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Modul  4. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M4-T2-A6 

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 

Reševanje problemov 

Trajanje 40 minut 

Prostor/ 
oprema 

Učilnica, dostop do interneta, stoli, mize, učilnica 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Pisalo, zvezek 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Definicija reševanja problemov 
B1-2: Dejavnost reševanja problemov 
B1-2: Dejavnost reševanja problemov po korakih 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Naloga 1 
Predavatelj razdeli delovni list B1-1: Definicija reševanja problemov. 
Delovni list udeleženci preberejo in diskutirajo o definiciji in korakih reševanja 
problemov. Predavatelj  spodbuja k postavljanju vprašanj. Predavatelj na tablo 
naj napiše 7 korakov pristopa k reševanju problemov. 
(10 minut) 
 
Naloga 2 
Na podlagi korakov potrebnih za reševanje problemov mora vsak udeleženec 
s podporo upredavatelja rešiti težavo. Udeleženci se razdelijo v skupine  po 2 
ali 3 osebe in dobijo scenarij, prikazan na delovnem listu 2: B1-2: Dejavnost 
reševanja problemov. Predavatelj prebere scenarij in vsaki skupini zastavi 
vprašanja.  
(20 minut) 
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Naloga 3 
Refleksija/diskusija (10 minut)  

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

17 Fun Problem Solving Activities and Games 
What is Problem Solving? 
40 Workplace Scenarios 
35 problem solving techniques and activities to create effective solutions 
20 Problem Solving Activities for Your Team to Master 

Nasveti 

EQF raven 5 in 6: 
Učni izidi: 

• Prepozna rešitve in se uspešno sooči z različnimi vrstami problemov 

• Uporabi veščine in uspešno pristopa k rešitvi 
 
 
Predavatelj  nadomesti nalogo 2. Razdeli  delovni list 3 in oblikuje skupino po 
2-3 osebe. Prebere vsebino, udeleženci imajo 15 minut časa, da izpolnijo 
delovni list. Po zaključku upredavateljj prosi vsako skupino, naj odgovori.  
 
EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi: 

• Odreagira na konflikte z racionalnim razmišljanjem 

• Reševanje konfliktov z racionalnim pristopom in premišljenim 
pristopom 

Skupina udeležencev se razdeli v skupine po tri osebe. Vsak član ekipe ima 
eno od naslednjih vlog: 
Risar: poskuša poustvariti vnaprej narisan dizajn, ki ga ostali ne vidijo. 
Navodila dobi od govorca. Stoji s hrbtom obrnjen vstran od govorca in 
gledalca- 
Govorecr: Govornik opisuje zasnovo v predalu, ne da bi videl zasnovo. 
Gledalca lahko zaslišijo. Ne smejo uporabljati kretenj z rokami. 
Gledalec: gledalec vidi zasnovo. Vendar pa ne sme govoriti in mora 
nebesedno komunicirati z risarjem Poleg tega ne smejo risarji drugim kazati 
kaj rišejo. 

 

https://icebreakerideas.com/problem-solving-activities/
https://asq.org/quality-resources/problem-solving
https://foxhugh.com/non-fiction/36-workplace-scenarios/
https://www.sessionlab.com/blog/problem-solving-techniques/#4-the-5-whys
https://dzone.com/articles/20-problem-solving-activities-for-your-team-to-mas
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Worksheet 1 

Delovni list B1-1: Definicija reševanje problemov 

 

➢ Pomen reševanja problemov? 

 Reševanje problemov je postopek definiranja problema; ugotavljanje vzroka 

težave; prepoznavanje, določanje prednostnih nalog in izbira alternativ za 

rešitev ter izvajanje rešitve 

 

➢ Kako se uspešno soočiti s problemom? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 KORAKOV USPEŠNEGA REŠEVANJA PROBLMOV 

1. Identificirajte težave / težavo 

2. Razumevanje interesov vseh vpletenih 

3. Naštejte možne rešitve 

4. Ocenite uspešen pristop 

5. Izberite možnost / možnosti, ki bo najuspešnejša 

6. Zapišite rešitev 

7. Načrtujte vnaprej - ugotovite posledice 
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Delovni list 2 

 

B1-2: Dejavnost reševanja problema 

 

Albert je slaboviden in dela kot blagajnik v kavarni. Sodelavcem je 

prisluškoval in je slišal kako so se norčevali iz njega. Albert vloži pritožbo pri 

podjetju in trdi, da je to primer diskriminacije na delovnem mestu. Kaj naj 

naredi vodstvo? 

 

 

 

Vprašanja: 

1. Identificirajte pereč problem, Kateri mislite je tisti, ki se ga mora nenudoma rešiti. 

2. Kako bi vi rešili ta problem? 

 

 

 Reševanje problemov zahteva, da oseba prepozna težavo, poišče 

različne rešitve za rešitev problema, izbere najboljšo rešitev problema in 

izvede izbrano rešitev. 
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Delovni list 3 

 

B1-2: Dejavnost reševanja problemov po korakih 

 

Albertje slaboviden in stoji v vrsti v kavarni podjetja. Eddie, njegov sodelavec, 

stopi od Alberta, "Tu sem že dlje in sem pred tabo". Albert vloži pritožbo pri 

podjetju in trdi, da je to primer rasizma na delovnem mestu. Kaj naj naredi 

vodstvo ? 

 

 

 

 

Vprašanja: 

Kako se uspešno lotiti reševanja problemov? 

 

Katera je glavna težava/problem?  

 
Kaj so interesi? 
 

 

Katera so možna rešitev? 
 

 

Kakšen je rezultat vsake rešitve? 
 

 

Katera je najboljša rešitev? 
 

 

Zapišite rešitev  

Kakšni so učinki te rešitve?  

 


