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Modul  1. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti  

M4-T4-A12 

tema Osebna rast 

Učni rezultati   

Raven 3-4 

• Določiti lastne prednosti in slabosti 

• Opredeliti sposobnost posameznika, da prepozna moči in slabosti, 

ter je samozavesten (ustvarjalna sposobnost in ustvarjalna moč) 

• Podpirati uporabo samopopolnitve in zaupanja v zaposlitev 

Učni pristop 

☐ Možnost kombiniranega učenja                   ☒  F2F trening 

☒ Individualno e-učenje                                   ☒  Učenje na daljavo                   

☐  Praktično učenje                                          ☐ Skupinsko delo 

☐  drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Vizija prhodnosti  

Trajanje   40 minut 

Prostor / 
oprema 

Učilnica, dostop do internet, stoli, mize 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Pisalo, zvezek 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1: Jaz in idealni jaz  
B1-2: Odločanje  

Glavne 
naloge / 

postopek    

Naloga 1 
Pogovorite se z udeleženci o vlogi pri odločanju o vsakodnevnih aktivnostih 
(10 minut) 
 
 
Naloga 2 
 
Pomemben prvi korak je, da se invalidni osebi omogoči vsakodnevno 
odločanje. Drug pomemben korak je sodelovanje z osebo za oblikovanje 
finančne pismenosti in drugih veščin, ki jih bodo potrebovale za sprejemanje 
pomembnih odločitev. Predavatelji se bodo z osebo pogovarjali o vprašanjih, 
ki si jih zastavijo pri odločanju. Lahko se pogovarjajo o tveganju in posledicah. 

Pojasnite, da se vsak dan odločamo. Odločamo se, kaj obleči, kaj jesti, kaj 
bomo počeli zvečer. Nadaljujte z besedami, da je veliko odločitev zelo 
enostavnih. 
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Navedite spodnje primere, udeleženci pa naj odgovorijo na naslednja 
vprašanja: 

• Ali se zjutraj odločite kaj boste oblekli? 

• Kaj običajno počnete zvečer? 

Pojasnite, da so nekatere odločitve pomembnejše od drugih. Spodaj 
navedite primere: 

• Sprejem ponudbe za delo 
• Odhod na fakulteto / univerzo 
• Povejte prijatelju, da ste jezni nanj 
• Nekaj pomembnega vprašate osebo 

Po vprašanjih se pogovorite o odločanju  (20 minut) 

Naloga 3 
Refleksija - zaključek (10 minut) 
Naredite povzetek naučenega. Pojasnite pomen odločanja pri vsakodnevnih 
odločitvah in osebnem razvoju. 
 

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

How you can promote supported decision making for people with intellectual 
and developmental disabilities  
THE CHOICE (Short Animated Movie)  
Teaching Decision-Making Skills 
Exercise 1: Real Self & Ideal Self  

Nasveti 

EQF raven 5 & 6 
Učni izidi: 

• Razume vloge odločanja in prevzema odgovornosti za svoje življenje 
in kariero  

• Uporablja samopopolnitev in samozavest pri odločanju 
 
Na podlagi prepoznavanja moči in slabosti v prejšnji dejavnosti (MI-T4-A11) 
predavatelj zagotovi delovni list B1-1: odločanje. 
Predavatelj udeležence prosi, naj napišejo ali povedo značilnosti dejanskega 
in idealnega jaza v smislu kariernih ciljev in oblikujejo odločitve, kako do njih.  
 
EQF raven 7 & 8: 
Učni izidi: 
 

• Primerja pozitivnih in negativnih odločitev 
• Ovrednoti postopek odločanja 

 
Predavatelj razdeli udeležence v dve skupini. Prebere delovni list 2 in ga 
razdeli udeležencem. 

 

https://www.specialneedsalliance.org/blog/how-you-can-promote-supported-decision-making-for-people-with-intellectual-and-developmental-disabilities/
https://www.specialneedsalliance.org/blog/how-you-can-promote-supported-decision-making-for-people-with-intellectual-and-developmental-disabilities/
https://www.youtube.com/watch?v=_HEnohs6yYw
http://www.srcp.org/for_some_parents/developmental_disabilities/activities_to_use_with_your_child/decisionDD.html
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0377/6033/files/LYL_5_Worksheet.pdf
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Delovni list 1 

 

B1.1: Jaz in idealen jaz 

 

1. del ugotovite svoj…. 
Dejanski jaz 

Idealni jaz 

a. Opišite, kako se počutite glede 
trenutne karierne situacije 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Čim bolj podrobno opišite svojo 
idealno karierno sitacijo 

2. del zdaj ponovno ocenite… 
Dejanski jaz 

 

Idealni jaz 

c. opišite, kako lahko napredujete v 
svoji karieri (spretnosti, izkušnje) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d. Kakšne odločitve, bi lahko sprejeli 
za realno doseganje svojih 

poklicnih ciljev? 
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Delovni list 2 

 

Delovni list B1-2: Odločanje 

Koraki za učinkovito odločanje:  

1. Določite odločitev 

2. Zberite informacije 

3. Določite alternative 

4. Tehtajte dokaze 

5. Izberite med možnostmi 

6. Ukrepajte 

7. Ralizirajte odločitev 

 

A. Dejavnost odločanja 

Vaš nadzornik vas je prosil, da skupaj s kolegom sodelujete pri novem projektu. Vaš kolega vas 
prosi, da opravite vse delo in vas ne podpira. Prosite ga, naj vam pomaga, sicer se boste o tem 
pogovorili s svojim nadrejenim. Vaš sodelavec, vam ne želi pomagati in postane žaljiv. Katere 
korake je treba sprejeti za najboljšo odločitev? 

1. korak: sprostite se globoko vdihnite in spustite ves zrak 

2. korak: Dajte si samozavest 

3. korak: V čem je težava? 

4. korak: Naštejte vse možne rešitve. Dajemo vam prostor za štiri rešitve, vendar jih boste 
morda imeli več ali manj. Po potrebi uporabite dodaten papir. 

 

1. 

 

2. 

  

3. 
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Korak 5: Za vsako možno rešitev navedite pozitivne in negativne posledice. Po potrebi 
uporabite dodaten papir. 

 

Alternativa 1 

Pozitivne posledice: 

  

  

Negativne posledice: 

  

  

 

Alternativa 2 

 

Pozitivne posledice 

  

 

 Negativene posledice: 
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Alternativa 3 

Pozitivne posledice: 

  

 

  

Negativne posledice: 

  

  

 

Alternativa 4  

Pozitivne posledice: 

  

  

Negativne posledice: 

  

  

Korak 6: Kaj vam je pomembno ? 

  

  

Korak 7: Realizirajte odločitev 

 

 

 


