavila svoj zemljevid in predstavila
osebo, ki so jo ustvarili pri prepoznavanju tega, kar on/ona ima.
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»

Na koncu dejavnosti mentor udeležencem poda zaključek, da bi lahko izgube in pridobitve
nekoga drugega postale njihova motivacija pri doseganju ciljev. Ko spoznajo njihove izgube in
pridobitve, lahko tudi prepoznajo, katere korake ali ideje bi lahko sami uporabili kot motivacijo.

RAZLIČICE
Jih ni.
DODATNI VIRI
Fotografijo moškega ali ženske lahko izberete in prenesete tukaj:
https://www.pexels.com/search/man/
https://www.pexels.com/search/woman/
https://www.sessionlab.com/methods/pains-gain-map
https://gamestorming.com/pain-gain-map/
Primer zemljevida izgub - pridobitev
https://gamestorming.com/wp-content/uploads/2011/03/pain-gain-map.jpg

DEJAVNOST 5: INDIVIDUALNA DEJAVNOST: ZEMLJEVID SAMOMOTIVACIJE
TRAJANJE
90 minut (1 h 30 minut).
NAMEN
»

Spodbuditi udeležence, da določijo svojo motivacijo pri doseganju svojih ciljev ali sanj.

»

Spodbuditi udeležence, da natančno opredelijo svoje konkretne korake, da bodo motivirani in
osredotočeni na doseganje svojih ciljev.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
»

Listi A3 papirja.

»

Listi A4 papirja.

»

Pisala in svinčniki za pisanje in risanje.

»

Markerji/flomastri, voščenke ali barve za barvanje.

»

Škarje.

»

Ravnila.

»

Stare revije, stare brošure ali kateri koli neuporabljeni tiskani mediji.

»

Računalnik in projektor.

NAVODILA
»

Po raziskovanju idej, inspiracije in povratnih informacij iz prejšnjih dejavnosti, je čas za
oblikovanje zemljevida samomotivacije.

»

Udeleženci lahko kot osnovo zemljevida samomotivacije uporabijo list iz dejavnosti ''spremeni
'morati' v 'moči'...''.
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»

»

Na tej točki lahko udeleženci določijo, katere cilje želijo doseči. Ali na splošno v njihovem
življenju kot celoti ali pa bolj specifično. Specifične cilje lahko imajo na primer glede sledečih
področij:
o

Kariera ali delovne izkušnje.

o

Izobrazba.

o

Družbeno življenje.

o

Odnosi.

o

Družina.

o

Itd.

Za pomoč pri ustvarjanju zemljevida morajo nujno odgovoriti na naslednja vprašanja:
1. Kaj je moj cilj?
2. Kateri so moji razlogi, da želim doseči svoj cilj?
3. Katere korake moram narediti, da se približam svojemu cilju?
4. Kdaj želim doseči svoj cilj?
5. Kakšne bi bile posledice, če ne bi bil motiviran za dosego cilja?
6. Kaj ustavi ali zmanjša mojo motivacijo?
7. Katere ovire ali prepreke lahko preprečijo mojo motivacijo?
8. Kako lahko premagam te ovire?
9. Katere navade lahko ustvarim za povečanje motivacije?
10. Kaj še potrebujem za dosego cilja?
11. Katere oprijemljive opomnike moram videti, da bom motiviran?
12. Kdo mi lahko pomaga ali me podpira?

»

Mentor da ta seznam udeležencem, oni pa morajo odgovore zapisati na A4 papir. Dajte jim
časa približno
20 - 30 minut.

»

Nato mentor vsakemu udeležencu da papir A3, da ustvari zemljevid samomotivacije.

»

Udeleženci morajo ustvariti zemljevid na podlagi odgovorov na 12 zgornjih vprašanj. Imajo
svobodo, da vključijo vse ali nekatere odgovore in tako ustvarijo dobro izdelan zemljevid, ki
temelji na tem, kar si želijo.

»

Mentor lahko pokaže primer zemljevida samomotivacije s fotografijo ali s projekcijo na
računalniku.

»

Udeleženci lahko svobodno ustvarijo svoj zemljevid čim bolj kreativno. Za okrasitev
zemljevida samomotivacije lahko uporabijo tudi katere koli stare revije ali kateri koli rabljeni
tiskani material.

»

Ko končajo, imajo na voljo čas, da vidijo kaj so naredili in o tem razmislijo.

RAZLIČICE
Jih ni.
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ADDITIONAL RESOURCES
https://www.lifecoach-directory.org.uk/memberarticles/10-questions-to-ask-yourself-toincrease-motivation
http://learningfundamentals.com.au/action-leads-to-motivation/
http://www.mindmapinspiration.com/time-to-think-mind-map-paul-foreman/
https://thedoepkergroup.com/5-questions-for-determining-motivation-and-uncoveringpassion/
Primeri mapiranja samomotivacije
https://learningfundamentals.com.au/wp-content/uploads/Get-motivated-mindmap-3-A4.jpg
http://www.mindmapinspiration.com/wp-content/uploads/2017/04/time-to-think-t3-mindmap.gif
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TEMA 3: DELOVANJE
Delovanje v smeri naših sanj in ciljev je izjemno pomembno, vendar ni vedno lahko ostati
dosleden in krepiti zagon. Je pa delovanje eden tistih pomembnih delov sestavljanke, skupaj
z ustreznim načrtovanjem in prizadevanjem za uspeh. Zaradi vpliva naše motivacije dejansko
delujemo, kar nas postopoma in pozitivno premika k doseganju naših ciljev. Če smo sposobni
delovati, smo mi tisti, ki vidimo rezultate.
Delovanje pomeni, da si ne bomo dovolili nobenih izgovorov, da bi odložili ali odlašali s tem,
kar smo že načrtovali. Popolnoma smo predani načrtu. Podprti z našo motivacijo se bomo
odpravili na zanimivo potovanje uresničevanja naših ciljev.
Obstajajo različni načini, da se pripravimo do delovanja. Primeri delovanja so ustvarjanje
določene rutine ali navad, zmanjšanje motenj, ki bi lahko motile naš proces pri doseganju
ciljev ali interakcija z ljudmi, ki imajo podoben fokus ali cilj. Te dejavnosti nam tudi pomagajo
ohraniti motivacijo za doseganje ciljev.

DEJAVNOST 6: SKUPINSKA DEJAVNOST: NAJVIŠJI STOLP
TRAJANJE
30 minut.
NAMEN
»

Raziskati sodelovanje in tekmovanje med udeleženci.

»

Delovanje za doseganje določenega cilja.

»

Spodbujanje ustvarjalnosti udeležencev za delovanje.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
»

Raznolik gradbeni material glede na razpoložljivost, kontekst in želje. Na primer:

»

Vžigalice

»

Zobotrebci

»

Barvno testo

»

LEGO kocke

»

Žica

»

Papir

»

Lepilo

»

Spenjalnik

»

Škarje
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»

Itd.

NAVODILA
»

Udeležence razdelite v manjše skupine s 3 ali 4 osebami.

»

Udeleženci lahko sedijo za mizo ali sedijo na tleh v krogu.

»

Mentor razdeli vsaki skupini gradbeni material.

»

Mentor udeležence poduči in ti morajo biti pozorni. Ekipam pove: ''Vaš cilj je zgraditi najvišji stolp
z uporabo materialov na mizi. Vaš stolp se ne bo primerjal s stolpi drugih ekip. Za dokončanje
stolpa imate na voljo 20 minut."

»

Mentor ne sme odgovoriti na nobeno vprašanje. Navodila lahko ponovi še enkrat. Pojasnite, da
mentor med dejavnostjo ne bo odgovarjal na vprašanja.

»

Pozovite učence naj začnejo. Po preteku 10 minut, 15 minut in 19 minut jim podajte časovna
opozorila. Dejavnost prekinite po natanko 20 minutah.

»

Opravite meritve. Glede na to kako tekmovalna je skupina, lahko mentor izmeri višino vsakega
stolpa. Druga možnost je, da mentor ta korak preskoči in nadaljuje neposredno z informativno
razpravo.

»

Po tem mentor povabi udeležence, da razmislijo o dejavnosti in sodelujejo v kratki razpravi.
Mentor lahko uporabi ta standardni sklop informativnih vprašanj:

»

o

Kako se počutite?

o

Kaj se je zgodilo?

o

Kaj ste se naučili?

o

Kako je to povezano z resničnim svetom?

o

Kaj če…? (Raziščite alternativne scenarije.)

o

Kaj je naslednje?

o

Kakšne predpostavke ste sprejeli vi in vaši soigralci? Katere od teh predpostavk so vas
hromile in katere krepile?

o

Katere ideje in strategije so dobro delovale?

o

Kaj bi naredili drugače naslednjič?

o

Kako ste opredelili uspeh pri tej dejavnosti? Kako je ta opredelitev vplivala na vašo
strategijo, delovanje in rezultate?

o

Kako bi lahko ustvarili večjo vrednost? Kako bi lahko dodali več ljudi, časa, materialov in
drugih virov za boljše uresničevanje cilja?

o

S kakšnimi komunikacijskimi izzivi ste se soočali? Kako ste se spoprijeli z njimi?

Mentor zaključi dejavnost s povzetkom iz kratke razprave.

RAZLIČICE
Najvišji stolp je okvirna igra, ki je prilagojena različnim kontekstom in namenom. Glede na
specifični fokus in interese skupine lahko mentor to igro spreminja tako, da vsebuje različne
učne točke. Mentor lahko te točke okrepi z ustreznimi informativnimi vprašanji. Tu je nekaj
primerov možnih različic:
»

Druge naloge. Gradnja "najvišjega stolpa" ustvarja dobro priložnost za timsko delo in za
izzivanje predpostavk. Glede na kontekst in cilje bi lahko druge naloge delovale enako dobro
ali celo bolje. Na primer, mentor lahko udeležence prosi naj zgradijo najmočnejši stolp,
najdaljši most, naredijo najbolj privlačno poslovno predstavitev ali sestavijo najbolj
vznemirljivo zgodbo.
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»

Raznolikost. Vzpostavite pravila o komunikaciji, ki ustvarjajo medkulturno okolje znotraj in
med skupinami. Nekateri udeleženci lahko na primer samo govorijo, drugi lahko samo pišejo,
drugi pa lahko uporabljajo samo kretnje. Med razpravo izluščite učne točke, ki so lahko
povezane z medkulturnimi situacijami v resničnem življenju.

»

Komunikacija. Mentor lahko ustvari ovire za komunikacijo tako, da pozove udeležence, da
delajo z zavezanimi očmi ali samo z uporabo neposrednih sporočil. Med razpravo
razpravljajte o tem, kako komunikacijske spremenljivke vplivajo na definicijo uspeha.

»

Različni viri. Različne gradbene materiale porazdelite med različne posameznike ali mize.
Med poročanjem razpravljajte o tem, kako se dostop do različnih virov v resničnem življenju
uporablja kot izgovor za pritoževanje zaradi nepravičnosti ali kot okrepljena priložnost za
sodelovanje.

»

Stiska. Ustvarite naključni dogodek 10 minut pred koncem, ki zmoti običajni postopek
gradnje. Na primer, mentor lahko napove ciklon in obide mize, potisne vsak stolp in ga vrže
dol. Vendar pazite, da ne boste ogrožali udeležencev in izgubili raven zaupanja. Med
razpravo se pogovorite o tem, kako so se udeleženci spopadli z motečo situacijo in ali je
dogodek povečal stopnjo tesnobe ekip.

»

Spremembe ekip. Po približno 10 minutah pozovite nekatere ali vse udeležence, da se
zavrtijo okoli miz in jih popolnoma prerazporedite.

ADDITIONAL RESOURCES
https://www.sessionlab.com/methods/the-highest-tower

DEJAVNOST 7: SPLOŠNA DEJAVNOST: ZAČETEK, PREKINITEV, NADALJEVANJE
TRAJANJE
10 minut.
NAMEN
»

Razmisliti o tem, kaj so se udeleženci naučili iz dejavnosti.

»

Izdelati načrt udeležencev za delovanje.

»

Spodbuditi udeležence k delovanju in ohranitvi motivacije za dosego svojih ciljev.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV
Do 15 oseb.
GRADIVA
Jih ni
NAVODILA
»

Vsi udeleženci sedijo skupaj v krogu.

»

Udeleženci lahko uporabljajo zemljevide samomotivacije, ki so jih ustvarili pri prejšnji
dejavnosti.

»

Mentor udeležencem na kratko razloži koncept dejavnosti. Mentor udeležence pozove, da
opredelijo svoje delovanje glede ciljev, ki jih imajo na podlagi treh kategorij:
o

Začetek: Kaj vse morajo ZAČETI početi, da dosežejo svoje cilje?

o

Prekinitev: Kaj trenutno počnejo in bi mogli ali morali PREKINITI za dosego svojih
ciljev?

148

o

Nadaljevanje: Kaj počnejo sedaj, kar deluje in bi s tem morali NADALJEVATI za
doseganje svojih ciljev?

»

Vsak udeleženec bo prišel na vrsto pri razlagi teh treh kategorij. Opredeliti jih morajo le na
kratko, tako da podajo izjave za posamezne kategorije.

»

Poskrbite, da bo vsak udeleženec čutil podporo vseh. Po končani razlagi teh kategorij bi
vsakega udeleženca spodbudili z aplavzom.

