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Modul  1. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M4-T1-A3  

Tema Komunikacija z drugimi 

Učni rezultati 

 Raven 3-4: 

• Določi enosmerno in dvosmerno komunikacijo 

• Analizira razlike med enosmerno in dvosmerno komunikacijo 

• Uporaba enosmerne in dvosmerne komunikacije 

Učni pristop 

☐ Možnost kombiniranega učenja                             ☒  F2F trening 

☐  Individualno e-učenje                                            ☒  Učenje na daljavo 

☐  Praktično učenje                                                    ☐  Skupinsko delo 

☐  drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Enosmerna / dvosmerna komunikacija 

Trajanje 90 minut 

Prostor/ 
oprema 

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

Udeleženci 
potrebujejo: 

Pisalo, zvezek 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Enosmerna komunikacija 
B1-2: Dvosmerna komunikacija 
B1-3: Enosmerna in dvosmerna komunikacijska vaja 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Naloga 1:  
Prediskutirajte kaj je komunikacija in na koliko načinov lahko komuniciramo. 
Pojasnite načine: komunikacija F2F (gledanje videoposnetkov, branje 
besedil, poslušanje glasbe, pošiljanje besedil, telefonski klici itd. 
 
Nato postavite naslednja vprašanja: 
• V katero kategorijo spada branje časopisa (enosmerna ali dvosmerna 
komunikacija)? 
• V katero kategorijo spada poslušanje radia? 
• V katero kategorijo spada pošiljanje besedilnega sporočila? 
• V katero kategorijo spada izdelava predstavitve? 
• V katero kategorijo spada pošiljanje e-pošte? 
• V katero kategorijo spada gledanje televizije? 
• V katero kategorijo spada telefonski pogovor prijatelja? 
• V katero kategorijo spada, ko pokličete telefonsko službo in je na drugi liniji 
samodejni glas? 
Udeležence prosite, naj postavljajo vprašanja in prediskutirajte, zakaj vsak 
primer spada v posamezno kategorijo. (20 minut) 
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Naloga 2 
Razdelite delovni list B1-1: Enosmerna komunikacija 
Na glas preberite delovni list in prediskutirajte vsebino  z udeleženci. Prikaz 
modela prikažite z projektorjem (pošiljatelj-prejemnik sporočil). Pojasnite 
definicije.Udeležence prosite, naj postavijo vprašanja, če potrebujejo več 
pojasnil. 
 
Po uvodu udeleženci prosite, naj si ogledajo slike na oddelku B delovnega 
lista B1-1: Enosmerna komunikacija. Oglejte si primere in se pogovorite o 
tem, zakaj vsaka slika pripada "enosmerni komunikaciji". 
Udeležence prosite, naj pri  slikah napišejo ali povedo, kaj vsaka oseba 
počne. 
(20 minut) 
 
 
Naloga 3 
Razdelite delovni list B1-2: Dvosmerna komunikacija. 
Na glas preberite delovni list in prediskutirajte vsebino z udeleženci. Prikaz 
modela prikažite z projektorjem (pošiljatelj-sporočilo-sprejemnik-povratna 
informacija-pošiljatelj). Pojasnite, kaj pomenijo povratne informacije in 
postopek dvosmerne komunikacije. 
Navedite praktičen primer npr. prosite udeleženca, da se vam pridruži pred 
skupino. Vprašajte ga, ‘kakšno je bilo vaše kosilo danes?’ In se z njim / njo 
pogovorite. 
 
Po uvodu udeležence prosite, naj si ogledajo slike na razdelku B delovnega 
lista B1-2: Dvosmerna komunikacija. Oglejte si primere in pogovorite se o 
tem, zakaj vsaka slika spada pod "dvosmerno komunikacijo". 
Udeležence prosite, naj na slikah napišejo ali povedo, kaj vsaka oseba 
počne.(20 minut) 
 
Naloga 4 
Razdelite delovni list B1-3: Enosmerna in dvosmerna komunikacija, vaja 
 
Udeleženci naj izpolnijo delovni list;  „Enosmerna“ in „Dvosmerna 
komunikacija“. 
Vsakega učenca prosite, naj odgovori na vsako vprašanje. 
 
