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Modul  1. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti  

M4-T4-A10 

Tema 
 

Osebna rast 

Učni rezultati   

Raven 3-4 

• Določi lastne prednosti in slabosti 
 

• Opredeli sposobnost posameznika, da prepozna močne in šibke 

strani ter je samozavesten (ustvarjalne sposobnosti in ustvarjalna 

moč) 

• Podpirati uporabo samopopolnitve in zaupanja v zaposlitev  

Učni pristopi 

☐ Možnost kombiniranega učenja                          ☒  F2F trening 

☒  Individualno e- učenje                                        ☒  Učenje na daljavo                   

☐  Praktično učenje                                                 ☐  Skupinsko delo 

☐  Drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Vizija za prihodnost  

Trajanje  60 minut 

Prostor/ 
oprema 

Učilnica, dostop do interneta, stoli, mize 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Zvezek in pisalo 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Vizija prihodnosti 
B1-2: Vizualni zemljevid 

Glavne 
naloge / 

postopek 

Naloga 1 
Pogovorite se o razliki med močjo in slabostjo in pojasnite, da imamo vsi ljudje 
obe lastnosti. Navedite primere,: nekdo je lahko hitrejši od drugega, bolj 
umetniški, bolj organiziran, bolj družaben.. In prav je da vemo, da vsi ne 
moremo biti odlični v vsem. Pojasnite, da se moč nanaša na dejavnost ali 
nalogo za katero imete močno sposobnost in slabost, ter boste pri tem morda 
potrebovali podporo. Udeleženci naj napišejo tri lastne slabosti in 3 prednosti 
(ustarjalni, vztrajni, potrpežljiv, nestrpni, premišljeni, itd.) Na voljo imajo 15 
min, odgovorov ne rabijo deliti pred skupino. Na koncu vaje se pogovorite, o 
le tej. 
(30 minut)  
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Naloga 2 
Razdelite delovni list 1 ter prosite udeležence, da ga izpolnijo Na voljo imajo 
15 minut ter poudarite, da napačnih ali pravilnih odgovorov. To je vaja 
samorefleksije, ki posameznikom omogoča, da sprejmejo vizijo prihodnosti. 
(20 minut) 
  
 
Naloga 3 
Refleksija /zaključek (10 minut) 
Pogovorite se, zakaj je pomembno da imate vizijo prihodnosti, ki povezuje 
vaše predosti in slabosti.  
 

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

Strengths: Lesson Plan 
How to create a vision board that actually helps you get what you want out of 
life  
 

Nasveti 

EQF Rven 5 in 6 
Učni izidi: 

• Razume uporabo vizualnega zemljevida 

• Sprejme vizijo prihodsnosti in si zastavi posamezne cilje 
 
Ta naloga vključuje izdelavo vizualnega zemljevida s strani vsakega 
udeleženca. Predavatelj poda primer. Udeleženci s pomočjo predavatelja 
iščejo slike po spletu in revijah. Udeleženci si zastavijo cilje na vsaj treh 
področjih (npr.: kariera, izobraževanje in družabno življenje). Napačnih in 
pravilnih odgovorov ni. Ta vaja, bo pomagala prepoznati njihove poklicne, 
življenjske cilje ter pomagala bo,  da si utrdijo samozavest. 
 
EQF raven 7 in 8: 
Učni izidi: 

• Razvije vizijo prihodnosti s samozavestjo in samopopolnitvijo 

• S pomočjo vizijske table sprejme vizijo prihodnosti 
 
Vsem razdelite delovni list 2 ter mu razložite, kaj je vizijska tabla. Vsak mora 
razviti zemljevid na podlagi predavateljevega primera. Napačnih in pravilnih 
odgovorov ni.  

 

 

 

 

 

https://www.myworldofwork.co.uk/strengths-activity
https://www.businessinsider.com/how-to-make-a-vision-board-2016-1
https://www.businessinsider.com/how-to-make-a-vision-board-2016-1
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Delovni list 1 

Delovni list B1-1: Vizija prihodnosti 

 

 

 

Vizija opredeljuje optimalno željeno prihodno stanje: govori o tem, kaj bi 

radi dosegli, čez nekaj časa – v bližnji prihodnosti. 

 

 

A.  Dopolnite naslednjo nalogo: 

Zapišite segmente svojega življenja, ki jih želite spremeniti: 

➢ Družina 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

➢ Izobrazba 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

 

➢ Osebne lastnosti 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………. 

 

➢ Poklicna usmerjenost 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………. 
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Delovni list 2 

Delovni list B1-2: Vizualni zemljevid 

 

 

Vizualni zemljevid 

Ustvarite svoj vizualni zemljevid za oblikovanje svoje najboljše 

možne prihodnosti. 

 

 

A. Na osnovi primera spodaj, ustvari svoj vizualni zemljevid 

 

➢ Razmislite o segmentih svojega življenja, ki jih želite spremeniti: Izobraževanje, družina, 

osebne lastnosti, poklicna usmerjenost itd.  

➢ Natisnite ali izrežite slike, ki so za vas najbolj primerne in najbolj zanimive, skupaj z 

besedo ali citatom.  

➢ Vizualni zemljevid, postavite na vidno mesto. 

 

 


