
  P a g e  | 1 

 

 
Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije. To gradivo odraža samo stališča avtorja in Komisija 

ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Številka projekta: 2019-1-

SI01-KA204-060426 

 

 

 

 

 

 

O2. ENTRE4ALL: vodič za izobraževalno učenje za postavitev 

središč digitalnega socialnega podjetništva 

O2.1. Poučevanje in gradiva na podlagi pristopa socialne 

aktivacije 

 

 

 

Tehnike usposabljanja in gradivo za mentorje/ predavatelje 

 

Partner: Emphasys Centre 

Date: 2020 

  

 

ENTRE4ALL SREDIŠČA 

Številka projekta: 2019-1-SI01-KA204-060426 

 



  S t r a n  | 2 

 

 
Projekt je sofinanciran s strani Evropske komisije. To gradivo odraža samo stališča avtorja in Komisija 

ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje. Številka projekta: 2019-1-

SI01-KA204-060426 

 

Modul  1. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M4-T3-A7 

Tema Javna predstavitev 

Učni rezultati 

Raven 3-4: 

• Razumevanje različnih stilov javne predstavitve, kot so 

pripovedovanje zgodb, itd. 

• Ugotovi elemente javnega nastopanja, vključno z verbalno / 

neverbalno komunikacijo, govorico telesa, idejami 

•  Uporabi verbalno in neverbalno komunikacijo v javni predstavitvi 

Učni pristop 

☐ Možnost kombiniranega učenja                             ☒  F2F trening 

☐  Individualno e-učenje                                            ☒  Učenje na daljavo 

☐  Praktično učenje                                                    ☐  Skupinsko delo 

☐  drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Načini javnega nastopanja  

Trajanje 50 minut 

Prostor/ 
oprema 

Učilnica, dostop do interneta, stoli, mize, učilnica 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Pisalo, zvezek 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Slogi javne predstavitve 
B1-2: Elementi prezentacije 
B1-3: Slogi javnega nastopanja scenarij 

Glavne 
naloge / 

postopek    

Naloga 1 
Predavatelj udeležencem  predstavi namen predstavitve in jih napiše na tablo: 
Za informiranje o izdelku, Za poučevanje ali poučevanje predmeta in 
prepričevanje članov, da sprejmejo predlog. 
(15 minut) 
 
Naloga 2 
Predavatelj pojasni, da obstaja 6 vrst predstavitev. pojasni vseh 6 vrst na 
podlagi priloženega delovnega lista. Predavatelj razdeli delovni list: Slogi 
javne predstavitve.Prediskutiraje vsebino. 
(35 minut) 
 
Naloga 3 
Predavatelj predstavi vajo B1-2: Elementi prezentacije in obrazloži navodila. 
Vsi naj izpolnijo delovni list. Na koncu pregledajo pravilne odgovore. 
(10 minut) 
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Naloga 4 
Refleksija/zaključek 
Predavateljj povzame ključne točke - Zakaj so predstavitve pomembne, 
elementi predstavitve in ključni slogi predstavitve, kot so pripovedovanje 
zgodb,ipd. 
 (10 minute) 
 

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

Our fight for disability rights- and why we’re not done yet, Judith Heumann 
Connector 
Freeform 
Coach 
Instructor 
Storytelling 
Visual 

Nasveti 

EQF raven 5 in 6: 
Učni izidi 

• Primerja različne sloge predstavitve 

• Prepozna uporabo socialne interakcije 
 
Delovni list 2: Slogi javne predstavitve. Predavatelj pokaže video posnetke in 
na koncu vsakega videoposnetka prdiskutirajo, kateri slog predstavitve je 
govornik uporabil.  
 
EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi: 

•  Izvede elevator pitch,uporabi govorico telesa in tehnike 
predstavitvenega sloga 

Cilj dodatne naloge je podpreti razvoj predstavitvenega sloga, ki bo odvisen 
od sposobnosti in preferenc vsakega posameznika.Predavatelj razdeli 
delovni list 3: B1-3: Slogi javnega nastopanja scenarij, udleženec ga izponi in 
nato predikutirata skupaj o zapisanem 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uJr4wGcLNsA
https://www.youtube.com/watch?v=kg-k5DFDtIw&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=kFMZrEABdw4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=ycT3kyNOXbc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=u7E1v24Dllk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=UyyjU8fzEYU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=x7qPAY9JqE4&feature=emb_logo
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Delovni list 1 

Delovni list B1-1: Slogi javne predstavitve 

 

Slog konektorja 

 

➢ Gledalci/občinstvo mu zastavljajo vprašanja in odgovarjaja nanje 

➢ Je samozavesten na odru 

 

Slog proste oblike 

➢ Ne upošteva strukture ali pravil 

➢ Uporablja svoj smisel za humor, izmenjavo zgodb in uporablja razne kartice 

 

Trener 

➢ Prodaja izdelkov 

➢ Uporaba interakcije 

 

Inštruktor 

➢  Strukturirana predstavitev in razdeljene teme 

➢ Uporaba govornih figur, metafor in vizualnih pripomočkov, kot so predstavitveni diapozitivi.  

 

Pripovedovanje 

➢ Deli svoje izkušnje 

➢ Vključuje kraj, čas, zaplet in sporočilo. 

 

Visualizacija 

➢ Uporaba predstavitvenih diapozitivov, videov z majhnimi količinami besedila 
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Delovni list 2 

 

B1-2: Elementi prezentacije 

 

Povežite pravilno besede iz stopca A z stolpcem B. 

 

 

A.                                                     B.  
1. Verbalna in neverbalna komunikacija      a. Način kako komuniciramo. 

 

2. Govorica telesa     b. Izražamo se z telesom                       

 

3. Ideja       c. Kaj hočemo prodati.  

 

4. Sporočilo zgodbe.     d. Zakaj je naš produkt pomemben. 
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Delovni list 3 

 

B1-3: Slogi javnega nastopanja, scenarij 

 

Pred publiko boste predstavili svojo poslovno idejo za izdelek po vaši 

izbiri. Ste zelo nervozni, nestrpni preden stopite na oder. Kateri slog 

predstavitve bi uporabili in zakaj? 
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