RAZLIČICE
Jih ni.
DODATNI VIRI
https://www.sessionlab.com/methods/start-stop-continue
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MODUL 3 – DIGITALNE
SPRETNOSTI
PREDSTAVITEV
Cilj tega modula je okrepiti digitalne spretnosti učencev s ponudbo orodij za lažje
aktivno spletno iskanje zaposlitve in za izboljšanje samopredstavitve.
Zasnovan je tako, da gradi tudi na spretnostih, pridobljenih s prejšnjimi učnimi moduli, z
namenom ustvarjanja spletnih poklicnih profilov ob upoštevanju strokovnih ciljev, ki so
bili raziskani in opredeljeni med Učnim modulom II (Opolnomočenje).
Transverzalne digitalne spretnosti, pridobljene na koncu tega modula bodo učence
usmerile k najbolj pogosto uporabljenim in najučinkovitejšim kanalom za iskanje
zaposlitve.

UČNI CILJI
Po zaključku tega modula bi morali učenci biti sposobni:
-

Učinkovito komunicirati na družbenih kanalih

-

Zgraditi svojo osebno blagovno znamko

-

Upravljati spletne poklicne profile

-

Ustvariti video CV

-

Izboljšati uporabo LinkedIn-a

-

Obvladati spletne razgovore za službo

VSEBINE
Ta učni modul je namenjen krepitvi ozaveščanja učencev o njihovi lastni blagovni znamki
z usmerjanjem k odkrivanju njihove digitalne identitete ter najpogostejših kanalov in
orodij za iskanje zaposlitve.
Poleg tega se bomo lotili poglavitnih težav, povezanih z uporabo socialnih medijev in
skupaj razvili učinkovite strategije za reševanje nekaterih zapletenih situacij, vključno z
vse bolj razširjenim spletnim ustrahovanjem.
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GLAVNE TEME/IZOBRAŽEVALNE ENOTE

1.
2.
3.
4.
5.

Socialni mediji
Osebna blagovna znamka
Spletne prijave za delo
Video CV
LinkedIn
6. Izobraževanje za zaposlitveni razgovor

NASVETI ZA TRENERJE
Učenci poudarjajo, da se ta modul, ki je najbolj »tehničen« lahko šteje za najbolj zapletenega, tako
za mentorje, kot tudi za pripravnike. Strinjajo se, da sta digitalna ozaveščenost in pismenost
dandanes kritični. Na splošno so navedli, da je bila spletna metodologija uporabna za izboljšanje
digitalnih veščin udeležencev, predvsem pa jim je modul pomagal pri krmarjenju na področju
družbenih medijev in (raziskovalnih) kanalov, čeprav sta bili to morda dve najtežji temi.
Predlagali so razdelitev udeležencev v različne skupine, da bi zagotovili homogenost in olajšali učni
proces. To tudi pomaga olajšati potek tečaja in enakopravno vključiti vse udeležence. Enako velja, če
tečaj poteka osebno in ne prek spleta.
Ključnega pomena je, da imajo pripravniki izkušnje pri delu z osebami z motnjami v duševnem
razvoju (oziroma, če gre za druge prikrajšane skupine, imajo izkušnje z delom z osebami z manj
priložnostmi). V našem primeru je bilo med pilotiranjem pomembno dobro razumeti avtizem, saj je
pomagalo ustvariti razredno okolje, ki je koristilo vsem in je bilo pomembno, da učinkovito zadovolji
potrebe udeležencev. Če takšne številke ni mogoče najti, naj ga spremlja mentor z izkušnjami pri
delu z invalidi, ki lahko udeležence podpira pri aktivnostih.
Treba je razumeti, da cilj tega modula ni le opremiti udeležence s teoretičnim in praktičnim znanjem
o tem, kako učinkovito uporabljati družbene medije in posledično izdelati video življenjepise. Glavni
cilj spodaj je podpreti udeležence pri prepoznavanju lastnih potencialov in sposobnosti ter pridobiti
samozavedanje in samozavest, da jih izkoristijo pri iskanju službe, ki jih resnično lahko zadovolji.
Mentorji morajo imeti to jasno, saj njihova vloga ne bo le »poučevanje« ali ustvarjanje rezultata,
temveč tudi sledenje korak za korakom vsakega udeleženca pri gradnji lastne identitete. Vse
dejavnosti so mišljene tako, da se vidijo v širši sliki: na primer video življenjepisi so mišljeni, da se
počutite udobno pred kamero in da se pogovarjate v javnosti ter ustvarjanje lastne »osebne
blagovne znamke« pomaga prepoznati lastno edinstvenost vsakega posameznika. Razmišljanje o
osebnih in poklicnih ciljih udeležencem pomaga spoznati lastne sposobnosti in izboljšati njihovo
sposobnost stranskega razmišljanja.
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UČNA ENOTA 1 – SOCIALNA OMREŽJA
UČNI CILJI
Rezultat učne enote bo zagotoviti osnovna orodja za zavestno uporabo
družbenih omrežij.
Sekundarni cilj je spodbuditi vsakega posameznega učenca, da samostojno
poglobi tukaj naučene koncepte.
Poleg tega bodo na voljo smernice za učenje kako razumeti in obvladovati
žal naraščajoč pojav: t.i. spletni kritiki, sovražni govor
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POVZETEK UČNE ENOTE
UČNA ENOTA 5: Socialni mediji
Tema

Učni izidi

I. Facebook,
Instagram,
TikTok

Naučiti se
uporabljati
svoj račun
na teh
družbenih
omrežjih

II.

Kako se
obnašati,
ko vas
napadajo
na
družbenih
omrežjih

Obvladovanje
kritikov

III. Zaključki

CELOTNO TRAJANJE
LEKCIJE

Trajanje

Dejavnosti usposabljanja

3 ure

1. Dejavnost:
Uvod v socialne medije
2. Dejavnost
Preteklost: Facebook
3. Dejavnost
Sedanjost: Instagram
4. Dejavnost
Prihodnost: TikTok

30
minut

1. Dejavnost:
fenomen kritikov

30
minut

1. Dejavnost:
Zaključki

4h
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POTEK UČNE ENOTE
TEMA 1: FACEBOOK, INSTAGRAM, TIKTOK
Družbeno omrežje je nedvomno orodje, ki je posameznikom razširilo
obzorje, okrepilo družbeno življenje, medčloveške odnose (čeprav na
spletu) in ponuja nove priložnosti na vseh področjih.
Arhitektura socialnih medijev ne samo da spodbuja motivacijo in
zanimanje ljudi, temveč tudi povečuje enakost med njimi, saj je to okolje,
kjer lahko vsakdo nadzoruje, ustvarja in uporablja vsebine.
Na družbenih omrežjih je potrebno ponuditi izobraževanje, to je
sposobnost razumevanja njegovega delovanja, priložnosti in groženj.

DEJAVNOST 1: UVOD V SOCIALNA OMREŽJA
TRAJANJE: Okoli 30 minut
NAMEN: Ugotoviti stopnjo poznavanja družbenega sveta
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev (velja za učno enoto)
GRADIVA: Dovolj velika in prostorna učilnica, računalnik, papir in pisalo za vsakega
učenca, projektor, priključen na učiteljev računalnik (velja za enoto).
NAVODILA:
● Skupne točke za celotno učno enoto:
14)Učence enakomerno porazdelite po učilnici ob spoštovanju razdalj, ki jih določajo
predpisi COVID-19. Bodite posebno pozorni na tiste, ki imajo kakršne koli težave
s pozornostjo, da bi spodbudili njihovo sodelovanje.
15)Pojasnite, da je zelo pomembno, da se med vsemi ustvari vzdušje za sodelovanje
in tako doseže večje obvladovanje orodja.
16)Predstavitev nastavite tako, da izmenjujete razlage z nekaterimi vprašanji, da
ocenite razumevanje in hkrati obdržite visoko stopnjo pozornosti.
17)Predvajajte zaporedje diapozitivov, da ponovno potrdite in sintetizirate verbalno
izražene koncepte.
● Vsak učenec naj na list papirja napiše :
18)če uporablja kakršno koli družbeno omrežje
19)katera družbena omrežja poznajo in uporabljajo
20)zakaj so se prijavili za to/tista družbena omrežja
21)ali so zadovoljni s tem, kar dobijo
22)kako pogosto preverjajo svoje račune
23)ali imajo različna vedenja na različnih družbenih omrežjih
● Začnite konstruktivno razpravo z vsemi učenci o prejšnjih točkah
● Glede na rezultate in prejete informacije se bo mentor odločil ali bo učence združil v
skupine z največ 3 ali 4 osebami.
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DEJAVNOST 2: PRETEKLOST: FACEBOOK
TRAJANJE: Okoli 45 minut
NAMEN: Uporaba Facebooka
NAVODILA:
●

Predstavitev Facebooka bo izražena v naslednjih točkah:
● Značilnosti in nameni.
Facebook je bil ustvarjen za povezovanje resničnih ljudi.
Vnašanje lažnih podatkov je pravzaprav kontraproduktivno: na primer z vnosom
lažnega rojstnega datuma nismo mogli izkoristiti tistih Facebook aplikacij, kot
so horoskopi in poročila o rojstnih dnevih, ki temeljijo na tem datumu.
● Ustvarjanje računa
Pokažite, kako ustvariti račun in tisti, ki ga nimajo, ga naj ustvarijo (če je na
voljo)
● Priprava in vstavljanje dnevnika:
Vsak učenec (ali skupina udeležencev) posodobi/sestavi svoj dnevnik in vstavi
sliko profila ter naslovno fotografijo
● Nastavitev zasebnosti:
Prikažite glavne nastavitve za pravilno nastavitev vidnosti osebnih podatkov

DODATNI VIRI
3 Možnost sodelovanja dodatnega mentorja, ki je prisoten v učilnici (velja za
lekcijo).
4 Osnovni vodnik FB: https://www.navigaweb.net/2012/07/guida-base-sucome-usare-facebook.html
5 Za nastavitev zasebnosti: https://www.navigaweb.net/2011/01/cosavedono-di-me-su-facebook-amici-ed.html
6 Zakaj je Facebook brezplačen: https://tecnologia360.it/facebook-sa-di-te/
7 Več informacij o uporabi: https://tecnologia360.it/come-funziona-facebookguida/

DEJAVNOST 3: SEDANJOST: INSTAGRAM
TRAJANJE: Okoli 45 minut
NAMEN: Uporaba Instagrama
NAVODILA:
● Predstavitev Instagrama bo izražena v naslednjih točkah:
1. Značilnosti in nameni.
1. Instagram je brezplačno socialno omrežje, ki registriranim uporabnikom
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

omogoča fotografiranje in delitev fotografij ter kratkih videoposnetkov na
spletu.
2. Njegova glavna značilnost je preprostost.
Ustvarjanje enega (ali več) računov
1. Pokažite, kako ustvariti račun in tisti, ki ga nimajo, ga naj ustvarijo (če je na
voljo): številka mobilnega telefona ali e-pošta (lahko se prijavite neposredno
s svojim Facebook računom, da pospešite registracijo), ime in priimek,
vzdevek in geslo, za konec še fotografija profila in je končano!
2. Možno je imeti do 5 računov.
Urejanje profila:
1. Vsak učenec (ali skupina učencev) posodobi/sestavi svoj profil s kratkim
opisom sebe, vstavi fotografijo in po možnosti svojo spletno stran. Profil je
lahko javen (privzeto) ali zaseben: Hamburger menu>Nastavitve>
Zasebnost> Zasebnost računa
Dodajanje prijateljev in kako postati sledilec
1. Hamburger menu> Nastavitve> Predlagane osebe> Predlagane> Poveži
Objavite fotografijo, komentirajte, všečkajte ali pošljite zasebno sporočilo
1. Fotografije je mogoče urejati, dodajati filtre, komentirati, všečkati,
označevati in jih celo (geo)lokalizirati. Podobno kot pri videoposnetkih
(omejeno na 15 sekund)
Hashtag na Instagramu (ključnik).
1. Oznaka hashtag je preprosto oznaka, katera koli beseda (ključna beseda),
pred katero stoji znak ključnik/lojtra, ki kontekstualizira določeno vsebino.
2. Ne pretiravajte.
Zgodbe na Instagramu
1. Te vsebine so dostopne za omejeno časovno obdobje.
2. Delujejo tako: v zaporedju objavite enega ali več prilagojenih
videoposnetkov/fotografij v navpični obliki, ki so vidni vašim sledilcem samo
za 24 ur.
3. Po preteku zgodbe izginejo in se zasebno shranijo samo v Instagram računu
ustvarjalca.

