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Modul  1. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti  

M4-T4-A10 

Tema Osebna rast 

Učni rezultati   

Raven 3-4 

• Razumeti osebno opolnomočenje in samozavest   

• Opredeliti sposobnost posameznika, da prepozna močne in šibke 

strani in je samozavesten  

• Podpirati uporabo samopopolnitve in zaupanja v zaposlite 

Učni pristop 

☐ Možnost kombiniranega učenja                   ☒  F2F trening 

☐ Individualno e-učenje                                   ☒  Učenje na daljavo                   

☐ Praktično učenje                                           ☐  Skupinsko delo 

☐  Drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Opolnomočenje in zaupanje  

Trajanje  40 minut 

Prostor/ 
oprema 

Učilnica, dostop do internet, stoli, mize  

Udeleženci 
potrebujejo 

Pisalo in pisalo 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Ustvarjalna moč 
 

Glavne 
naloge/ 

postopek    

Naloga 1 
Oglejte si spodnji video, ter posrbite, da bodo stvari urejene za gluhe 
udeležence.ilovestyle.com - Η Καρολίνα Πελενδρίτου για την αναπηρία της  
(3 minute) 
Z udeleženci, se pogovorite o zaupanju. Pojasnite vlogo zaupanja in 
opolnomočenja za njihova prihodnja prizadevanja  
(10 minut) 
 
Naloga 2 
Preberite najpogostejše razloge, zaradi katerih se invalidi počutijo 
samozavestne. Vprašajte udeležence, če še nikoli niso imeli kakšne takše 
izkušnje. 
 
Naloga 3 
Priskrbite delovni list 1: Ustvarjalna moč. Preberite delovni list na glas, nato 
preberite spodnji primer: 

• Ko po radiju sporočijo, da je na naši poti domov prišlo do gneče in se 
je ustavil promet, pomislimo na drugo pot nazaj domov. 

• Ko ugasne luč in prižgemo sveče, dokler se luč spet ne prižge 

https://www.youtube.com/watch?v=gh08fjH4sS0
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• Ko slikar slika in naredi napako, najde način, da jo prekrije z bravo. 
Udeležence povprašajte kaj najraje počnejo v življenu, hobiji, ipd.. 
Pokomentirajte pomen prednosti vodenja, raznolikosti in vključenosti. 
Udeležencem razložite, da vsega ne moremo obvladati in to moramo tudi 
sprejeti. Prosite jih, naj na list papirja napišejo svoje odgovore na vprašanja 
(lahko tudi ustno, če jim je tako ljubše): 
“Pomislite, ko ste bili otrok, kaj ste radi počeli, Kateri poklic ste želili opravljati 
v  otroštvu, Kako so te stvari danes? Kateri sta dve stvari v katerih mislite, da 
ste dobri? (kuhanje, risanje, tek, organiziranje,..).Katera je vaša najboljša 
veščina? (po potrebi lahko udeleženca pozovete, da se odzove). 
 (20 minut) 
 
Naloga 4 
Refleksija/zaključek  
(10 minut) 
Pogovorite se o vlogi ustvarjalnih sposobnosti, bodite samozavestni in 
ugotovite svoje prednosti. 

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

Lesson Plan: Know your strengths. Own your strengths 
Confidence 
Empowerment  
18 Self-Esteem Worksheets and Activities for Teens and Adults 

Nasveti 

EQF raven 5 in 6 
Učni izidi: 

• Prepoznati ustvarjalne sposobnosti in moč 

• Opredeliti opolnomočenje in zaupanje 

• Uporabiti samopopolnitev in samozavest pri odločanju 
Predavatelj razdeli udeležence v dve skupini. Vsaka skupina mora 10 minut 
razpravljati in odgovoriti na naslednja vprašanja:  
Kaj je zaupanje? 
Kaj je opolnomočenje? 
Kaj je ustvarjalna sposobnost? 
 
Vsaka skupina predstavi svoje odgovore pred udeleženci. 
 
