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Modul  4. Socialne spretnosti 

Številka 
aktivnosti 

M4-T1- A1  

Tema Komunikacija z drugimi 

Učni rezultati 

Raven 3 - 4:   

• Razume verbalno in neverbalno komunikacijo 

• Opredeli verbalno in neverbalno komunikacijo 

• Predstavi tehniko verbalne in neverbalne komunikacije 

Učni pristop 

 

☐ Možnost kombiniranega učenja                                 ☒  F2F trening 

☐  Individualno e-učenje                                                ☒  Učenje na daljavo 

☐  Praktično učenje                                                        ☐  Skupinsko delo 

☐  drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Verbalna in neverbalna komunikacija 

Trajanje 85 minut 

Prostor/ 
oprema 

Učilnica, dostop do interneta, računalnik, projektor, tabla, stoli, mize 

Udeleženci 
potrebujejo: 

NA 

Priloženi 
delovni listi 

B.1-1 Verbalna in neverbalna komunikacija 
B.1-2 Vsako zgodbo razdelite v verbalno ali neverbalno kategorijo 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Naloga 1: 
Npr. 
Predavanje prilagodite individualnim potrebam in jih razporedite v manjše 
skupine. 
Začnite lekcijo z videoposnetkom - Εκπαίδευση στη Μη Λεκτική Επικοινωνία  (1 
min) 
Vprašanja za razpravo za video: (20 min) 
Kaj je komunikacija? 
Kaj je neverbalna komunikacija? 
Kako lahko komuniciramo? (verbalna in neverbalna komunikacija) 
 
 
Naloga 2: 
Predavatelj učencem razloži, kaj je verbalna in neverbalna komunikacija pri 
čemer upošteva spodnje opredelitve. Po glasnem branju definicij predavatelj in 
udeleženci prediskutirajo o izrazih. 
Delovni list 1: Kaj je verbalna in neverbalna komunikacija (15 min) 
Zastavite jim vprašanja: (15 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=cIn8VH0mXz4
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• Kaj pomeni besedna komunikacija? 
• Kaj pomeni neverbalna komunikacija? 
• Iz česa je sestavljen? 
 
Skupinsko delo: spodaj pokaži YouTube video: 
Non-Verbal Communication - Mr. Bean 
 
Udeležence prosite, naj poiščejo kje vse uporabljamo neverbalno komunikacijo. 
 
Naloga 3 
Delovni list 2: 
Predavatelj vsakemu udeležencu razdeli kartico z VERBALNO ali 
NEVERBALNO komunikacijo 
Učitelj na glas prebere scenarij in postavi naslednje vprašanje: 

• Ali uporabljajo verbalno ali neverbalno komunikacijo? 
Študent mora dvigniti kartico, ki se mu zdi najbolj primerna. (25 minut) 
 
Refleksija/zaključek  (5 mins) 
 

Uporabni viri  
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

Εκπαίδευση στη Μη Λεκτική Επικοινωνία 
Non-Verbal Communication - Mr. Bean 

Nasveti 

EQF raven 5 in 6: 
Učni izidi: 

• Primerjava verbalne in neverbalne komunikacije 
Na začetku seminarja bo predavatelj prosil udeležence, da se razdelijo v 
skupine po 2. Vsaka skupina bo morala prikazati verbalno ali neverbalno 
komunikacijo, ki temelji na določenem scenariju, npr. „Ste stranka, hočete 
pomeriti nov izdelek v slačilnici, tam vam bo oseba dala številko in pokazala 
slačilnico, ki je na voljo“. Sledi razprava. 
Udeleženci bodo dobili delovni list, ki bo vseboval scenarije in bodo morali vsak 
scenarij povezati z ustrezno kategorijo „Verbalno ali neverbalno“. 
 
EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi: 

• Ločiti verbalno in neverbalno komunikacijo 

• Prilagodi učinkovito tehniko verbalne in neverbalne komunikacije 
 
Za to stopnjo predavatelj začne z vprašanji udeležencem, npr. ‘Kaj je verbalna 
komunikacija?’, ‘Kaj je neverbalna komunikacija?’, ‘Kakšna je razlika?’. Nato 
predavatelji razdelijo delovno liste, ki vključujejo pisni scenarij in vsak 
udeleženec bo moral pripravti tehniko verbalne in neverbalne komunikacije za 
sporočanje svojega sporočila. Preostali udeleženci bodo vprašani o sporočilu 
govorca in po potrebi popravili njegovo / njeno komunikacijsko tehniko. 
 

Delovni list 1 

https://www.youtube.com/watch?v=C9GbhdfEWVs
https://www.youtube.com/watch?v=cIn8VH0mXz4
https://www.youtube.com/watch?v=C9GbhdfEWVs
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B.1-1 Verbalna in neverbalna komunikacija 

Uvod v besedno komunikacijo: 

Izrazi 

 

Verbalna komunikacija: Komunikacija z uporabo besed ali jezika 

 

 

Elementi verbalne komunikacije: 

• Organizirajte svoje misli 

• Uporabite ustrezen jezik, da navedete svoj argument 

• Pokažite spoštovanje in empatijo 

 

  

Neverbalna kominikacija: Komunikacija brez uporabe besed 

 

 

Elementi neverbalne komunikacije: 

• Paralingvistika: Ton glasu, glasnost in intonacija se štejejo za ločene od dejanskega 

jezika. To je zato, ker lahko ton glasu in glasnost spreminjata pomen stavka. 

• Mimika obraza 

• Očesni stik 

• Kretnje 

• Govorica in drža telesa 

• Nasmeh
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Delovni list 2 

B.1-2 Vsako zgodbo razdelite v verbalne ali neverbalne kategorije 

 

 

  Zgodbe: 

1. Gina se odpravi v trgovino z oblačili po majico. Izbere rdečo majico, blagajničarko 

vpraša ‘Koliko stane majica?’. Prodajalka odgovori '25 evrov '. 

2.Delo vas zadržuje in zamujate na sestanek, ki ga vodi sodelavec. Ko prispete, je vaš 

sodelavec že začel s predstavitvijo. Ko vstopite v sejno sobo, z nekakšnim valom dvignete 

roko in prikimate z obrazom. Usedite se in sodelujete na sestanku. 

3. Koordinirate ekipo in člani so vam po e-pošti poslali svoj prispevek k delu. Ne 

posredujete nobenega odgovora. 

4. Aleksandra preveri ali je njen vodja na voljo za sestanek. Vpraša: 'Imate minuto? Želim 

se pogovoriti z vami o naročilih. 

5. V vašo trgovino je vstopila nova stranka in kupila enega od vaših izdelkov. Nasmehnete 

se jim. 

6. Ellen vpraša svojo prijateljico, kako je, prijateljica se tiho odzove s hladnim tonom 

"Dobro sem". 

7. Ross gre v kavarno in naroči en majhen kapučino. Natakar je dvignil kazalec in pogledal 

navzdol, pomeni "počakaj minutko, prosim". 

 