DODATNI VIRI
8 Polni vodnik po Instagramu: https://italianeography.com/guida-completaallutilizzo-di-instagram/
9 Dodatni vodnik po Instagramu: https://www.tecnicovincente.it/come-usareinstagram-guida-completa/
10 Za pisanje zgodb: https://www.andreapostiglione.com/storie-instagram/

DEJAVNOST 4: PRIHODNOST: TIKTOK
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TRAJANJE: Okoli 60 minut
NAMEN: Uporaba TikToka
NAVODILA:
● Predstavitev TikToka bo izražena v naslednjih točkah:
o Značilnosti in nameni.
TikTok je vodilno spletno mesto za kratke videoposnetke z mobilnih naprav.
''Naše poslanstvo je navdihovati ustvarjalnost in prinašati veselje. " - Povzeto po
misiji TikTok
TikTok je aplikacija za ustvarjanje in skupno rabo kratkih video posnetkov v
kombinaciji z glasbo, filtri in posebnimi učinki, (po možnosti) iz mobilnih naprav.
Je tudi dokaj zmogljiv video urejevalnik.
o Ustvarjanje računa.
Če si preprosto želite ogledati videoposnetke, ni treba imeti računa, enostavno
prenesite aplikacijo TikTok na svoj mobilni telefon ali si jih oglejte na osebnem
računalniku s spletnega mesta ali prek spletnih mest za pregledovanje, kot je
https://urlebird.com/it/
Če pa želite sodelovati ali objavljati videoposnetke, potrebujete račun: pokažite,
kako se ustvari. Ker obstajajo močni varnostni dvomi, ustvarite lažni račun, s
katerim bodo prikazane različne funkcije.
o Urejanje profila:
Prikaže vam, kako posodobite/dopolnite svoj profil in vstavite fotografijo. Na
srečo je na TikTok-u razmeroma enostavno narediti svoj račun zaseben, če ne
želite, da so vsi objavljeni videoposnetki javno dostopni. Ko preklopite na zasebni
način, bodo ljudje še vedno videli vaše uporabniško ime, če se bo iskalo, vendar
bodo morali najprej prositi ali vas lahko sledijo, da si bodo ogledali vaše
videoposnetke.
o Ustvarjanje videa:
Če želite s pomočjo mobilne aplikacije posneti nov video, preprosto pritisnite
gumb v spodnjem srednjem delu, ki bo odprl kamero. Izberete lahko dolžino
posnetka (15 ali 60 sekund) ali način MV, ki bo urejal fotografije. Snemalnik
TikTok deluje tako, da snema medtem, ko držite pritisnjen osrednji gumb. Ko ga
spustite, se snemanje ustavi. Snemanje lahko ustavite in ga nadaljujete dva ali
večkrat. Ta sistem simulira posnetek iz različnih zornih kotov ali stališč.
S pritiskom na 'Zvoki' na vrhu lahko dodate glasbeno podlago: TikTok ima široko
izbiro skladb in različnih posnetkov.
Če želite ustvariti sinhroniziran videoposnetek, dodajte zvok pred začetkom
snemanja.
Na voljo so posebni filtri, animacije razširjene resničnosti in lepotni učinki.
Pred objavo ali shranjevanjem videoposnetka lahko posnetek uredite z drugimi
orodji za naknadno produkcijo ali dodate zvoke, učinke, nalepke in slike
naslovnice. Poleg tega lahko za lažje iskanje napišete opis in vstavite
hashtag/ključnike/lojtrice.
o Hashtagi, izzivi, trendi in obvestila
Hashtagi se uporabljajo za kategorizacijo videoposnetkov, saj so resnično
funkcionalno organizacijsko načelo.
Izzivi so videoposnetki, v katerih se reproducira določeno dejanje, razloženo v
hashtagu; sodelovanje v izzivu pomeni snemanje videoposnetka, ki izvaja isto
dejavnost.
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Trendi so videoposnetki, primerni za posnemanje in reprodukcijo, ki jih
uporabnik ponuja na družbenih omrežjih; zlasti so to lahko koreografije za
posnemanje, zvok za reprodukcijo, igre itd. Če video postane viralen in konča na
strani "Za vas", je to trend.
Potisna obvestila so skoraj vedno nepomembna in so namenjena samo odpiranju
aplikacije: preprosto jih izključite ali jih nikoli ne aktivirajte.
o Možne nevarnosti in predlogi, da se jim izognemo
Glavna tveganja lahko razvrstimo v:
» Tveganje zasebnosti: odkrite ranljivosti, nepregledna obdelava podatkov,
pomanjkanje dogovorov s Kitajsko
» Lažne novice: TikTok za prenos podatkov med aplikacijami in CDN
(Content delivery network)-ji uporablja nešifrirani protokol HTTP:
raziskovalci so pokazali, da je mogoče TikTok ugrabiti na drug CDN s
potencialno zavajajočo vsebino.
» Tveganje za pedofilijo in pornografijo: TikTok v nasprotju z drugimi
družabnimi mediji ne poroča o sumih na pedofilijo in pornografske
dejavnosti
» Bibliografija navaja dekalog za varno in zavestno uporabo TikTok-a

DODATNI VIRI
11 Možnost sodelovanja dodatnega mentorja, ki je prisoten v učilnici (velja za
lekcijo).
12 Osnovni vodnik TikTok: https://www.digitalic.it/internet/socialnetwork/tik-tok-guida
13 Drug vodnik: https://www.navigaweb.net/2019/12/guida-tiktok-cose-ecome-iniziare.html
14 Navodila skupnosti: https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=it
15 Osebna varnost: https://blog.mistercredit.it/2020/01/27/tik-tok-consigliper-un-uso-sicuro/
16 Dodatno o osebni varnosti: https://lucascialo.altervista.org/tiktok-rischipedofilia-privacy/#tiktok
17 CDN: https://www.vortex.si/kaj-je-cdn
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TEMA 2: OBVLADOVANJE KRITIKOV
Problem kritikov je s pojavom socialnih medijev dobil zaskrbljujoče
razsežnosti. Svoboda mnenja in izražanja, ki se trenutno pojavlja na
svetovnem spletu, je močno povečala začarani krog žalitev na internetu, ki
bo vplival na vsa področja vsakdanjega/družbenega/političnega življenja.
Kritiki sledijo nekakšnemu poslanstvu, zaradi katerega porabijo veliko
svojega časa za kritiziranje in/ali očrnitev tistih, ki delijo del svojega
lastnega življenja na spletu, ne da bi poznali temeljno razlikovanje med
osebo samo in značajem. Dejansko kibernetski prostor postavlja plodna tla
za spletno ustrahovanje: skrajno izražanje sovraštva, izraženo preko
mreže, katere namen je neposredno ciljati na ljudi in ki ima v resničnem
življenju žrtve zelo pogosto posledice, celo tragične. Glede na to, da gre za
razmeroma novo problematiko, žal še vedno ni nobenih ustaljenih
vedenjskih smernic.

DEJAVNOST 1: POJAV KRITIKOV
TRAJANJE: Okoli 30 minut
NAMEN: Kako se obnašati, če ste napadeni na družbenih omrežjih
NAVODILA:
●

Predstavite tipične objave osebnih napadov.

●

Uokvirite figuro kritika in njegove različne tipe

●

Predlagajte možne vzorce vedenja in njihove posledice:
Neupoštevanje kritike lahko pomeni, da je kritika resnična,
utemeljena
o
o

Odgovor z vrnitvijo žaljivk zmanjšuje našo avtoriteto

Izbrišite objave in blokirajte kritika le, če so toni
nesprejemljivi; zelo pomembno je, da objavite/delite spletno
politiko, ki določa, katero vedenje ne bo dopuščeno na vaših
straneh.
o

Vljudno in podrobno odzivanje ob ignoriranju žaljivk nam
omogoča, da svoj položaj izpostavimo širši javnosti. Vendar pa
pogosto ni dovolj, da ustavimo poplavo žaljivk.
o
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TEMA 3: ZAKLJUČEK
DEJAVNOST 1: ZAKLJUČEK
TRAJANJE: Okoli 30 minut
NAMEN: Pripraviti zaključke naučenega
NAVODILA:
Opombe, ki jih je vsak učenec napisal na začetku dneva, bodo
ponovno prebrane in obravnavane glede na naučeno
●

Vsak učenec mora navesti ali in kako se je spremenilo njihovo
dojemanje družbenih medijev
●
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UČNA ENOTA 2 – OSEBNO ZNAMČENJE
UČNI CILJI
Namen te učne enote je nadaljevanje izkušenj pridobljenih v prvi učni enoti z
obvladovanjem učinkovite komunikacije na kanalih socialnih medijev. Pojav oblikovanja
spletne osebne blagovne znamke združuje vsaj dva različna vidika:
● Razumevanje groženj spletnega videza in kritične komunikacije/uporabe družbenih
medijev.
● Komunikacijski slogi za uporabo v različnih kontekstih in medijih.
● Proces samorefleksije o lastnih virih moči in spretnostih
Postopki za prijavo na delovno mesto so se v zadnjih letih spremenili in se premaknili
tudi na splet, kar pomeni, da potencialni delodajalci informacije o kandidatih iščejo prav
tako preko spleta. Ko imamo v mislih invalidne osebe, ne gre le za spremembe pri
spoznavanju novih predstavitvenih tehnik ampak vedno bolj tudi za zavedanje o
navzkrižnih učinkih med pojmom sebe v digitalnem svetu in kritično/ciljno uporabo
kanalov družbenih medijev.
V tej učni enoti mentor delavnice deluje kot katalizator procesa samorefleksije,
ozaveščanja o lastnih virih moči in spretnostih, izmenjave med učenci, vzpostavljanja
varnega okolja za vse s ciljno usmerjenimi vajami, podpiranjem učencev pri iskanju
obstoječih podatkov o sebi, ki so (že) na voljo na spletu in vrednotenje narave tega.
Učni cilji enote2 so tako namenjeni povečanju zavedanja o lastnih virih moči/
spretnostih/kompetencah in od tega trenutka naprej postopnemu nadgrajevanju lastne
osebne spletne znamke/podobe; odgovorni in ciljno usmerjeni izmenjavi osebnih
podatkov, izboljšanju socialnih in medosebnih veščin ter spodbujanju učencev, da
izkoristijo digitalni svet za lastno korist pri iskanju zaposlitve (transverzalne digitalne
spretnosti).
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POVZETEK UČNE ENOTE
UČNA ENOTA 2: OSEBNO ZNAMČENJE
Tema

Učni izidi

Trajanje

I. O osebnem
znamčenju

- učenec bo lahko 2 ure
opredelil osnovne spletne
koncepte

1. Dejavnost:
Krog
kratkih
vprašanj - uvod v
izmenjavo
skupine

- učenec bo lahko iskal
svojo trenutno spletno
osebno družbeno podobo

II.
Ustvarjanje
spletne podobe

•

•

Dejavnosti
usposabljanja

2. Dejavnost
Raziskovanje
osnovne spletne
terminologije in
izrazov osebnega
znamčenja

učenec
bo
lahko 2 ure
prepoznal lastne vire
moči in spretnosti

1. Dejavnost:
Raziskovanje
nacionalnih
portalov
za
iskanje
zaposlitve

učenec se bo navdihnil
za ustvarjanje in/ali
izboljšanje spletnega
profila/osebnega
videoposnetka
za
profesionalno
uporabo.

2. Dejavnost:
Iskanje lastnih
virov moči in
postavitev
osebnega profila
3. Dejavnost:
Uvod v digitalno
pripovedovanje
zgodb

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

4h
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POTEK UČNE ENOTE
TEMA 1: O OSEBNI ZNAMKI
Živimo v tako imenovani informacijski družbi, pri čemer je entiteta ''informacije'' in njena
uporaba, ustvarjanje, distribucija, manipulacija in integracija najpomembnejši element.
Komunikacijske tehnologije so najpomembnejši element rasti izmenjave informacij in so
spremenile naravo dela/delovanja in organizacijo našega vsakdana in delovnega življenja
(Wikipedia). Z uporabo družbenih omrežij, ki spodbujajo in olajšujejo izmenjavo
informacij, tudi pojav osebnega znamčenja/izgradnji osebne znamke (pojavnosti, videza
na spletu) postaja vse bolj del našega vsakdana. "Jaz" se zaradi večje prepoznavnosti na
trgu dela ali za druge namene, sedaj trži kot blagovna znamka. Spletna podoba postaja
vse bolj pomembna in zelo važno je, da se človek osredotoči na to s katerimi elementi je
povezana spletna samopredstavitev, tako se tudi nauči več o grožnjah in priložnostih pri
uporabi interneta ter družbenih medijev za namene samopredstavitve.

DEJAVNOST 1 : KROG KRATKIH VPRAŠANJ – UVOD V IZMENJAVO SKUPINE

TRAJANJE: 0,5 ure
Uporabite 0,5 ure kot kratko ogrevanje za učence, da se počasi pripravijo na tematiko.
NAMEN: Uvodna dejavnost naj bi počasi odpirala vprašanja, ki se porajajo v okviru
uporabe družbenih medijev in zaznavanja/javne podobe sebe. Ne gre toliko za tehnične
vidike glede uporabe pravil/pogojev različnih družbenih medijev, kot pa za razmišljanje
kaj lahko prispevajo naša dejanja in vsakodnevna uporaba.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: Za to dejavnost niso predvideni nobeni posebni materiali, če pa se zdi to
primerno ali potrebno, zagotovite prazen papir A4 in pisala, v primeru, da se učenci
počutijo bolj udobno, če si stvari zapisujejo in jih kasneje delijo v skupini.
NAVODILA:
Gre za uvodno dejavnost za to temo. Mentor deluje kot katalizator za prvi krog
komunikacijskega kroga z zastavljanjem vprašanj, ki vzbujajo razmišljanje o osebnih
podatkih na spletu in družbenih medijih:
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▪
▪

▪
▪

Ali poznate koncept puščanja tako imenovanega digitalnega odtisa med brskanjem po
spletu/uporabi družbenih omrežij?
Ste se kdaj vprašali, kakšne slike nalagate in delite preko različnih družbenih omrežij,
ki jih uporabljate? Kako mislite, da jih dojemajo ostali (potencialni delodajalci,
popolni neznanci, prijatelji, družina ...?)
Ali veste kako klik na gumb ''Všeč mi je'' v katerih koli družbenih omrežjih vpliva na
vaš spletni profil?
Ali lahko naštejete nekaj spletnih iskalnikov za iskanje kadra?

RAZLIČICE: Pomembno je spodbuditi izmenjavo zamisli in izmenjavo informacij, zato
znotraj te dejavnosti ni predvidenih različic, samo možnost zapisovanja odgovorov na
vprašanja in spodbujanje skupinskega pogovora.

