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Modul  4. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M4-T2-A4  

Tema Obvladovanje konfliktov 

Učni rezultati 

 Raven 3-4: 

• Prepozna različne vrste čustev 

• Identificira različne vrste čustev 

• Opredeli koristno vedenje 

 

Učni pristop 

☐ Možnost kombiniranega učenja                             ☒  F2F trening 

☐  Individualno e-učenje                                            ☒  Učenje na daljavo 

☒  Praktično učenje                                                    ☐  Skupinsko delo 

☐  drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Vedenje 

Trajanje 70 minut 

Prostor/ 
oprema 

Učilnica, dostop do interneta, stoli, mize, učilnica 

Udeleženci 
potrebujejo: 

N/A 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Identificiranje čustev 
B1-2: Koristno vedenje 
B1-3: Scenarij koristnega vedenja 
I1-1: Obvladovanje konfliktov 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Pri nalogi mora predavatelj upoštevati individualne potrebe vseh učencev. 
Naloga 1: 
Naredite majhen uvod v opis čustev. Razdelite delovni list B1-1: 
Razumevanje čustev. Cilj te vaje je, da posameznik prepozna svoja čustva, 
z namenom nadzora le-teh. 
Udeleženci naj preberejo delovni list, nato vprašajte naslednje: 
• Kaj vas osreči? 
• Kaj vas žalosti? 
• Kaj vas jezi? 
• Zakaj čutite strah? 
• Zakaj se počutite gnusno? 
• Kaj vas preseneča? 
Udeležencem lahko ponudite različne možnosti, če ne razume vprašanje.. Na 
primer, v vprašanju »kaj vas jezi?«  
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Udeležence razdelite v skupino po 2 ali 3. Prosite jih naj drug drugemu 
zastavijo vprašanje iz zgornjih podanih vprašanjih. Dajte jim 15 minut časa. 
(25 minut) 
 
 
Naloga 2 
Razdelite delovni list B1-2: Koristno vedenje. Glasno preberite članek. 
Pojasnite in razpravljajte o pomembnosti sprejetja koristnega vedenja in 
obvladovanja jeze, kot opisuje delovni list. 
(10 minut) 
 
Naloga 3 
Ta dejavnost je igra vlog. Razdelite delovni list B1-3: Scenarij koristnega 
vedenja. Naredite skupino po 2-3 osebe in jim spojasnite, da bodo igrali vsak 
svojo vlogo. Če se nekdo noče ukvarjati z dejavnostjo, lahko gleda drugo 
igranje vlog v skupini. 
Na koncu dejavnosti prosite skupino, da predstavi svoj scenarij pred ostalimi. 
(20 minut) 
 
Naloga 4 
Na kratko razložite, kaj ste počeli v skupini. Pojasnite, kako pomembno je 
sprejeti koristno vedenje in razumeti svoja čustva. Opišite mehanizme za 
obvladovanje jeze in udeležence prosite, naj vam zastavijo kakršno koli 
vprašanje. 
(5 minut) 
 

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

Ways to manage anxiety for adults with learning disabilities  
5 Common Workplace Conflicts- Scenarios & Resolutions 
Conflict 

Nasveti 

EQF raven 5 in 6: 
Učni izidi: 

• Razumevanje veščine spoprijemanja v stresnih in tesnobnih situacijah, 
npr. izogibajte se stresnim situacijam, prepoznajte primerno vedenje 

• Opredeli obvladovanje konfliktov in koristno vedenje 

• Spodbujata zdravo vedenje 

• Sprejema veščine spoprijemanja  
 
Predavateljj lahko uporablja naloge 1. in 3.. Razvija 2. nalogo z uporabo 
delovnega lista (Worksheet-I1-1: Obvaldovanje konfliktov), ki vključuje 
opredelitev obvladovanja konfliktov in primere konfliktov v delovnem okoljo. 
Po razpravi o tem, kaj je obvladovanje konfliktov, predavatelj poda scenarij 
primera konflikta, ki se zgodi v socialnem podjetju, in udeležence prosi, naj 
razmislijo o načinih, na katere bi se morali zaposleni odzvati. 
 
 
 

https://www.ecl.org/about/latest-news/blog/ways-to-manage-anxiety-for-adults-with-learning-disabilities
http://managestaff.com/common-workplace-conflicts/
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/conflict
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EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi: 
 
Predavatelj lahko uporablja naloge 1. in 2. (stopnja B). Prav tako lahko doda 
aktivnost (kot 3. naloga), ki bo od udeleženca  zahteval, da se na reševanje 
konfliktov odzove s pomočjo pravilnega vedenja . 
Za to dejavnost predavatelj vsakemu udeležencu predstavi naslednje 
scenarije  
• Delate v prodajalni oblačil. Stranka je kupila oblačilo, pride do vas razočarana 
in vas prosi, da vrnete denar, saj je velikost res majhna in je noče več. Kako 
bi se odzvali? 
• Delate v pisarni, sodelavec pred vsemi pove, da ste izgubili pomemben 
dokument in ga ni mogoče najti. Ne veste, kateri dokument je. Kako bi se 
odzvali? 
• Pred časom se dogovorite, da boste s svojim prijateljem odšli na koncert 
svoje najljubše pevke. Vaš prijatelj odpove v zadnjem trenutku, ne da bi vam 
pojasnil. Kako bi se odzvali? 
• Ste kuhar v restavraciji in stranka  pove, da je našel lase v svoji jedi. Kako bi 
se odzvali? 
• Ste telefonski operater podjetja IT. Stranka po telefonu želi govoriti z vašim 
nadrejenim, vendar ni na voljo. Ko stranki rečete, da ni na voljo, postane 
stranka res nesramna in začne vpiti. Kako bi odreagirali? 
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Delovni list 1 