Po tej dejavnosti, predavatelj udeležencem predstavi naslednji scenarij. 
Primer zaupanja: 
Claudia je stara 23 let in svak dan obiskuje fakulteto. Želi si postati 
pisarniška asistentka. Ker Claudia preživi večino časa sama, postane 
sramežljiva, ko spoznava in govori z novimi in nepoznanimi ljudmi. 
Ko je doma, zelo rada bere, ter organizira svoje stvari. Profesor na fakulteti, 
ji vedno govori, da je zelo dobra učenka, , vendar mora aktivno sodelovati pri 
diskusijah. Na dan ocenjevanja, je imela predstavitev pred razredom,  
vendar je predstavljaja z povešeno glavo in zelo težko se je izražala, v tem 
ni bila dobra. Posledično, je njena osena bila nižja, od profesorja pa je 
prejela negativne povratne informacije. Claudia nima namena nadaljevati 
izobraževanja, ker vrjame, da nikoli nebo tako dobra javna govorka kot 
ostali. 

http://weforshenextgen.ca/wp-content/uploads/2017/12/D-Know-Your-Strengths.-Own-Your-Strengths.pdf
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/confidence
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/empowerment
https://positivepsychology.com/self-esteem-worksheets/
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Povprašajte udeležence, kaj naj stori Claudia, namesto tega, da se preda? 
Pomislite na njene ustvarjale sposobnosti. Kaj je Claudijina moč? In kaj je 
njena šibkost? 
 
EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi: 

• Spodbuditi druge k samozavesti in samostojnosti 

• Reagira na zahtevne situacije s kreativno sposobnostjo 

• Razvije vizijo prihodnosti s samozavestjo in samopopolnitvijo 

• Razloži vlogo samopopolnitve in samozavesti 
 

Predavatelj prosi udeležence, da dopolnijo naslednje stavke: 
 
Moji prijatelji mislijo, da sem super, ker……… 
Drugi udeleženci pravijo, da sem super v………… 
Počutim se zelo srečno, ko……. 
Nekaj na kar sem resnično ponosen, je …………. 
Osrečujem svojo družino, ko………… 
Edinstvena stvar pri meni je ……………… 
 
Postavite vprašanja tako, da boste lahko odgovorili, zakaj je pomembno, da 
ste močni in samozavestni. Pogovorite se o tem, kako lahko to vpliva na 
vaše osebne in poklicne cilje.  
 
Razdelite skupine po parih. Ena oseba mora izraziti v koga ali kaj nima 
zaupanja, npr. Pogovarjanje z novimi ljudmi, ples, risanje, kuhanje, petje, itd. 
Druga oseba, pa jo poskuša opolnomočiti. 
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Delovni list 1 

Delovni list B1-1: Ustvarjalna moč 

 

 

 

 

 

 

Zaupanje je kakovost, da ste prepričani v svoje sposobnosti ali zaupate ljudem, načrtom, ali 

prihodnosti. 

Opolnomočenje je postopek pridobivanja svobode in moči, da počnete, kar si želite ali 

nadzirate kaj se vam dogaja. 

Ustvarjalna moč je proces, v katerem ima človek energijo in strast za delovanje. 

Ustvarjalna sposobnost je sposobnost prepoznavanja svojih občutkov, reševanje nekega iziva 

ali priložnosti s kreativnim sodelovanjem. Te izhajajo iz “strukture prepričanj” (tega kar 

verjamemo o sebi in svetu) 

 

Zakaj ljudem primanjkuje samozavesti? 

• Pomanjkanje samopopolnitve in samozavesti 

• Pomanjkanje usmeritve od sebe ali drugih 

• Strah pred neuspehom in zavrnitvijo 

• “homeostaza”: podzavestna želja, da ostanejo skladni s tem, kar so storili v preteklosti, 

vodi v to, da ostanejo v t.i. “coni udobja” 

• Pomanjkanje proaktivnega razmišljanja: ostati pasiven do novih informacij in idej ter 

slediti rutini, ne da bi izzval naš um. 

• Pomanjkanje iskanja kreativnih načinov za reševanje problema, vendar je laž racionalna. 
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Vprašanja: 

Si že čutil/a kdaj katero od teh čustev?  

Kako si se odzval/a in kako si odreagiral/a ko si jih začutil/a?  

Kaj bi lahko naredil/a drugače? 

 

 

 

 

 

 