DEJAVNOST 2: RAZISKOVANJE OSNOVNE TERMINOLOGIJE IN IZRAZOV OSEBNEGA
ZNAMČENJA
TRAJANJE: 1,5 ure
NAMEN: Vaje pri tej dejavnosti so medsebojno povezane in so namenjene postopnemu
nadgrajevanju zavedanja o osnovni terminologiji v postopku osebnega znamčenja in
potencialnih grožnjah za osebno spletno podobo.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: 2 ločena seznama: 1 z osnovnimi izrazi (izraze izrežite iz papirja A4 - vsak izraz
posebej); 1 s kratko razlago/opisom, povezanim z izrazi (prav tako izrežite vsako razlago
posebej) (glejte priloženi predlog izrazov in opredelitev v razdelku virov te enote); stena,
lepilni trak ali plošča z magneti. Če je mogoče, dovolite uporabo pametnih telefonov ali
osebnih računalnikov, če so na voljo, vendar ne v 1. fazi. Če je le mogoče, je dobrodošla
uporaba osebnih pametnih telefonov ali vsaj razpoložljivost osebnih računalnikov za obe
skupini.
NAVODILA:
1. faza vaje: ujemajoči se izrazi
»

Učence razdelite v dve skupini, ki naj imajo dovolj prostora, da lahko delajo ločeno, ne
da bi pri tem motili drug drugega.

»

Poskrbite, da ima vsaka skupina enak nabor izrazov/razlag - vse pomešane izraze in
pojasnila lahko vstavite v škatlo ali vrečko.

»

Učencem razložite, da bodo iskali ustrezno ujemanje med izrezki iz obeh seznamov za iskanje ujemajočih izrezkov lahko uporabijo steno ali tablo z magneti.
Spodbudite jih k branju besedila, po potrebi jim ponudite pomoč, ne da bi predlagali
pravilno ujemanje.

»
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»

Potem ko obe skupini zaključita vajo - zberite učence in preverite ujemanja na njihovi
strani - nadaljujte s kratkimi povratnimi informacijami in skupinskim pogovorom,
odvisno od rezultatov (preverite, če karkoli manjka, če ne, potem je vse popolno):
»

Kaj jim je bilo že poznano? Koliko se zavedajo teh konceptov? Kje običajno
objavljajo, kakšne družabne medije ali spletne strani uporabljajo? Vprašajte, ali
lahko navedejo katere koli strani usmerjene na iskanje zaposlitve/ali jih že
uporabljajo? Če so izrazi učencem že nekoliko znani, pogovor usmerite v razmislek
o zavedanju naših dejanj na spletu (preprost »všeček« lahko vpliva na marsikaj,
na primer na FB ali Twitterju).

Ocenite, če in/ali katere izraze je treba bolj raziskati in podrobneje razpravljajte o njih viri nudijo dodatne informacije o tej temi. Če se učenci domislijo drugih izrazov, jih
zapišite in se pogovorite o njihovi pomembnosti.
2. faza vaje: osebna raziskava/digitalni odtis
● Na podlagi tehničnih možnosti (organizacije ali učencev) razdelite učence v pare.
● Učencem razložite, da bodo sedaj iskali informacije drug o drugem (vnos imena in
priimka v google) (preko pametnih telefonov ali osebnih računalnikov) - če to
tehnično ni mogoče, poskrbite, da bodo delali v 2 skupinah z vsaj dvema napravama,
ki so jim na voljo .
● Učence povabite naj iz različnih zornih kotov ocenijo informacije o svojih vrstnikih, ki
so jih pridobili na spletu in spodbudite razpravo o digitalni podobi:
»

Kakšni podatki so se pojavili? Koliko informacij in kakšne informacije so bile
razkrite? Pogovorite se o tem, kakšen odtis pustimo na internetu/družbenih
omrežjih? Ocenite, kaj so dobri in slabi osebni podatki?

● Če želite to vajo prilagoditi različni ciljni javnosti in možnostim/okoliščinam, in če je
mentor pripravljen, lahko učenci na internetu poiščejo informacije o mentorju, če je
to varneje.
● Ker mnogi učenci verjetno že uporabljajo Facebook in Instagram, jih povabite, da si
med seboj pregledajo profile in spodbudite skupino, da si izmenjajo informacije o:
»

Kakšne slike so bile deljene (formalne, smešne, neformalne, neprimerne, resne,
druge ...)? Kakšen jezik je bil uporabljen v njihovih objavah (formalni, smešni,
neformalni, neprimerni, resni, drugi ...)? Kakšne informacije so bile deljene? Kaj še
lahko najdemo o drugi osebi in njegovem/njenem profilu (starost, spol,
posodobitev statusa, hobiji, stiki)?

Zaokrožite in zberite vse ideje in mnenja o pomenu spletne podobe in spodbudite
izmenjavo idej, kako to vpliva na prihodnje iskanje zaposlitve, kakšno mnenje bi imeli
drugi, če bi njihovo znanje o vas temeljilo le na informacijah razpoložljivih na spletu.
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Pogovorite se o resnični in spletni identiteti: je to ena in ista stvar, ali uporabljamo
majhne bele laži, ko smo na spletu/če je tako - zakaj? Se na različnih platformah
obnašamo drugače in zakaj?
RAZLIČICE: Pomembno je, da se ta lekcija pripravi na način, ki je najbolj primeren za
učence, da v celoti raziščejo vprašanje osebnega nastopa na internetu in družbenih
medijih ter morebitne nevarnosti, povezane s tem.

DODATNI VIRI:
● Bourquin, T. (n.d.) The Do’s and Don’ts of Reputation Management. Retrieved from:
https://www.onlinereputation.com/the-dos-and-donts-of-reputation-management/
(15.07.2020)
● Digital Job Identities (2017) Erasmus+ project, Key Action: Cooperation for
innovation and exchange of good practices; Action type: Strategic Partnerships for
vocational
education
and
training.
Retrieved
from:
http://www.digijobid.eu/digijobid/
● Digit - Boost competences for a responsible use of online identity (2019) Erasmus+
project, Key Action: Cooperation for innovation and exchange of good practices; Action
type:
Strategic
Partnerships
for
adult
education.
Retrieved
from:
https://digitproject.eu/wp/
● Etiquette
in
technology
(n.d.)
Wikipedia.
Retrieved
from:
https://en.wikipedia.org/wiki/Etiquette_in_technology#Netiquette
● Information
Society
(n.d.)
Wikipedia.
Retrieved
from:
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_society
● Online
Identity
(n.d).
Wikipedia.
Retrieved
from:
https://en.wikipedia.org/wiki/Online_identity
● Personal
Reputation
Management
(n.d.).
Retrieved
from:
https://www.igniyte.com/personal-reputation-management/
● Tag (metadata): https://en.wikipedia.org/wiki/Tag_(metadata)
Delovni list Dejavnosti 2:

IZRAZ

RAZLAGA/ OPIS

PIŠKOTEK

Način zbiranja podatkov o vašem
osebnem vedenju na spletu (obiskane
strani), ki lahko vplivajo na vaše
rezultate iskanja med brskanjem.
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DIGITALNI ODTIS

To je lastna sled, sled podatkov, ki
nastane med uporabo interneta. Znan je
kot niz sledljivih digitalnih dejavnosti,
dejanj, prispevkov in komunikacij, ki jih
nekdo pusti na internetu ali na digitalnih
napravah. Nanaša se na zapise in sledi,
ki jih za seboj puščamo med uporabo
interneta.

GOOGLANJE

Iskanje informacij o nečem (z uporabo
iskalnika).

INTERNETNA IDENTITETA

Nekaj,
kar
uporabnik
interneta
vzpostavi v spletnih skupnostih in na
spletnih mestih; predstavitev samega
sebe.

SPLETNI BONTON

Pravila, manire, nabor socialnih
konvencij, ki se uporabljajo v interakciji
z drugimi prek internetnih omrežij,
spletnih dnevnikov, družbenih medijev,
e-pošte itd., ko vljudno komuniciramo z
drugimi ljudmi na spletu

OSEBNO ZNAMČENJE

Proces vzpostavljanja osebne znamke in
promocije samega sebe, izražanja in
sporočanja veščin, osebnosti in vrednot,
ki so edinstvene za vas - cilj je graditi na
dobrem osebnem ugledu, ki vas
razlikuje tudi od drugih.

OSEBNI PODATKI

Vsaka informacija, ki se nanaša na točno
določenega ali določljivega živega
posameznika. Različni podatki, ki se
zbirajo, lahko privedejo do identifikacije
določene osebe itd.

OBJAVA

Sporočilo,
ne
nujno
besedilno,
objavljeno v novičarski skupini, forumu
ali kateri koli spletni sporočilni tabli.
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PROFIL

Osebni podatki, naloženi na spletno
platformo. Običajno osebni zapisi
(datum in kraj rojstva, kraj bivanja itd.).
Imenuje se tudi račun (identiteta).

PROFILIRANJE/IZDELAVA PROFILA

Kakršna koli oblika avtomatizirane
obdelave osebnih podatkov, pri kateri se
ti podatki uporabljajo za ocenjevanje
nekaterih osebnih vidikov, povezanih s
fizično osebo, bolj za analizo ali
napovedovanje vidikov uspešnosti
osebe (pri delu, ekonomskem položaju,
zdravju, osebnih željah, interesih,
zanesljivosti, vedenju, lokaciji itd.).

OZNAČEVANJE

Praksa označevanja nečesa: fotografije,
videoposnetka, osebe, sporočila, ključne
besede, lokacije.

KLJUČNIK/OZNAKA/LOJTRICA

Oznaka, navidezna nalepka, ključna
beseda, ki je običajno povezana z
digitalno vsebino (slika, članek, video).
Če je bil uporabljen z znakom #, se
imenuje Lojtrica. Omogoča vam tudi, da
kaj hitro iščete - ta znak uporabljamo v
storitvah socialnih omrežij, kot so
Facebook, Twitter, Instagram itd.
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TEMA 2: USTVARJANJE SPLETNE PODOBE
Upravljanje spletne identitete kot sklop metod za ustvarjanje edinstvenega osebnega
spletnega profila je pomemben element v postopkih iskanja zaposlitve in
samopredstavitve. Odpira postopek razumevanja povezave med samozavedanjem in
spletno prisotnostjo, pri čemer gre za iskanje in raziskovanje naših moči, spretnosti in
izkoriščanje obstoječih orodij za samopredstavitev/osebno znamčenje. V prejšnji temi
so bili opravljeni različni spletni koncepti in raziskave profilov. Ta tema pa je veliko bolj
povezana s prepoznavanjem osebnega potenciala in izkoriščanjem tega za postopek
osebne blagovne znamke. Da bi lahko učenec ponotranjil pojme moči, ki jih že ima,
so v tej fazi pomembni pristop, opolnomočenje in na rešitve usmerjeni coaching
elementi. Poleg že omenjenega in za raziskovanje vseh možnosti
vključujočega/prilagodljivega učnega procesa za ustvarjanje spletne podobe, postaja
pristop digitalnega pripovedovanja zgodb koristen nabor orodij za samoizražanje in
komunikacijo tudi za ljudi z različnimi vrstami invalidnosti ali drugih okvar.
DEJAVNOST 1: RAZISKOVANJE NACIONALNIH PORTALOV ZA ISKANJE ZAPOSLITVE
TRAJANJE: 0,5 ure
Uporabite 0,5 ure kot kratko ogrevanje za učence, da se počasi pripravijo na tematiko.
NAMEN: Uvodna dejavnost naj bi preverila, katere vrste družbenih omrežij se med učenci
še posebej uporabljajo in raziskala druge nacionalne/mednarodne spletne strani ali
kanale družbenih omrežij, ki se uporabljajo za samopredstavitev (vsaka država raziskuje
svoje nacionalne možnosti in spletne portale, povezane z iskanjem zaposlitve in
profiliranjem).
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: Vsaj en osebni računalnik, ki ga mentor lahko uporabi in poišče spletne portale,
če je mogoče, pa tudi osebni pametni telefoni.
NAVODILA:
Gre za uvodno dejavnost za to temo. Mentor deluje kot katalizator prvega dela
komunikacijskega kroga z raziskovanjem teme na obstoječih nacionalnih kanalih za
samopredstavitev. Težišče te uvodne dejavnosti se lahko zaključi z enim ali dvema
portaloma, ki ju je treba raziskati (kakšni podatki so vstavljeni in potrebni, kaj ti kanali
zahtevajo glede osebnih podatkov itd.). Prizadevajte si za spodbujanje skupinske
komunikacije o najdenih podatkih in portalih. Na podlagi prejšnje teme še enkrat
poudarite poudarek profiliranja iskalnikov/podjetij (saj lahko na podlagi podatkov, ki jih
vstavite raziščejo navade, preference, težnje, namere, vedenje itd.) in s skupino raziščite
elemente ali dele podatkov, ki jih ti portali predstavljajo kot ključno za vzpostavitev
osebnega profila.
RAZLIČICE: Nobena posebej za to vajo.
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DEJAVNOST 2: ISKANJE LASTNIH VIROV MOČI IN POSTAVITEV OSEBNEGA PROFILA
TRAJANJE: 1,5 ure
NAMEN: Glavni cilj teh medsebojno povezanih vaj je povezati postopek samorefleksije s
spletnimi možnostmi za ustvarjanje ali izboljšanje osebnega profila na najbolj
uporabljenem nacionalnem portalu za iskanje zaposlitve ali osebnem profilu na
družbenih omrežjih.

ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: Vsaj en osebni računalnik za mentorja, če je le mogoče, tudi osebni pametni
telefoni. Delovni listi za vsakega učenca, prenosljiva tabela spretnosti (glej razdelek
virov).
NAVODILA:
1. faza vaje: uvod
»
»

»

»

Na kratko predstavite "družino" prenosljivih spretnosti, da spodbudite
razmišljanje o lastnih viri moči in preferencah/željah.
Po tem in preden učencem razdelite delovne liste, ustvarite krog - vsak učenec ima
nekaj minut za razmislek/zapisovanje vsaj ene stvari na katero je ponosen; tudi
ene stvari za katero se spomni, da jo je upravljal/naredil/dosegel (tema ali
področje ni pomembno, pomembno je, da vsi delijo nekaj na kar so ponosni, da so
dosegli).
Nadaljujte z razpravo - bodite pozorni na kakršno koli nelagodje, ki bi se lahko
pojavilo v skupini v primeru, da ima nekdo težave s pozitivnimi trditvami, se
počuti kot da nima na kaj biti ponosen ali podobno, pomagajte si z vprašanji,
osredotočenimi na rešitve, npr.: Če se jutri zbudiš in naenkrat ugotoviš, da si to
postal/že dosegel ... "ali si takšna oseba" ... "to lahko rešiš ...", "to popraviš...''
Po tem se individualno delo nadaljuje z delovnimi listi, da se zapišejo najboljše
spretnosti, ki jih učenci lahko prepoznajo.

2. faza: nastavitev profila/izboljšanje profila
● Učenci se odločijo za en spletni portal ali katero koli družbeno omrežje, kjer bi radi
odprli svoj račun profila in poskušajo vstaviti svoje podatke.
● Če že imajo račun, si lahko prizadevajo tudi za izboljšanje obstoječega profila.
● Če nastavitev računa ni bistvena/ali ni smiselna, poskusite pripraviti podatke na
način, ki se pisno ujema z zahtevami portala.
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RAZLIČICE: Glede na ciljno skupino lahko nadgradite 1. fazo s tako imenovano
Hollandovo kodo, da se osebni interesi prilegajo poklicu (glejte vire).

DODATNI VIRI:

● Digital Job Identities (2017) Erasmus+ project, Key Action: Cooperation for
innovation and exchange of good practices; Action type: Strategic Partnerships for
vocational education and training. Recognising & validating the own skills/
competences. Retrieved from: http://www.digijobid.eu/digijobid/
» Digit - Boost competences for a responsible use of online identity (2019) Erasmus+
project, Key Action: Cooperation for innovation and exchange of good practices;
Action type: Strategic Partnerships for adult education. Retrieved from:
https://digitproject.eu/wp/
● Khan, S. (n.d.) Personal Branding and Social Media. Retrieved from:
http://breakingitdown.neads.ca/for-students/marketing-yourself-in-a-changingeconomy/personal-branding-and-social-media/ (15.07.2020)
● Liu, R.; Suh, A. (2017) Self-Branding on Social Media: An Analysis of Style Bloggers
on Instagram. 4. Information Systems International Conference 2017, ISICO 2017, 68
November
2017,
Bali,
Indonesia.
Retrieved
from:
https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1877050917328922?token=BDDCFCD
DC55FE61F85B1A55D04C43D70B0E694256716BA07B68A2BB5EC633E9340B0D7
41ECC875391572C7335041EA02
● T&D Stories - Theatre and Digital Storytelling for Teaching and Training
Development (2017) Erasmus+ project, Key Action: Cooperation for innovation and
the exchange of good practices; Action type: Strategic Partnerships for adult
education. Retrieved from: https://artescommunity.eu/storytelling/this-is-mystory-these-are-my-tools/
● The Definitive Guide to Personal Branding (n.d.) Retrieved from:
https://brandyourself.com/definitive-guide-to-personal-branding
● University of Missouri. MU Career Center (2010). Guide to Holland Code. Retrieved
from: http://www.wiu.edu/advising/docs/Holland_Code.pdf
● SAMHSA Substance Abuse and Mental Health Services Administration (n.d.).
Retrieved from:
https://www.samhsa.gov/sites/default/files/programs_campaigns/brss_tacs/samh
sa-storytelling-guide.pdf
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Delovni list(i) in podporno gradivo za Dejavnost 2:
SKLOPI
SPRETNOSTI

OPIS

Osnovne
spretnosti

Te spretnosti potrebujejo skoraj vsi
delavci. So zelo pomembne. Pisanje je na
primer osnovna spretnost, ki vas
pripelje do dobre zaposlitve. Če je ne
boste imeli, vas to lahko stane dobre
službe.

Socialne
spretnosti

Spretnosti
upravljanja

Sistemske
spretnosti

Gre za nekaj najbolj potrebnih in iskanih
spretnosti. Včasih jih imenujejo "mehke
spretnosti". Te spretnosti pomagajo
ljudem, da dobro sodelujejo z drugimi.

Te spretnoti potrebujejo vsi delavci, ne
samo menedžerji. Delodajalci najemajo
ljudi, ki lahko nadzorujejo projekte,
denar in svoj čas

Ali lahko razumete, kako deli in celote
delujejo skupaj? Bi lahko na primer
videli, kaj bi se zgodilo z vašim
podjetjem, če bi določen zaposleni
odšel? Ali kako lahko novi davčni zakon
spremeni cene v trgovini? Potem imate
sistemske spretnosti

PRIMERI

•

Učenje novih stvari

•

Poslušanje

•

Matematika

•

Branje

•

Znanost

•

Govor

•

Kritično razmišljanje

-

Zavedanje o drugih

-

Usklajevanje z drugimi

-

Pomoč drugim

-

Pogajanje

-

Prepričevanje

-

Učenje drugih

•

Upravljanje z denarjem

•

Upravljanje ljudi

•

Upravljanje stvari

•

Upravljanje časa

●

Vrednotenje sistema

●

Vrednotenje organizacije

●

Razumevanje sistema

●

Sprejemajte
odločitev

dobrih
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Tehnične
spretnosti

Tehnologija vključuje računalnike in
opremo. Računalniki so pogost
pripomoček na večini delovnih mest.
Ljudje v vseh poklicih bi morali znati
delati s tehnologijo.

● Izbira orodja
● Nadzor kakovosti
● Namestitev opreme
● Namestitev programov
● Vzdrževanje opreme
● Preveritev opreme
● Uporaba opreme
● Popravilo
● Odpravljanje težav

Ocenite svoje spretnosti - poskusite zapisati vsaj 3-5 najboljših spretnosti, ki jih imate
1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
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Matrica Hollandove kode

174
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UČNA ENOTA 3 – SPLETNE PRIJAVE
UČNI CILJI
-

Določite poklicni profil

-

Določite najbolj priljubljene kanale za iskanje zaposlitve

-

Bodite samostojni in učinkoviti pri spletni prijavi
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POVZETEK LEKCIJE
UČNA ENOTA 3: Spletne prijave za delovno mesto
Tema

I. Pozdravni
nagovor
Predstavitev
učne enote in
učnih ciljev.

Učni izidi

- Pozdravni
nagovor
učencem in
prebijanje ledu

Trajanje

15 minut

Dejavnost 1:
Icebreaker: Sanjski
poklic mojega
otroštva

30 minut

Dejavnost 2:
Razprava o najbolj
priljubljenih kanalih
za iskanje zaposlitve

60 minut

Dejavnost 3:
Ujemanje spretnosti

- Teambuilding
- Seznam najbolj
priljubljenih
kanalov za
iskanje
zaposlitve

II. Poklicni profili

- Matrica
spretnosti

Določite poklicne
profile z učenci.

15 minut
- Teambuilding

Dejavnost 4: Pogovor
v majhnih skupinah o
poklicnih profilih,
opredeljenih med
dejavnostjo 1.

15 minut

III. Odmor

IV. Prijave

Dejavnosti usposabljanja

- Spremno
pismo

30 minut

Dejavnost 5: Kako
me opredeliti

60 minut

Dejavnost 6: Spletne
prijave

15 minut

Zaključna razprava

- Usposabljanje

V. Zaključek

CELOTNO TRAJANJE
LEKCIJE:

4h
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POTEK UČNE ENOTE
TEMA 1: POZDRAVNI NAGOVOR
Predstavite učno enoto in učne cilje zapišite na stojalo z listi.

Ljudje pogosto naredijo napako, da ne najdejo službe, ki ustreza njihovi osebnosti in kulturi
in poskušajo najti službo, ki ustreza njihovim dohodkovnim zahtevam. Preden gredo na
razgovore, se morajo iskalci zaposlitve zavedati, da obstajajo službe in potem obstajajo še
sanjske službe. Zaposlitev je nekaj, kar iščete in sprejmete, da dosežete svoje dohodkovne
cilje in okrepite svoj življenjepis. Vaša sanjska služba ni samo denar ali celo tisto, kar boste
počeli ves dan, temveč iskanje mesta, kamor resnično spadate in podjetja, ki vam ustreza.
Če želite najti svojo sanjsko službo, morate natančno vedeti kaj iščete in si sestaviti načrt, da
to dobite.

DEJAVNOST 1: ICEBREAKER “SANJSKA SLUŽBA MOJEGA OTROŠTVA”
TRAJANJE: 2 minuti za pisanje in 5–10 minut (odvisno od velikosti skupine) za
dejavnost.
NAMEN: Kakšna je bila vaša sanjska služba, ko ste bili majhen otrok?
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA: pisalo in papir
NAVODILA:
● Vsakemu učencu podarite majhen košček papirja.
● Učence povabite naj na papir napišejo svoje ime in sanjsko službo svojega
otroštva (to morajo opraviti na skrivaj).
● Vzemite papirje od učencev in jih premešajte.
● Preberite poklicne profile enega za drugim: učenci naj ugibajo kdo jih je
napisal.
DODATNI VIRI
https://good.co/blog/finding-your-dream-job/
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DEJAVNOST 2: RAZPRAVA
TRAJANJE: 15 minut
NAMEN: Katere kanale za iskanje zaposlitve poznate?
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA:
papirnati bloki in pisala (za učence)
NAVODILA:
● Učence vprašajte katere kanale za iskanje zaposlitve poznajo in o njih skupaj
razpravljajte.
● Na stojalo z listi napišite seznam kanalov za iskanje zaposlitve, ki jih omenjajo
učenci in dodajte druge priljubljene kanale za iskanje zaposlitve (rezultat te
dejavnosti je popoln seznam najpogosteje uporabljenih kanalov)
DODATNI VIRI
https://corsidia.com/materia/ricerca-attiva-del-lavoro/come-trovare-lavoro/sitiper-trovare-lavoro (for Italy)
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TEMA 2: PROFILI DELOVNIH MEST
Ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko storite pri iskanju zaposlitve je pokazati podjetjem
kako dobro ste usposobljeni za delovna mesta za katera se prijavljate. S tem bo kadrovnik
lažje ocenil ali ste kandidat s katerim se splača opraviti razgovor.
Delodajalci običajno porabijo le nekaj sekund, da se odločijo ali ste dovolj primerni za neko
delovno mesto in ali si želijo temeljiteje pregledati vaš življenjepis in spremno pismo. Zato je
nujno zagotoviti, da je takoj razvidno, da imate veliko spretnosti, izkušenj in lastnosti, ki jih
najbolj cenijo.
Ko sestavite podroben seznam kvalifikacij za ciljno delovno mesto, preglejte vsak element
na seznamu in poskusite razmisliti kako bi lahko dokazali, da posedujete kvaliteto. Napišite
sestavek o čim več kvalifikacijah, ki jih imate in podrobno opišite kako ste to spretnost že
uporabili ali izkazali v svojih vlogah pri delu, prostovoljstvu, akademskih dosežkih ali
sodelovanju v učnem načrtu.
DEJAVNOST 3 : USKLAJEVANJE SPRETNOSTI
TRAJANJE: 60 minut
NAMEN: Kakšna je vaša dejanska sanjska služba?
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA:
● pisalo in papir
● Matrica spretnosti
NAVODILA:
● Učence povabite naj zapišejo svojo dejansko sanjsko službo.
● Pogovorite se o tem:
Je realna?
Ali izpolnjujete vse potrebne pogoje za to?
Ali veste kako se prijaviti za takšno službo?
Ali obstajajo podobni profili delovnih mest, ki bi se lahko ujemali z vašimi spretnostmi?
● Vsakemu učencu dajte Matrico spretnosti s temi navodili:
1. korak: V prvo vrstico napišite svojo dejansko sanjsko službo (naziv delovnega
mesta), v modre stolpce pa potrebne spretnosti za to (lahko jih poiščejo po
internetu)
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2. korak: V spodnje vrstice napišite naslove preteklih delovnih izkušenj, v
modre stolpce pa spretnosti, potrebne za te izkušnje.
3. korak: Zdaj lahko vidite vrzel med znanji, ki jih že imate in spretnostmi, ki jih
potrebujete za sanjsko službo. Kateri profili zaposlitve bi vam lahko
predstavljali dober kompromis v tem trenutku? Napišite vse delovne profile z
zahtevanimi spretnostmi (vsaj enega, največ 3 različne nazive delovnih mest).
4. korak: Ocenite svoje spretnosti (0-4) in dokažite nazive delovnih mest z
najvišjimi ocenami.
Pomagajte določiti delovne profile vseh učencev (glede na rezultate
Matrice spretnosti).
●

DODATNI VIRI
ISFOL (Italian web database
https://fabbisogni.isfol.it

of

job

profiles

and

skills

required):

Thebalancecareers.com

DEJAVNOST 4: RAZPRAVA
TRAJANJE: 15 minut
NAMEN: Kakšen je vaš poklicni profil?
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA:

stojalo z listi in markerji/flomastri (za učitelja)