 

Worksheet B1-1: Identificirajte čustva 

 

A. Povežite čustvo z sliko 

 

1. Sreča     
    

 

 

       

2. Žalost  

 

        

3. Frustracija 

 

       

4. Presenečenost      

  

 

 

5. Jeza 
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Delovni list 2 

 

Delovni list B1-2: Primerno vedenje 

 

  

 

 

A. Kako ostanem miren?  

 

➢ Dihalne vaje: Načini spreminjanja dihanja, da se boste pomirili.. 

➢ Spopadanje s čustvi: Uporabite vid, dotik, hrup, vonj in okus, da se osredotočite na 

stvari okoli sebe. 

➢ Vodena vizualizacija, vam pomaga, da si predstavljate, da ste nekje drugje, na drugem 

kraju, okilju. 

➢ Progresivna mišična sprostitev za zmanjšanje strea, kadar čutite napetost v telesu. 

 

B. Kaj lahko naredim kadar sem jezen/a in zafustriran/a? 

➢ Ponavljajte besede za tisti, ki vas vodi 
➢ Uporabite miren glas 
➢ Razližite svoje potrebe osebam okoli sebe 
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➢ Prosite za odmor 
 

Worksheet 3 

 

Delovni list- Scenarij primernega vedenja 

Razdelite se po parih. Eden naj bo Jane drugi Andrea. 

 

Jane je stara 23 let in je nova uslužbenka v restavraciji. Jane prosi svojo nadrejeno, če lahko dobi 

dopust, ker gre na banko. 

Jane: Gospa Andrea, vas lahko nekaj vprašam? 

Andrea: Ja, Jane povej. 

Jane: Jutri bi imela dopust, ker moram zjutraj v banko. 

Andrea: In za to potrebuješ cel dan? Ne morete dobiti prostega dne, ker imamo pomemben 

sestanek. 

Jane: (reče jezno) Zakaj ne morem dobiti prostega dne? Nikoli še nisem imela dopusta. To je 

nepošteno. 

Andrea: Morate se umiriti in prosim, ne kričite. 

Jane: (nadaljuje glasno) Ja, ampak zakaj mi ni dovoljeno? 

Andrea: Razložila sem ti, da imamo jutri pomemben sestanek in moraš biti tukaj. Kaj pa, če greste 

zjutraj na banko ter se nato vrnete nazaj?  

Jane: Ja, v redu. Sliši se v redu. 
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Worksheet 4 

 

Delovni list- I1-1: Obvaldovanje konfliktov  

Ta delovni list je namenjen udeležencom od 6-8 ravni. 

-  

➢ Kaj je konflikt? 

Konflikt je stanje, ko dva ali več sistemov znotraj istega sistema oz. 

teritorija ne funkcionirata optimalno zaradi (delne) neusklajenosti 

sistemov, kar prevedeno na medosebne odnose pomeni, da je 

medosebni konflikt stanje, ko dva ali več posameznikov znotraj   

določene skupine ali odnosa oz. na določenem področju ne (so)delujejo optimalno zaradi 

njihove (delne) neusklajenost 

 

 

➢ Kaj pomeni obvladovanje konflikotv? 

Obvladovanje konfliktov je postopek spopadanja z (zaznanimi) 

nesoglasji, ki izhajajo na primer iz različnih mnenj, ciljev in potreb. 
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➢ Možni primeri konfliktov na delovnem mestu 

Konflikt Rešitev 

Z novim sodelavcem se spričkata in med vama 

obstaja napetost. 

Vprašajte: Ali se lahko o tem pogovoriva? 

. 

 

Sodelavec vas kliče sredi noči in se ne javite. Povejte sodelavcu, do kdaj so za vas sprejemljive 

ure, da vas pokliče. 

Sodelavec je do vas nesramen. Pogovorite se in se vprašanja se lotite 

neposredno, pri čemer morate ostati mirni in 

spoštljivi. 

 

Razlike v delovnih stilih: zaposleni se pritožuje 

nad vašim načinom dela nadrejenemu. 

Razumeti in sprejeti moreta drug drugega. Prosite 

za reorganizacijo delovne strukture 

 

Kulturni konflikti: Imate drugačno vero kot vaš 

sodelavec in včasih pri razpravi o politiki in religiji 

pride do napetosti, saj se v mnogih vprašanjih ne 

strinjate. 

Bodite spoštljivi do prepričanj drug drugega in ne 

bodite žaljivi. 

 


