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Modul  1. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti  

M4-T3-A9 

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 

Različni načini javne predstavitve 

Trajanje 40 minut  

Prostor 
oprema 

Učilnica, dostop do interneta, stoli, mize, projektor 

Udeleženci 
potrebujejo 

Beležka in pisalo 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Slogi predstavitve  
B1-2: Elementi predstavitve - vaje 
B1-3: Scenarij predstavitvenega sloga 

Glavne 
naloge / 

postopek    

 Naloga 1 
Pojasnite, kaj pomeni elevator pitch. Pojasnite, da lahko uporabljamo dvigalo, 
ko v intervjujih govorimo o sebi, ko se predtsvljamo eni osebi, ali kadar želimo 
svoj izdelek predstaviti javnosti. 
Predstavite se v 1 minuti. Predstavitev mora vsebovati vaše ime, kraj dela, 
preteklost in kaj počnete. Na voljo imate 5 minut. 
 
Naloga 2 
 Vsakemu udeležencu priskrbite delovni list. Prosite jih, naj si predstavljajo, 
da gredo na razgovor za vlogo po svoji izbiri.  Kaj bi odgovorili na vprašanje: 
“Povejte nam nekaj o sebi?”. Vsak udeleženec ima natanko 1 minuto časa, da 
odgovori na vprašanje. Po vsakem odgovoru, sledi razprava, kjer bodo 
udeleženci drug drugemu dajali povratne informacije.  
(30 minut) 
 
Naloga 3 
Refleksija/zaključek (5 minutes) 
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Uporabni viri 
v “banki” 
podatkov 
(IO2-A2) 

Create your Elevator Speech 
Best Elevator Pitch with Examples for Job Seekers  

Nasveti 

EQF raven 5 in 6 
Učni izidi: 

• Prepozna uporabo socialne interakcije 

• Razloži elemente javne postavitve :nagib dvigala in slogi predstavitve 

• Ločiti elemente javnega nastopanja, vključno z verbalno in 
neverbalno kumunikacijo, govorico telesa, idejami 

 
Predavatelj v pisni obliki uporabi naslednji scenarij: 
Živjo, jaz sem Ivan z Downovim sindromom in moje podjetje se imenuje 
“Gozdnato cvetje”. Že kod majhen deček, sem se igral na poljih in pomagal 
materi pri saditvi dreves in rož. Med odraščanjem, sem se soočal z številnimi 
ovirami, predvsem, ko sem iskal zaposlitev, saj sem bil vedno “neprimeren”. 
 Zato sem ustvaril “Gozdnato cvetje” – cvetlična trgovina socialnega podjetja 
. Prepričan sem, da bo mladim invalidom omogočila, da najdejo delo in bodo 
tako aktivni državljani. Ponujamo vse vrte cvetja, okraskov in cvetličnih 
izdelkov. Naš edinstven prodajni predlog temelji na ideji, da ustvarjamo 
unikatne cvetlične izdelke, ki jih je mogoče prilagoditi osebnim željam.Naš cilj, 
je povečati družbeni učinek s spodbujanjem vključujoče družbe”.  
 
Predavatelj prosi vsakega udeleženca, da zapiše svoj primer. Predavatelj, 
se sprehodi do udeležencev, kateri sami ne morejo napisati primera, ter si jih 
zabeleži, kaseje, vsak udeleženec predstavi svojo idejo.  
 
EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi: 

• Izvajati nagib dvigala z uporabo javnega nastopanja npr.: govorice 
telesa in tehnike predstavitvenega sloga 

• Predstavi nagib dvigala 
 
Predavatelj, prosi vsakega udeleženca, naj pripravi lasten nagib dvigala za 
namišljeni izdelek in podjetje. 

 

 

 

 

 

https://careerwise.minnstate.edu/exoffenders/find-job/elevator-speech.html
https://careersidekick.com/best-elevator-pitch/
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Delovni list 1 

Delovni list B1-1: Definicija nagiba dvigala 

 

Kratka in prepričljiva prodajna smola z zelo kratkim trajanjem. 

Kratek povzetek o sebi in o tem, kaj počneš. 

 

 

 

 

Kaj vsebuje definicija elevator pitch-a? 

➢ Tvoje ime 

➢ Kratek povzetek tvojih izkušenj 

➢ Katere izdelke ponujete? Kaj ponuja tvoje podjetje? 

➢ Kako se tvoj izdelek razlikuje od drugih? 

➢ Tvoj cilj: kaj si želiš doseči? 

➢ Priporočjlivo trajanje je med 20 in 30 sekundami 
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Delovni list 2 

 

B1-2: Vprašanja za intervju 

 

 

Kdo si in kaj delaš? 

 

A. Primer 

➢ “Moje ime je Jane Doe. Imam dve leti izkušenj kot pisarniški asistent. Izobraževala sem 

se na področju managementa – projektnega vodenja na fakulteti Whatever. Večino 

mojega življenja sem delala s strankami. Iščem službo za administrativno podporo. 

Resnično si želim delati v zdravstvu”. 

➢ “Sem John Doe in želim si sodelovati z vami z gostinsko ponudbo za vaš naslednji 

dogodek. Kot kuhar sem delal šest let, sedaj pa ustanavljam lastno gostinsko podjetje. 

Želim pripravljati okusno hrano za nepozabne dogodke”. 

 

 

B. Zapolnite polja in povejte nekaj o sebi. 

 

"Zdravo. Moje ime je  ____________. Dober/a sem v ___________________. Zelo imam rad/a 

__________________. Iščem _________________ in ____________." 

 

 

 

 

 

 