NAVODILA:
● Pogovorite se z učenci o njihovih poklicnih profilih.
● Napišite seznam vseh poklicnih profilov, ki so se pojavili na stojalu z listi.
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TEMA 3: PRIJAVE ZA DELOVNO MESTO
Kratek opis sebe na prošnji za delovno mesto je eden največjih izzivov v postopku zaposlitve.
To nedolžno zveneče vprašanje razkriva veliko o človeku, zato je tako pogosto zastavljeno.
Najboljši odziv je kratek povzetek ustreznih lastnosti in spretnosti, ki bodo zagotovili vaš
uspeh, če boste sprejeti. Preveč pisanja pomeni, da ne sledite navodilom, premalo pa
namiguje na lenobo.
DEJAVNOST 5: KAKO SE OPREDELITI
TRAJANJE: 30 minut
NAMEN: Poskusite opredeliti svoj dejanski zaposlitveni profil
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA:
● pisalo in papir
● stojalo z listi and markerji/flomastri
NAVODILA:
● Učence povabite, da napišejo kratko spremno pismo, ki opisuje njihove
pretekle izkušnje in njihove dejanske spretnosti
● Dajte jim nekaj primerov spremnih pisem in na stojalo z listi zapišite obrazec,
ki ga morajo upoštevati:
Uvod
Zaposlitveni profil: izkušnje, navodila, spretnosti
Zaključek
●

Učencem pomagajte pri pisanju in popravljanju kratkih spremnih

pisem.
DODATNI VIRI
https://www.allaboutcareers.com/careers-advice/covering-letter/online-coverletter
https://work.chron.com/briefly-describe-yourself-job-application-4571.html
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DEJAVNOST 6: SPLETNE PRIJAVE ZA DELOVNO MESTO
TRAJANJE: 60 minut
NAMEN: Poskusite narediti svojo "prvo" spletno prijavo
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA:

Stojalo z listi in markerji/flomastri (za mentorja)

NAVODILA:
● Pokažite seznam najbolj priljubljenih kanalov za iskanje zaposlitve (določenih
med Dejavnostjo 2) in izberite prvi kanal, ki ga želite uporabiti
● Obiščite spletno stran in se pogovorite o delovanju tega kanala za iskanje
zaposlitve
● Obiščite razdelek o ponudbah za delo in povabite učence, da poiščejo
ponudbe, povezane z njihovimi zaposlitvenimi profili
● Ustvarite spletni zaposlitveni profil (če je potrebno) in pošljite prve prijave

DODATNI VIRI
InfoJobs (in Italy) – the most popular job-search channel
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TEMA 4: ZAKLJUČEK
TRAJANJE: 15 minut
NAMEN: ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA:
● Stojalo z listi in markerji/flomastri
NAVODILA:
● Ponovno prikažite učne cilje, napisane na stojalu z listi in se z učenci pogovorite
o vseh dejavnostih, ki ste jih opravili.
● Povzemite, kaj ste se naučili v tej enoti.
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UČNA ENOTA 4 – SNEMANJE LASTNEGA VIDEO CV-JA
UČNI CILJI
Ta učna enota predstavlja enega izmed temeljev celotnega projekta; učenci se bodo naučili kako
se predstaviti v lastnem video CV-ju, ki jim bo pozneje koristil pri iskanju zaposlitve.
Učenci bodo spoznali različne vrste video življenjepisov.
Zatem se bodo naučili kako se v njem predstaviti, kako pravilno snemati, nato pa bodo to novo
znanje uporabili za snemanje lastnega video CV-ja.
Na koncu učne enote se mora vsak učenec zavedati prednosti in slabosti video CV-jev, osnovnih
pravilnih in nepravilnih korakov pri izdelavi le-teh ter poznati različne vrste video CV-jev.
Ta lekcija je zgolj priprava za snemanje dejanskih video CV-jev, potrebnih v IO3 projekta.
Pomagala jim bo, da se bodo dobro pripravili na snemanje dejanskih video CV-jev, jim
zagotovila potrebne informacije in jih spodbudila, da si bodo postavili pomembna
vprašanja o tem, kako se želijo predstaviti.
Snemanje video CV-ja zahteva mirno okolje in veliko potrpljenja za snemanje, analizo in
ponovno snemanje; zato v omejenem trajanju tega modula ni mogoče izdelati
predstavljivih video CV-jev za 15 učencev.
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POVZETEK UČNE ENOTE
UČNA ENOTA 4: Snemanje lastnega video CV-ja
Tema

Učni izidi

Trajanje

Dejavnosti
usposabljanja

I. Uvod: vizualni
prispevek: kaj je
video CV?

-učenec bi moral
poznati
osnovna
pravila za video CV

45 min

Ogled nekaterih video
CV-jev
in
učenje
osnovnih pravil

II. Prva izkušnja
pred kamero

- učenec bi moral biti 45 min
sposoben pred kamero
jasno govoriti in se
kasneje pogledati

Posnemite se pred
kamero
in
se
opazujte

III.
etični

- učenec se mora
zavedati nevarnosti
diskriminacije video
CV-jev

- Nekaj misli o
invalidnosti,
diskriminaciji
in
kako se prodati

Bodimo

30-45
min

- učenec bi moral
razmišljati o tem,
kako obravnavati
invalidnost v video
CV-ju

- Zbiranje idej o
pozitivnih lastnostih

IV. 4 koraki do
uspeha

- učenec bo imel
jasno predstavo o
tem, kako se želi
predstaviti.

IV. testni poskus,
brez snemanja

- učenec bi moral 30 min posneti en video CV, 1 ure
ki zajema vsa štiri
področja.

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

1 ura

skriptiranje vašega
videoposnetka:
predstavite
se.

Predstavite
se
drugim, da preverijo
vaš scenarij

4h
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POTEK UČNE ENOTE
Video CV-ji so dokaj nov pojav na trgu dela. Video CV vsebuje kratek videoposnetek v trajanju
približno 90 sekund, ki kandidatom za zaposlitev omogoča, da se predstavijo na verodostojen in bolj
oseben način v primerjavi s pisnim CV-jem.
Prednost tega orodja je, da je bolj osebno kot papirnati CV, saj prosilcem omogoča, da se svobodneje
izrazijo in lažje poudarijo svoje socialne spretnosti.
Za invalidne osebe je video CV tudi prva priložnost, da potencialnemu delodajalcu razkrijejo svojo
invalidnost, medtem ko so osredotočeni na svoje lastne vire moči in možnosti. Za delodajalca je v
video predstavitvi invalidnost lažje razumeti. Vendar lahko video CV prosilce naredi tudi bolj ranljive
za diskriminacijo; učence moramo ozavestiti o teh tveganjih.
Pred snemanjem takšnega videoposnetka, se morajo učenci znati predstaviti:
za video bi se morali obleči nekoliko profesionalno (kot na razgovoru za službo) in temeljito
premisliti, kaj želijo sporočiti v videu, od njihove lastne motivacije do usposobljenosti, spretnosti in
interesov.
Te štiri točke bi morale biti zajete v takem videoposnetku:
- uvod: osebni podatki
- izkušnje/dolžnosti
- spretnosti/dosežki
- izobraževanje/jeziki, drugi posebni interesi.
Video CV naj traja od 1 do 2 minut. Snemati bi ga morali pred nevtralnim ozadjem v mirnem okolju, s
kamero z visoko ločljivostjo in kakovostnim mikrofonom.
Kandidat mora nositi profesionalna oblačila in dobro artikulirati.
Viri:
https://www.wyzowl.com/how-to-make-a-video-resume/
https://www.theguardian.com/careers/careers-blog/how-to-make-video-cv
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TEMA 1: UVOD: VIZUALNI PRISPEVEK: KAJ JE VIDEO CV ?
TRAJANJE: 45 min
NAMEN: razumevanje, kako izgleda video CV in zakaj nas tako pritegne.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: Projektor, Računalnik
NAVODILA:
- Predvajajte naslednje videoposnetke, pri čemer vedno vmes pustite nekaj časa za povratne
informacije:
pokažite nekaj primerov dobrih video CV-jev in še slabega za primerjavo.
Izpostavite pomembna merila za dober video CV.

https://www.youtube.com/watch?=HKg9m3yBqrI (primer video CV-ja iz filma “The Intern”)
https://www.youtube.com/watch?v=joXWQNVYvgE (res slaba (parodija) video CV-ja)
https://www.youtube.com/watch?v=pS-DCcVXG2M (smešen video o tem, kaj narediti in kaj ne
narediti v video CV-jih, pravzaprav zelo koristen)
https://www.youtube.com/watch?v=XV8m9GYcc_Q (še en seznam kaj narediti in kaj ne narediti v
video CV-jih)

Za zaključek pojasnite, da so pomembne naslednje točke:
- stabilna kamera, nevtralno ozadje
- urejen videz
- jasna artikulacija
- osebna nota
- naj bo kratek: 1 do 2 minuti
Ustvarjalnost je seveda bonus.

Zatem poudarite, da obstaja več vrst video CV-jev:
- tiste, kjer gledate v kamero in se snemate (kot smo videli prej)
- video, ki je bolj podoben diaprojekciji, kjer prispevate samo svoj glas (če ste sramežljivi pred
kamero)
- če se odločite za diaprojekcijo, dobro razmislite o slikah, ki ste jih vstavili, ali uporabite slike iz
zaloge (stock images) za bolj nevtralna ozadja; video CV-ji so zelo osebni.
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- sinhroniziran video:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=81&v=c_PZTAW5piQ&feature=emb_tit
le
- animirani video brez glasu:
https://vimeo.com/246827885
Viri:
Stock images: https://unsplash.com/

TEMA 2: PRVA IZKUŠNJA PRED KAMERO
TRAJANJE: 45 min
NAMEN: snemanje je lahko precej neprijetna situacija, gledanje sebe na videu pa je lahko še
slabše.
Pri tej majhni dejavnosti se učenci razdelijo v dvojice in se snemajo, medtem ko pred kamero
izvajajo smešne obrazne grimase, nato preklopijo na resen ton in preberejo stavek, da slišijo tudi
svoj glas.

ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev, razdeljenih v trojice
GRADIVA: 1 telefon s funkcijo kamere na dvojico učencev. Posebna aplikacija ni potrebna.
Zagotovite večji prostor zaradi zmanjšanja ravni hrupa.
NAVODILA:
- povežite se s sosedom: eden od vas naj snema, drugi igra: pred kamero naredite nekaj smešnih
obraznih grimas, da se sprostite, nato pa se poskusite predstaviti s svojim običajnim glasom. Nato
si skupaj oglejte video in preverite:
Ali se počutite prijetno? Ali prav artikulirate?
Zamenjajta vlogi in poskusite znova.
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TEMA 3: BODIMO ETIČNI
Tako kot smo že omenili, je razkritje vaše invalidnosti stvar osebne izbire. V nekaterih
situacijah pa med razgovorom razkritja invalidnosti morda ne bo mogoče niti zanikati:
Če ste na primer gluhi, boste morda morali za pomoč pri razgovoru zaprositi tolmača. Če ste na
invalidskem vozičku, boste morda morali o tem predhodno obvestiti delodajalca, da se prepričate
ali ima ustrezno nastanitev (klančine za invalidski voziček).
Skratka, obstajajo okoliščine v katerih ste dolžni razkriti invalidnost, da se vas na razgovor sploh
lahko sprejme.
Zatem je prepuščeno vaši presoji, da poskrbite za čim bolj prijetno vzdušje. Če se odločite za
pogovor o tem, je v vaši presoji koliko boste razkrili.
Karkoli boste naredili, izognite se povezovanju invalidnosti s šibkostjo.
Recimo, da vas izpraševalec vpraša o vaši največji pomanjkljivosti. Če imate okvaro sluha, se
izogibajte odgovorom, kot je ''Imam težave pri komunikaciji s strankami po telefonu, če govorijo
tišje''. Vaše invalidnosti ne želite izpostaviti kot šibkost, povezane z delom.
Dobra, alternativna šibkost je lahko nekaj, kar ni povezano z vašo invalidnostjo. Na primer:
"Nagnjen sem k živčnosti, ko moram izvajati javni govor namenjen večji skupini ljudi."
Po drugi strani pa izpraševalec nima pravice vprašati o vaši invalidnosti.
Če se odločite, da boste razkrili svojo invalidnost, ne pozabite, da imate enake pravice kot drugi
kandidati. Vaš razgovor se ne sme predčasno zaključiti ali vključevati diskriminatornih vprašanj.
TRAJANJE: 10-15 minut za govor, 10 minut razgovora s sosedom, 10-15 minut zbiranja na tabli
NAMEN: ozavestiti učence o etičnih posledicah razkrivanja njihove invalidnosti v njihovem video
CV-ju; opozoriti pred tveganjem diskriminacije, obenem pa poudariti, da je to priložnost za
premagovanje predsodkov in poudarjanje lastnih virov moči, hkrati pa tudi za zadovoljitev
njihovih potreb.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: Papir A4, pisala (ali digitalna naprava za ljudi, ki ne znajo pisati na papir), tabla/stojalo
z listi

NAVODILA:
- preberite besedilo v teoretičnem uvodu in poudarite:
»

razkritje vaše invalidnosti je vaša izbira,

»

povezana je z nevarnostmi diskriminacije, hkrati pa je odlična priložnost, da delodajalcu
pomagate, da se nauči kako se na to odzvati; vam daje nadzor nad tem, kako vas dojemajo;
lahko prepreči predsodke!!

