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Modul  4. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M4-T2-A5 

Tema Obvladovanje konfliktov 

Učni rezultati 

Raven 3-4: 

• Prepozna različne vrste čustvenega konteksta 

• Ugotovi različne vrste čustev 

• Opredeli primerno vedenje 

• Implementira primerno vedenje 

Učni pristop 

☐ Možnost kombiniranega učenja                             ☒  F2F trening 

☐  Individualno e-učenje                                            ☒  Učenje na daljavo 

☒  Praktično učenje                                                    ☐  Skupinsko delo 

☐  drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Upravljanje vedenja 

Trajanje 50 minut  

Prostor/ 
oprema 

Učilnica, dostop do interneta, stoli, mize, učilnica 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Pisalo, zvezek 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Neprimerno vedenje 
B1-2: Vaja za upravljanje vedenja 

Glavne 
naloge / 

postopek    

 Naloga 1 
Uvod v vedenjsko upravljanje. Udeležencem razdelite delovni list B1-1: 
Neprimerno vedenje. Preberite vsebino in se pogovorite. 
(15 minut) 
 
Naloga 2 
Vaje se izvede skupinsko. Udeleženci se razdelijo v skupine.Največ ljudi na 
skupino naj bo 5. Vsaka skupina mora pripraviti skupek pravil, ki se jih morali 
vsi držati, npr. vzgojitelj je prijazen, ljudje spoštljivi. Vsaka skupina mora 
pripraviti vsaj 5 pravil. Nato  vsaka skupina predstavi svoje ideje in prediskutira 
napisano. 
(30 minut) 
 
Naloga 3 
Predavatelj vpraša udeležence, "kako odreagirajo, ko je nekdo nesramen do 
njih?" In "Kakšnoi je tvoje vedenje, ko si vznemirjen/a?’. (15 minut) 
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Uporabni viri  
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

8 Activities for Classroom Management                           
10 Effective Ways Intelligent People Deal With Rude People 

Nasveti 

EQF raven 5 in 6: 
Učni izidi: 
Razumevanje pomen obvladovanja konfliktov 
• Opredeli obvladovanje konfliktov in primerno vedenje. 
 
Predavatelj uporabi 1. nalogo in doda še dejavnost. Pri 2. nalogi predavatelj 
prosi vsakega udeležence, da naj: 
Zapišiejo ali povejo primer, ko so se z nekom znašli v konfliktni situaciji 
(prijatelj, družinski član,prijatelj itd.). Kako so se odzvali na te situacije? Je 
bila vaša reakcija ustrezna? Kaj bi lahko storili drugače? 
Predavatelj udeleženece prosi, naj na glas preberejo njihov prime, sledi 
diskusija. 
Natio še naj zapišejo definicijo konflikta, in jih po potrebi popravi. 
 
EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi: 

• Reagirati na konflikte s pomočjo vedenja in racionalnega razmišljanja 

• reševanje konfliktov z direktnim pristopom in primernin vedenjem 
 
Predavatelj uporablja  nalogo 1, medtem ko se naloga 2 zamenja. Naloga 2 
bo definirala in prikazala, kaj je obvladovanje konfliktov, z resničnimi primeri. 
Za to nalogo predavatelj  razdeli udeležence po dva. Vsak par je umeščen v 
scenarij konflikta v v delovnem okolju.   

• Olga dela v okoljski organizaciji. Olga je prišla res pozno, ne da bi 
javila. Julie, ki je vodja, pove Olgi. Olga poskuša z Julie komunicirati 
in razmišljati o tem, zakaj je zamujala. 

• James sodeluje z Georgeom v supermarketu.George kričina Jamesa, 
naj organizira police. James ne razume in se mu zdi Georgeov odnos  
zelo nespoštljiv. James gre k svojemu nadrejenemu, da reši težavo. 

• Demio je bil odpuščen zaradi slabe uspešnosti in 
neprimernegavedenja v njegovem podjetju. Demio se počuti zelo 
rzafustrirano in se gre soočit s svojim nadrejenim. 

  

 

https://mx.unoi.com/2014/08/27/8-activities-for-classroom-management/
https://www.entrepreneur.com/article/336846
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Delovni list 1 

Delovni list B1-1: Neprimerno vedenje 

 

 

Kaj pravzaprav pomeni neprimerno vedenje? 

Pomeni, da nekdo ni vljuden in je škodoželen, nesramen in vzkipljiv 

Zakaj se nakateri obnašajo tako? 

➢ Slabo počutje ali bolečina 

➢ Hormonske spremembe 

➢ Frustracija ob odpovedi, ki se običajno konča s samopoškodovanjem 

➢ Sprememba rutine ali občutek osamljenosti 

➢ Depresija, tesnoba ali vznemirjenje 

➢ Dolgčas 

➢ Nerazumevanje dogajanja 

➢ Senzorične potrebe 

➢ Iskanje pozornosti 

 

Kako se temu izogniti? 

➢ Nagovorite in sporočite svoje občutke npr. Rabim odmor 

➢ Uporabite miren glas 

➢ Nasmehnite se 

➢ Pokažite razumevanje in sočutje do drugih 

 

 

 

 

Kako odreagirati ko se nekdo neprimerno obnaša do vas? 
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➢ Zavedajte se, da ljudje pogosto postanejo nesramni. 

➢ Ne bodite nesramni do druge osebe. Namesto tega ustavite krog nesramnosti in pokažite 

empatijo. 

➢ Ne jemljite tega osebno. Nekdo je lahko nesramen, če je imel slab dan  

➢ Na nesramnost reagirajte prijazno. Ne dovolite, da vas drugi ljudje vznemirjajo. 

➢ Soočite se z osebo glede njenega vedenja. Prosite jih, naj prenehajo. Nikomur ne dovolite, 

da se do vas obnaša nespoštljivo. Namesto tega se pogovorite o tem, kaj vas je zmotilo 

➢ Bodite dober vzor. Obnašajte se tako, kot želite, da se drugi obnašajo do vas. 

➢ Izogibajte se nesramni osebi. Upoštevajte, da se lahko oddaljite od osebe, ki je bila do 

vas nesramna, na tak način se izognete neprijetni situaciji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