Naloga 5  
Refleksija/zaključek 
(5 minut) 

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

Modes of Communication 
One-way communication 
Two-Way Communication | Knowledgecity.com  

Nasveti 
EQF raven 5 in 6: 
Učni izidi: 

https://www.youtube.com/watch?v=Ikbn73iL3m4
https://www.lynda.com/Business-tutorials/One-way-communication/774893/5036200-4.html
https://www.youtube.com/watch?v=pCsjrojDB_4
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• Določi enosmerno in dvosmerno komunikacijo 

• Analizira razlike med enosmerno in dvosmerno komunikacijo 

• Uporaba enosmerne in dvosmerne komunikacije 
Naloga 1: Udeležence razdelite v skupino po dva in jih prosite, naj 
predstavijo enosmerno in dvosmerno komunikacijo.. 
 
Naloga 2: Cilj te naloge je, da udeležence analizirajo, kdo je (pošiljatelj-
prejemnik) in namen enosmerne in dvosmerne komunikacije. Predavatelj bo 
udeležence razdelil v dve skupini. Vsaka skupina bo predstavila scenarij 
enosmerne komunikacije, ki vključuje tri elemente. 
 
EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi: 
 
• Primerja enosmerno in dvosmerno komunikacijo 
• Predstavi razlike med enosmerno in dvosmerno komunikacijo 
 
 
Naloga 1: Razdelite udeležence v skupino po dva in jih prosite, naj predstavijo 
enosmerno in dvosmerno komunikacijo. 
Razdelite delovne liste- B1-1: Enosmerna komunikacija in B1-2: 
Dvosmerna komunikacija. Preberite definicijo in jih prosite, naj opravijo 
vaje. 
 
Naloga 2: Predstavite primer napačne komunikacije v dvosmerni 
komunikaciji. Udeležencem razložite, kaj je napačna komunikacija in kako 
pomembno je sporočilo, ki ga pošiljatelj pošlje. 
 
Učence razdelite v skupine po dva in jih prosite, naj predstavijo primer 
napačne komunikacije. Prosite jih, naj predstavijo svoj primer. 
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Delovni list 1 

 

B1-1 Delovni list; enosmerna komunikacija 

A. Definicija: 

Model enosmerne komunikacije ima: pošiljatelja, sprejemnika in sporočilo. 

V enosmerni komunikaciji pošiljatelj pošlje sporočilo prejemniku, vendar 

pošiljatelju nič ne komunicira s pošiljateljem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Definicije: 

•  Pošiljatelj = pošlje sporočilo 

• Sprejemnik = sprejema in razume sporočila 

•  Sporočila = prek osebne komunikacije z verbalno / 

neverbalno komunikacijo in prek spletne komunikacije z 

besedami in vizualnimi elementi, npr. čustveni simboli, 

fotografije, video posnetki in zvoki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pošiljatelj Sporočilo Prejemnik
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C. Zapišite primere enosmerne komunikacije. 

   

 

 

 

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 

 

 

  

 

 

………………………………………………   …………………………………………. 
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Delovni list 2 

 

Delovni list B1-2: Dvosmerna komunikacija 

 

Dvosmerna komunikacija je takrat, kadar ima sprejemnik možnost , da 

poda povratno informacijo 

 

 

A. Glavni cilj je medsebojna komunikacija in iskanje rešitve, ki bo ustrezala obema. 

 

Definition povratnih informacij 

 

Je reakcija komunikacijskega partnerja in jo razumemo z neverbalno 

komunikacijo, kot so prikimavanje, nasmehi itd. 
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B. Zapišite primere dvosmerne komunikacije:  

  

 

 

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 
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Delovni list 3 

 

A. Opišite katero komunikacijo prikazujejo spodnje slike. 

 

    
 

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 

 

   

 

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 
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………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………….…………………….                  …………….…………………………………. 
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………………………………………………………..      ………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     

 

…………………………………………………                ………………………………………………… 