- to je tudi vaša priložnost, da poudarite, ali delovno mesto za vas potrebuje posebne prilagoditve.
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-zato moramo ugotoviti, kako se v video CV-ju osredotočiti na svoje pozitivne lastnosti in
pokazati zaupanje!
- Nikoli ne povezujte svoje invalidnosti s šibkostjo
Če se v CV-ju odločite omeniti svojo invalidnost, si morate zapomniti, da ostanete pozitivni in
pokažete, kako ste pokazali samomotivacijo za premagovanje ovir.
- Zbiranje idej: pogovorite se s sosedom
katere pozitivne lastnosti lahko omenimo, da se prepričamo, da nas naša invalidnost ne
ustavi?

Zapišite vse svoje pozitivne sposobnosti! Zapišite jih na ta papir A4.
Skupaj: katere pozitivne sposobnosti lahko poudarite?
- Predloge zapišite na tablo okoli ključne besede ''pozitivne lastnosti''.
Za snemanje video CV-ja kasneje v programu dobro premislite: ali želite/morate razkriti svojo
invalidnost? Če je odgovor pritrdilen, navedite vse stvari, ki jih lahko počnete in ne samo stvari,
ki jih ne morete storiti. Ostajamo pozitivni!
Viri:
- - why you should reveal it:
- https://www.themuse.com/advice/if-when-how-disclose-invisible-disability-at-work
- how to talk about your disability
https://www.themuse.com/advice/real-talk-heres-how-you-should-actually-interview-when-youhave-a-disability

TEMA 4: KORAKI DO USPEHA
TRAJANJE: do 1 ure
NAMEN:v tem poglavju se bodo učenci naučili, katere teme morajo obravnavati v video CV-ju in
dobili bodo pomoč pri zapisovanju ključnih besed (ali v idealnem primeru celo celotnih stavkov)
za svoj video CV.
Štiri teme, ki jih morajo obravnavati, so:
- uvod: osebni podatki
- izkušnje/dolžnosti
- spretnosti/dosežki
- izobraževanje/jeziki, drugi posebni interesi.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: Papir A4, pisala (ali digitalna naprava za ljudi, ki ne znajo pisati na papir), tabla/stojalo
z listi
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NAVODILA:
Zapišite 4 teme na tablo/stojalo z listi in vprašajte skupino: kaj pomenijo te 4 točke? Kaj bi morali
vključiti kam?
Uvod:

pogovorite

se

o

sebi,

svoji

starosti

in

motivaciji,

zakaj

snemate

video

Izkušnje: kje ste delali do zdaj in kaj ste tam počeli?
Izkušnje/spretnosti: kaj lahko naredite izjemno dobro? Katere so vaše prednosti?
Izobrazba: kaj ste se naučili, katere so vaše zanimive podrobnosti ali interesi?
Po čem izstopate?
Nato vsak učenec na podlagi prej omenjenih 4 točk napiše scenarij za svoj video CV.

Mentor je medtem na voljo za nasvete in povratne informacije.

TEMA 5: TESTNI POSKUS, BREZ SNEMANJA
TRAJANJE: 1 ura
NAMEN: Po pisanju scenarija za video življenjepis, je sedaj čas, da ga vrstniki in mentor
pregledajo, da ugotovijo ali
ŠT. UČENCEV: do 15, razdeljenih v trojke. Ena oseba govori, druga drži zapiske, tretja pa
opazuje in ocenjuje. Zagotovite veliko prostora za zmanjšanje ravni hrupa.
GRADIVA: En prenosnik ali telefon s kamero na trio; idealno nekaj razdalje za telefone s kamero.
NAVODILA:
Vzemite si zapiske in obrazec s povratnimi informacijami ter oba natančno preberite. S partnerji
se pripravite na prvi poskus snemanja.
Vsak učenec naj naredi en poskus in ga ovrednoti z obrazcem s povratnimi informacijami nato pa
se o uspešnosti pogovori še z dvema članoma skupine.
Med seboj si pomagajte: pridržite zapiske, dajte napotke, morda v obliki vprašanj.
Mentor poskuša pregledati vsak scenarij in dati tudi povratne informacije.
Različice: /
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SEZNAM POVRATNIH INFORMACIJ VIDEO CV-ja

PREDMET ZA PREVERJANJE

DA

NE

Prijateljski začetek

Osebni uvod

Izkušnje, dolžnosti

Spretnosti, dosežki

Izobrazba, jeziki

Drugi posebni interesi, prodajne točke

Zaključna izjava, krilatica

Dobra artikulacija

Očesni stik s kamero

Umirjeno ozadje

Nevtralna drža

Dobra dolžina videoposnetka
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UČNA ENOTA 5 - LinkedIn
UČNI CILJI
Glavni cilj te učne enote je učencem pokazati potencial, ki ga ponuja
LinkedIn in jim zagotoviti potrebna orodja za njegovo uporabo.
Sekundarni cilj je spodbuditi učence k samostojnemu poglabljanju znanja o
LinkedInu.
Ti cilji bodo doseženi s teoretičnim in predvsem praktičnim načinom v
obliki tečaja v učilnici ter z razlago o glavnih točkah na katerih temelji
LinkedIn.
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POVZETEK UČNE ENOTE
UČNA ENOTA 5: LinkedIn
Tema

I. Zakaj
LinkedIn

II. Trije
stebri: Profil,
Omrežje,
Vsebina

Učni izidi

Imeti račun
LinkedIn danes je
“must have”:
predstavitev orodja
Pomen in cilji
posameznih
opredeljenih
komponent

Trajanje

30 minut

Dejavnosti
usposabljanja

1. Dejavnost:
Uvod v LinkedIn
kot orodja

3 ure and
30 minut

1. Dejavnost:
Ustvarjanje
profila
2. Dejavnost
Profil:
upravljanje
zasebnosti
3. Dejavnost
Nastavitev
omrežja
4. Dejavnost
Pisanje vsebin

CELOTNO TRAJANJE LEKCIJE

4h
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POTEK UČNE ENOTE
TEMA 1: ZAKAJ LINKEDIN
Dandanes je pomen LinkedIna na trgu dela dobro znan.
LinkedIn predstavlja največjo poklicno mrežo na svetu in je orodje, ki
povezuje več kot 360 milijonov strokovnjakov.
LinkedIn je veliko podjetje, ustanovljeno leta 2003, ki danes zaposluje
približno 7800 delavcev v 30 različnih pisarnah po vsem svetu, vključno z
Milanom.
Zato je nujno, da ima vsakdo, ki se spogleduje s trgom dela, ne samo
LinkedIn račun ampak predvsem znanje kako ga upravljati in posodabljati
z vztrajnostjo in strokovnim znanjem:

DEJAVNOST 1: UVOD V ORODJE LINKEDIN
TRAJANJE: Okoli 30 minut
NAMEN: Da bodo učenci razumeli trenutni pomen LinkedIna za njihov delovni in poklicni
karierni razvoj.
ŠT. UČENCEV: Do 15 učencev
GRADIVA: Dovolj velika in prostorna učilnica, osebni računalnik, pisala in papir za
vsakega učenca, projektor priključen na učiteljev računalnik.
NAVODILA:
o

Skupne točke za celotno učno enoto:

▪

Učence enakomerno porazdelite po učilnici ob spoštovanju razdalj, ki jih
določajo predpisi COVID-19. Bodite posebno pozorni na tiste, ki imajo kakršne
koli težave s pozornostjo, da bi spodbudili njihovo sodelovanje.

▪

Pojasnite, da je zelo pomembno, da pri vseh udeležencih ustvarimo atmosfero
sodelovanja, da bi dosegli čim večje obvladovanje orodja LinkedIn.

▪

Predstavitev izpeljite tako, da razlage izmenjujete z nekaterimi vprašanji in
tako ocenite razumevanje in hkrati obdržite visoko raven pozornosti.

▪

Predvajajte zaporedje diapozitivov, da ponovno potrdite in sintetizirate
verbalno izražene koncepte.

o Uvod bo obrazložen na naslednjih točkah:
● LinkedIn ni zbirka CV-jev.
Je največja obstoječa poklicna mreža, katere cilj je povezati strokovnjake z vsega
sveta za povečanje produktivnosti in uspeha.
Na LinkedInu se ustvarjajo možnosti za stike in vzpostavljajo mreže odnosov med
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strokovnjaki z namenom negovanja in širjenja vašega omrežja.
● Natančno določite osebni cilj, ki ga želite doseči s pomočjo LinkedIna.
Glavni makro cilji, ki jih je mogoče doseči z dobro uporabo orodja, so:
● podpirati strokovni ugled in mreženje
● razvijati poslovne stike in vzdrževati odnose s strankami
● biti na tekočem in pridobivati nova znanja
● Prednosti uporabe LinkedIna:
Omogoča vam brezplačno ustvarjanje osebnega profila, v katerem lahko opišete
svoje delovne izkušnje, poudarite svoje spretnosti in sposobnosti.
Omogoča vam razvijanje mreže poklicnih odnosov in ustvarjanje mreže koristnih
stikov za vaše podjetje.
Omogoča vam večjo opaznost
● Razlike z drugimi socialnimi omrežji:
Na LinkedInu ne objavljate počitniških fotografij in ne delite vseh podrobnosti
svojega življenja skozi slike.
LinkedIn ni kraj, kjer bi lahko izrazili in delili svoja razpoloženja ali svoje najbolj
intimne občutke, niti kanal za neposredno prodajo izdelkov ali storitev.
V storitvi LinkedIn poskrbite, da bosta vidna vaša strokovnost in znanje, ki
morata biti odzivna na potrebe uporabnikov in pomagati drugim strokovnjakom
izboljšati poslovanje.
Preko LinkedIna se ustvarjajo možnosti za stike in vzpostavljajo mreže odnosov
med strokovnjaki.
RAZLIČICE:
o Učence v učilnici razdelite v skupine po 3 ali (največ) 4 ljudi z namenom, da boste
bolje podpirali tiste, ki imajo težave s pozornostjo.
DODATNI VIRI
Možnost sodelovanja dodatnega mentorja, ki je prisoten v učilnici (velja za
lekcijo).
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TEMA 2: TRIJE STEBRI: PROFIL, OMREŽJE, VSEBINA
LinkedIn je ekosistem, ki temelji na treh bistvenih stebrih: profilu, omrežju
in vsebini.
Osebni profil ni zgolj naš življenjepis, temveč profesionalna predstavitev
nas samih, osnova za oblikovanje naše osebne blagovne znamke.
Omrežje je izjemno dragoceno bogastvo, ker določa področje vpliva na
LinkedIn in predstavlja sredstvo za vzpostavljanje odnosov med
uporabniki.
Vsebina je aktivator odnosov in ugleda, ki lahko zagotavlja dobro opaznost.
Poleg tega je objavljanje na LinkedInu odličen način za promocijo osebne
blagovne znamke in vzpostavljanjem povezave z vašo mrežo stikov.

DEJAVNOST 1: USTVARJANJE PROFILA
TRAJANJE: Okoli 60 minut
NAMEN: naučite se ustvariti pravilno nastavljen profil
NAVODILA:
o

Pokažite, kako ustvariti začetni profil LinkedIn. Učencem pomagajte ustvariti
njihov profil z osnovnimi informacijami: ime, priimek, e-pošta in geslo,
država/geografsko območje.

o

Izboljšajte pravkar ustvarjeni profil in ga naredite bolj privlačnega v skladu z
naslednjimi točkami:
o Poskrbite za največjo stopnjo popolnosti profila
o Dodajte osebno fotografijo
o V polje za naslov vnesite ključne besede
o Vnesite svoje kontaktne podatke
o Napišite dober povzetek
o Delite trenutne in pretekle delovne izkušnje: zanimivo bi bilo vstaviti video
CV, pripravljen v prejšnji enoti.
o Dodajte pridobljene poklicne spretnosti

•
Nekatere od prejšnjih točk bi učenci lahko izvedli neposredno v
učilnici.
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DEJAVNOST 2: PROFIL: UPRAVLJANJE ZASEBNOSTI
TRAJANJE: Okoli 30 minut
NAMEN: Naučite se, kako pravilno nastaviti možnosti ta upravljanje zasebnosti
NAVODILA:
o

V razdelku ''Nastavitve in Zasebnost'' bodo prikazane in razložene različne
možnosti, zlasti:
»

»

»

»

»

Dostop do vaših povezav.
Vsaka neposredna povezava lahko dostopa do seznama lastnih povezav. To
funkcijo lahko izključite.
Anonimno brskanje.
Kako drugi vidijo vaše dejavnosti na LinkedInu; vsakič, ko obiščete profil
LinkedIn, ostane sled, prstni odtis. Možno je, da ga ne zapustite ali brskate v
zasebnem načinu, toda v takšnem primeru potem ne morete dostopati do
zgodovine obiskov svojega profila
Upravljanje stanja povezave
Ko ste na spletu, drugi člani LinkedIna to vidijo, zahvaljujoč zeleni piki: to
možnost lahko onemogočite ali izberete, komu naj bodo ti podatki na voljo.
Oddelek z oglasi
Celoten odsek podokna z nastavitvami in zasebnostjo vam omogoča, da se
odločite, ali, kako in kdaj so vaši podatki in dejavnosti lahko vir
personalizacije oglaševanja.
Pogostost e-pošte
Izberete lahko, katero in koliko e-poštnih sporočil boste prejeli za posamezno
vrsto dejavnosti.

o V tej fazi je zelo pomembno preveriti spretnosti, ki so jih učenci postopoma
pridobili

DEJAVNOST 3: NASTAVITEV OMREŽJA
TRAJANJE: Okoli 60 minut
NAMEN: Kako zgraditi dobro povezovalno omrežje
NAVODILA:
o Kot pri prejšnjih dejavnostih bodo prikazane glavne točke za ustvarjanje mreže
stikov:
»

»

»

kako poslati zahteve za stik
Vedno je priporočljivo, da poslano obvestilo opremite s sporočilom, ki
pojasnjuje, zakaj želite dodati tega uporabnika v svoje omrežje;
komu poslati zahteve za stik
Omrežje LinkedIn bi moralo rasti z zrcaljenjem lastnega imenika; bistvenega
pomena je ne le povečevanje števila povezav za status ali druge zadeve,
temveč tudi ustvarjanje odnosov;
koga sprejeti med uporabniki, ki nas povabijo, da se pridružimo njihovi
mreži
Opredelitev osebne politike: "zagotovo da" in "zagotovo ne";
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»

»

vrednost posrednega omrežja
Vsakič, ko se povežemo z novo osebo, nam njeni drugi stiki postanejo člani 2.
stopnje (in obratno).
Za dinamiko raziskovanja in širjenja vsebin LinkedIn-a ta uporabniška baza
dvostopenjskih povezav predstavlja vplivno sfero, tisto v kateri je mogoče
delovati: resnično bogastvo LinkedIn-a;
kako odstraniti povezavo
Odstranitev povezave pomeni brisanje neposredne povezave, ne da bi oseba
prejela kakršno koli obvestilo. Odstranitev stika ne pomeni, da osebo
blokirate.

