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Modul  1. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti 

M4-T3-A8 

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 

Govorica telesa 

Trajanje  80 minut 

Prostor / 
oprema 

Učilnica, dostop do interneta, stoli, mize, projektor 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Beležka in pisalo 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Kaj je govorica telesa? 
B1-2: Govorica telesa - vaje 

Glavne 
naloge / 

postopek    

 Naloga 1 
Poglej video ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ - ΓΛΩΣΣΑ 
ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ **ANIMATION** (10 minut). Vprašaj udeležence, če imajo 
kakšno vprašanje, ter se po potrebi o tem pogovorite  
(20 minut)   
 
Naloga 2 
Udeležencem, razdelite delovni list 1. Udeleženci, si anj predtavljajo, da se 
bodo udeležili zaposlitvenega razgovora, ter postavite naslednje 
vprašanje:”Kako bi sedeli, da bi se predstavili?, Kateri bi bil najprimernejši 
položaj?”. Za razmislek o primernem položaju imajo navoljo 2 minuti. Nato, 
vsak udeleženec, dobi 2 minuti, da predstavi svojo idejo, predavatelj pa jih po 
potrebi popravi. (30 minut) 
 
Naloga 3 

https://www.youtube.com/watch?v=UFQLFsTWzYg
https://www.youtube.com/watch?v=UFQLFsTWzYg
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Razdelite skupine po 2-3 osebe. Udeležence prosite, da skupaj izpolnijo vaje 
v delovnem listu 2. Na voljo imajo 15 min, nato pa vsi skupaj razpravljajte o 
odgovorih. Slike predstavite preko projektorja, tako da jih bodo lahko vsi 
udeleženci videli.  
(30 minut) 
 
Naloga 4 
Refleksija/zaključek (10 minut) 
Predavatelj povzame, kaj so se udeleženci naučili : Elementi govorice telesa, 
primerne in neprimerne tehnike. 
  

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

ΠΩΣ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ - ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΟΣ **ANIMATION  
ilovestyle.com - Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2018 - Τιμητικό 
Βραβείο  
 

Nasveti 

EQF raven 5 in 6 
Učni izidi: 

• Razume pojma govorice telesa v javni predstavitvi 

• Loči elemente javnega nastopanja, vključno z verbalno in neverbalno 
komunikacijo, govorico telesa, idejami 

• Predstavi neverbalne tehnike in tehnike govorjenja telesa 
 
Predavatelj bo nadomestil nalogo 2. Nova aktivnost vključuje gledanje 
videoposnetka in opazovanje tehnik govorice telesa. Predavatelj med 
gledanjem videoposnetka govori in komentira govorico telesa govorcev: 
ilovestyle.com - Madame Figaro Γυναίκες της Χρονιάς 2018 - Τιμητικό 
Βραβείο  
 
EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi: 

• Primerja tehnike neverbalne komunikacije in govorice telesa  

• Izvedba javnega nastopanja npr: govorica telesa, tehnika 
predstavitvenega sloga  

 
Predavatelj prebere delovni list 1, ne da bi si ogledal video. Prosi vsakega 
udeleženca, da se predstavi (ime, starost, kaj je osebi všeč in kaj ne, ime 
svojega vzornika in zakaj), pred celotno skupino z ustreznimi tehnikami 
govorice telesa. Predavatelj, vsakemu udeležencu zagotovi 5 minut.   

 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UFQLFsTWzYg
https://www.youtube.com/watch?v=UFQLFsTWzYg
https://www.youtube.com/watch?v=rCM_9mB-dzg
https://www.youtube.com/watch?v=rCM_9mB-dzg
https://www.youtube.com/watch?v=rCM_9mB-dzg
https://www.youtube.com/watch?v=rCM_9mB-dzg
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Delovni list 1 

Delovni list B1-1: Kaj je govorica telesa? 

 

 

Govorica telesa je ena od načinov komuniciranja, brez uporabe 

besednega komuniciranja.  

 

 

Govorica telesa, je opisana kot:  

➢ Očesni stik 

➢ Izraz obraza 

➢ Premikanje z glavo in telesom 

➢ Kretnje z rokami 

➢ Drža telesa 

Primerna govorica telesa? 

Očesni stik Premikajte se od obraza do obraza 
udeležencev in jih glejte v oči 

Izraz obraza Obdržite preprost nasmeh 

Premikanje z glavo in telesom Premikajte se po prostoru, ne spustite glave 
in ne glejte v strop  

Kretnje z rokami Z gibi, z odprtimi rokami poudarjajte besede 
in spreminjajte svoje geste  

Drža telesa Stojte naravnost, z rameni nazaj, ne imejte 
prekrižanih rok, in jih ne tlačite v žepe 
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Delovni list 2 

 

B1-2: Govorica telesa - vaje 

 

 

A. Označite sliko z ustrezno kretnjo rok. 
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B. Označite sliko z ustrezno držo telesa na sliko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

C. Označite sliko z ustreznim izrazom na obrazu. 
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D. Označite sliko, katera nakazuje na primeren očesni stik. 

  

 

 

 

 

E. Označite sliko, katera nakazuje na primerno premikanje z glavo in telesom. 

 

  

 

 

 

 