DEJAVNOST 4: PISANJE VSEBIN
TRAJANJE: Okoli 60 minut
NAMEN: Pojasnite pomen vstavljanja dragocene vsebine.
NAVODILA:
o Predstavitev konceptov, ki označujejo članke in objave, objavljene na LinkedInu:
o Pomen objav
Vsebina na LinkedInu je aktivator odnosov in ugleda, ki lahko, če je dobro
premišljena, zagotavlja dobro opaznost.
Poleg tega je objavljanje na LinkedInu odličen način za osebno blagovno
znamko: omrežje vas spremlja, če se imate za strokovnjaka v svojem sektorju.
Če želite postati strokovnjak, pa morate biti koristni za svoje omrežje:
● pišite jasno in spoštujte pravila pisanja za splet
● navajajte vire
● vstavljajte poglobljene povezave
● uporabljajte ustrezne slike (pazite na avtorske pravice!)
o Pogostost objav
Zelo pomembno je, da nekaj redno objavite zaradi
- prepoznavnosti (prioriteta) med stiki
- interakcij in odnosov (za večkratne stike)
- ugleda, zanimanja in zaupanja (za vrednost vsebine)
- možnosti, da nas najdejo novi potencialni stiki
PostPickr je programska oprema, ki pomaga upravljati z resničnim
uredniškim načrtom in vam omogoča načrtovanje objave, organiziranje in
delitev vsebine, delo v skupini in še veliko več.
o Objava in članki
Razlike in podobnosti: objava vključuje največ 1300 znakov, sliko ali video ali
zunanjo povezavo. Članek predvideva več prostora, možnost, da ostane v
osnutku, da ga dokončate v več korakih in ga daste v popravek
o Kaj objaviti
Pomembno je, da na LinkedInu objavite članek le, če imate dobro razvito in
poglobljeno vsebino; na LinkedInu dobro delujejo izobraževalne in
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informativne vsebine, tiste, ki s podatki, analizami, mnenji in izkušnjami
pomagajo drugim strokovnjakom pri konstruktivni primerjavi.
o Vstavljanje slik in video posnetkov
Skupaj z objavo je mogoče objaviti galerijo več slik, medtem ko objavljanje
slik brez besedila ni priporočljivo. Prav tako ne objavljajte videoposnetkov
brez obrazložitvenih objav ali s predolgimi objavami. Na slike lahko
namestite tudi naložena besedila ali nalepke. Nasvet: zmerna uporaba.
o Analitika in statistika
LinkedIn ponuja stran s statističnimi podatki o ogledih in socialnih
interakcijah za sledenje uspehu in zanimanju za objave in članke. To nam
omogoča razumevanje, katere teme so bile najuspešnejše in kako se gibati v
uredniškem načrtu.
S klikom na oglede se prikažejo podatki o podjetjih, vlogah in lokacijah
sledilcev.
DODATNI VIRI
•

Obviously the first source is : https://www.linkedin.com/help/linkedin

•

LinkedIn: how it works and how to make the most of it:
https://www.agendadigitale.eu/cultura-digitale/linkedin-come-funziona-e-comesfruttarlo-al-meglio/

•

Company specialized in LinkedIn training: https://www.linkedin4business.it

The secrets of LinkedIn: 10 free functions for a perfect profile:
https://www.socialacademy.com/academies/start-tutorial/posts/i-segreti-dilinkedin-10-funzioni-gratuite-per-un-profilo-perfetto
Complete 2020 LinkedIn guide: https://www.mirkocuneo.it/guida-linkedin/
•
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UČNA ENOTA 6: USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITVENI
RAZGOVOR
UČNI CILJI
-

Pripraviti učence na zaposlitveni razgovor

-

Pogovoriti se o njihovih težavah in o najpogostejših vprašanjih na razgovoru

-

Določiti posebnosti spletnih zaposlitvenih razgovorov
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POVZETEK UČNE ENOTA
UČNA ENOTA 3:
Spletne prijave
Tema

I. Pozdravni
nagovor

Učni izidi

Trajanje

- Pozdravni nagovor
30-45
učencem in prebijanje minut
ledu

Dejavnosti usposabljanja

Dejavnost 1:
Icebreaker:
Predstavite se v 1
minuti

- Kratka predstavitev

- Teambuilding
- Razprava

II. Spletni
zaposlitveni
razgovor

Dejavnost 2: Pogovor o
najpogostejših
napakah, težavah in
postavljenih vprašanjih

30-45
minut

Dejavnost 3: Zbiranje
idej "Kaj vem o
tovrstnih razgovorih?"

15 minut

III. Odmor

- Usposabljanje

IV. Usposabljanje

IV. Zaključek

30 minut

- - Povratne
informacije in
opažanja

CELOTNO TRAJANJE
LEKCIJE

90 – 120
minut

15 minut

Dejavnost 4: Simulacije
razgovorov

Dejavnost 5: Zaključna
razprava

4h
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POTEK UČNE ENOTE
TEMA 1: POZDRAVNI NAGOVOR
Predstavite učno enoto in na stojalo z listi napišite učne cilje. Cilj dejavnosti v
učni enoti je pripraviti učence na zaposlitvene razgovore, pri čemer je posebna
pozornost namenjena spletnim oblikam.

"Povejte mi kaj o sebi" je pogosto prva stvar, ki jo bo izpraševalec vprašal
kandidate - ali gre za uvodni telefonski pogovor, za pogovor s svojim bodočim
šefom ali pa v zadnjem krogu sedijo pri izvršnem direktorju. Odziv na to
povabilo v okviru zaposlitvenega razgovora je lahko stresen in zapleten, zato je
nujno, da ste pripravljeni in se znate pravilno odzvati.

DEJAVNOST 1: ICEBREAKER “PREDSTAVITE SE V 1 MINUTI”
TRAJANJE:
Priprava 5-10 minut.
1 minuta za vsakega učenca + 5-10 minut za razpravo. Okoli 30-45 minut
(odvisno od velikosti skupine)
NAMEN: Povejte mi kaj o sebi!
(Običajno se vsi zaposlitveni razgovori začnejo s tem stavkom)
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA: pisalo in papirnati blokec
časovnik /timer
NAVODILA:
● Razmislite o sebi in o svojem zaposlitvenem profilu. Kako ga lahko definirate?
Katere spretnosti imate? V čem ste dobri? Učenci bi lahko razmišljali ali napisali
svojo kratko predstavitev, ki mora vključevati: navodila, delovne izkušnje in
spretnosti.
● Vsak učenec se v 1 minuti predstavi pred celotnim razredom. Ostali učenci
lahko ocenijo njegov nastop z uporabo "Lestvice povratnih informacij".
o
Po vsaki predstavitvi razpravljajte o tem, tako da ostale povabite naj
podelijo povratne informacije, predvsem na vprašanja ''Ste razumeli, katere
spretnosti ima? Vam je bilo jasno?''
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RAZLIČICE:
o
Učence lahko spodbudite, da delijo svoj strah in skrbi glede tega dela
zaposlitvenega razgovora.
DODATNI VIRI
Feedback Scale
https://www.themuse.com/advice/tell-me-about-yourself-interview-questionanswer-examples

DEJAVNOST 2 : RAZPRAVA
TRAJANJE: 30 minut
NAMEN: Pogovoriti se o najpogostejših napakah, postavljenih vprašanjih in težavah.
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA: stojalo z listi in markerji/flomastri
NAVODILA:
● 1. Korak: Pogovorite se o najbolj pogostih vprašanjih zaposlitvenih razgovorov
Seznam napišite na stojalo z listi
● 2. Korak: Vprašajte učence, katero vprašanje je zanje najtežje in zakaj.
o
3. Korak: Pogovorite se z učenci o najpogostejših napakah in njihovih
težavah (spodbujajte učence, da delijo svoje osebne izkušnje)
RAZLIČICE:
DODATNI VIRI
https://www.themuse.com/advice/interview-questions-and-answers
https://www.thebalancecareers.com/top-interview-questions-and-best-answers2061225
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TEMA 2: SPLETNI ZAPOSLITVENI RAZGOVORI
Najbolj značilen spletni razgovor je razgovor preko spletne kamere. Namesto da
kandidati pridejo osebno v pisarno, izpraševalec preprosto vodi razgovor preko videa.
Izpraševalec pogosto uporablja priljubljeno programsko opremo za video konference kot
sta Skype ali Google Hangouts. Pred izvedbo razgovora je dobro spoznati njihovo
uporabo, saj je pogosto potrebnih kar nekaj poskusov, da se kamera nastavi tako, da je
celoten obraz v kadru.
Nove raziskave kažejo, da čeprav lahko prihranijo čas, se video razgovori zaposlitvenim
kandidatom ali delodajalcem ne izplačajo.
Študija poslovne šole DeGroote na univerzi McMaster v Ontariu je pokazala, da so bili
kandidati za zaposlitev, izprašani preko videokonference, manj všečni, medtem ko so
bili izpraševalci manj kompetentni.
Z uporabo simuliranih Skype sej so raziskovalci ugotovili, da so kandidate, ki so bili
izprašani preko videokonference, izpraševalci ocenili nižje in manj verjetno bi jih
priporočali za določeno delovno mesto. Na drugi strani spletne kamere pa so kandidati
ocenili izpraševalce kot manj privlačne, manj prijetne, manj zaupanja vredne in manj
kompetentne.
Kljub rezultatom ankete se danes video intervjuji pogosto izvajajo. To je mogoče storiti
uspešno, dokler se izpraševalec in kandidat zavedata, da video razgovor ni nič manj
pomemben kot osebni razgovor.

DEJAVNOST 3: ZBIRANJE IDEJ “KAJ SEM ŽE VEDEL O TEJ VRSTI RAZGOVORA?”
TRAJANJE: do 15 učencev
NAMEN: Pogovor o razlikah med običajnim in spletnim zaposlitvenim razgovorom.
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA: Stojalo z listi in markerji/flomastri
NAVODILA:
● 1. Korak: Kaj je prva stvar, ki vas asocira na spletni zaposlitveni razgovor?
Vse odgovore zapišite na stojalo z listi
o

2. Korak: Katere spletne platforme poznate/uporabljate?

Vse odgovore zapišite na stojalo z listi
o 3. Korak: Zakaj je spletni zaposlitveni razgovor drugačen?
Stojalo z listi razdelite na dva dela: v prvi del napišite značilnosti običajnega
zaposlitvenega razgovora, v drugi del pa ključne besede za spletne
zaposlitvene razgovore
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o
4. Korak: Zaključna razprava o tem, kakšen zaposlitveni razgovor je
težji in nasveti, ki jih nudijo kandidati, kako se spopasti s tovrstnimi
razgovori.
RAZLIČICE:
DODATNI VIRI
https://www.thebalancecareers.com/tips-for-a-successful-video-job-interview2061348
https://www.businessnewsdaily.com/4834-video-skype-job-interview.html
https://www.youtube.com/watch?v=wQsyC-ks9f4

TEMA 3: USPOSABLJANJE
DEJAVNOST 4: SIMULACIJE RAZGOVORA
TRAJANJE: 90-120 minut
NAMEN: Vadimo skupaj!
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA: Stojalo z listi in markerji/flomastri
Računalniki s spletnimi kamerami
Projektor

NAVODILA:
● 1. Korak: Učencem pomagajte namestiti Skype
o

2. Korak: Preizkusite nastavitve spletne kamere in zvoka.

o

3. Korak: Simulacije razgovora

Simulirajte spletne zaposlitvene razgovore: en mentor bo ostal v učilnici, drugi
pa bo šel v drugo sobo in bo po Skypeu poklical vse učence, enega za drugim.

RAZLIČICE: Če učenci že imajo Skype račun, jih povabite, da se prijavijo.
Različica, če ne morete uporabljati dveh različnih prostorov: mentor bo ostal v učilnici in
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aktiviral Skype klic z izklopljenim mikrofonom (tudi učenci ne bodo uporabljali mikrofonov).
DODATNI VIRI
https://www.udemy.com/course/find-a-job-interview-skills-training-course/

TEMA 4: ZAKLJUČEK
DEJAVNOST 5: ZAKLJUČNA RAZPRAVA
TRAJANJE: 15 minut
NAMEN: Pogovorite se skupaj.
ŠT. UČENCEV: do 15 učencev
GRADIVA: Stojalo z listi in markerji/flomastri
NAVODILA:
● Ponovno se vrnite k učnim ciljem, napisanim na stojalu z listi in prosite učence
za povratne informacije in komentarje.
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