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Modul  1. Socialne kompetence 

Številka 
aktivnosti  

M4-T5-A14 

Tema Družbeni učinki socialnega podjetništva 

Učni rezultati   

Raven 3-4 

• Razume, kaj pomeni biti odgovoren in vodja in katero vedenje 

pomaga pri dokazovanju odgovornosti 

• • Uporabiti različna vedenja, ki pomagajo dokazati odgovornost 

• Ugotoviti ciljno vedenje, ki skozi perspektivne stavke kaže 

odgovornost (kako se obnašajo drugi) 

 

Učni pristop 

☐ Možnost kombiniranega učenja                           ☒  F2F trening 

☐  Individualno e - učenje                                         ☒  Učenje na daljavo                   

☐  Praktično učenje                                                   ☐  Skupinsko delo 

☐  Drugo 

Tehnika 
izobraževanja 

Odgovornost 

Trajanje  60 minut  

Prostor/ 
oprema 

Učilnica, dostop do internet, mize, stoli 

Udeleženci 
potrebujejo: 

Pisalo 

Priloženi 
delovni listi 

B1-1:Odgovornost  
 

Glavne 
naloge/ 

postopek    

Naloga 1 
Udeležence prosite, naj izrazijo svoje mnenje o tem, katere so odgovornosti 
vodje. Prediskutirajte odgovornosti vodje. 
(15 minut) 
 
Naloga 2 
Predavatelj razdeli delovni list: B1-1: Odgovornost. Predavatelj se z 
udeleženci pogovarja o vlogi računovodje na delovnem mestu. 
(15 minut) 
 
Naloga 3 
Glavni cilj te naloge je razviti veščine odgovornosti pri udeležencih. 
Predavatelj prinese kozarec, ki vsebuje majhne koščke smernic in prosi 
vsakega udeleženca, naj vzame kos papirja. Udeleženec prebere navodila in 
opravi nalogo. 
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Uporabite naslednja navodila: 
• Prinesite kozarec vode in ga pustite na mizi 
• Zaprite vrata 
• Vzemite zvezek in ga pustite na mizi 
• Poiščite knjigo in jo prinesite na mizo 
• Vprašajte svojega prijatelja »kako si?« In se z njim / njo pogovorite 
• Skuhajte kavo in jo podarite svojemu prijatelju 
• V spletu poiščite prihajajoči film v najbližnjem kinu 
(20 minut) 
 
 
Naloga 4 
Refleksija/ zaključek  
 (10 minut) 
 

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

Judith Heumann - Defying Obstacles in "Being Heumann" and "Crip Camp" | 
The Daily Show 
Accountability Exercise: Take One from the Jar  

Nasveti 

EQF raven 5 in 6 
Učni izid: 

• Opredeli odgovornost in vodstvo 

• Oceni ciljno vedenje, ki dokazuje odgovornost v dani situaciji 
 
Cilj naloge je razumeti odgovornost na delovnem mestu in biti sposoben 
opredeliti odgovornost. 3. naloga se nadomesti z naslednjo dejavnostjo: 
Predavatelj razdeli skupino v 3 skupine. Udeležencem nudi primer scenarija 
„skupne odgovornosti tima“. Na glas prebere scenarij. Vsaka skupina ima 10 
minut časa za razpravo in razvrstitev likov scenarija po vrstnem redu, od 1 
(najbolj odgovoren) do 3 (manj odgovoren). Predavatelj prebere naslednji 
scenarij: 
Mark je prejšnji teden začel delati v trgovini s spominki. Njegova nadrejena 
Roxanne ga ni naučila delati, ker je Mark nekoč delal v drugi trgovini in je 
izkušen v prodaji. Roxanne je redko v trgovini in vedno pride na hitro, ko 
vstopi. Nekega dne, ko je bil Mark sam, je družba ponudnikov skulptur 
prinesla naročilo Roxanne. Dostavljavec je od Marka prosil, naj podpiše 
potrdilo o dostavi. Mark je podpisal račun, ne da bi se prepričal, da so 
predmeti pravilno prispeli. Ko je prišla Roxanne, je videla, da manjkata dve 
škatli. Posledično je bilo izgubljenih 100 evrov. Roxanne je bila razočarana 
nad Markom in mu rje dejala, da ni tako izkušen, kot je bilo pričakovano. 
 
Udeleženci morajo Roxane, Marka in dostavljavca, razvrstiti iz 1 (najbolj 
odgovoren) na 3 (najmanj odgovoren) in nato razpravljajo o svojih odzivih. 
 
 
 
EQF raven 7in 8: 

https://www.youtube.com/watch?v=ybcQbpSVo3c
https://www.youtube.com/watch?v=ybcQbpSVo3c
https://www.skillsconverged.com/FreeTrainingMaterials/tabid/258/articleType/ArticleView/articleID/1075/Accountability-Exercise-Take-One-from-the-Jar.aspx
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Učni izid: 
 

• Loči vedenja in dejanja, ki kažejo odgovornost, od tistih, ki tega ne 
kažejo 

• Izkazaže sposobnost vodenja in odgovornost 

• Sprejme ciljno vedenje, ki kaže odgovornost s kontrolnimi stavki, npr. 
kakšne strategije bo posameznik uporabil za dosego ciljnega vedenja 
v dani situaciji 

 
3. naloga se nadomesti z naslednjo dejavnostjo: 
Predavatelj udeležencem razloži, da se odgovornost pokaže, ko posameznik 
izpolni svoje obveznosti, pokaže drugim, da mu lahko zaupajo, da se pri delu 
držijo rokov in navodil nadrejenega in da bodo  prevzeli odgovornost za za 
svoja dejanja. Cilj te dejavnosti je, da udeleženec pokaže znanje o tem, 
kakšno vedenje kaže odgovornost in kaj ne. 
Predavatelj priskrbi prispevek z DA in NE na nasprotni strani. Predavatelj 
udeležencem ponudi scenarije primerov, da ocenijo ali je vedenje osebe v 
scenariju kaže odgovornost. Predavatelj na glas bere scenarije in počaka 
kakšno minuto, da vsi glasujejo. Scenariji primerov so navedeni spodaj: 
 
1. Tina je vodja podjetja za pisarniško oskrbo. Ob 9:00 ima pomemben 
sestanek s stranko. Na sestanek pride ob 9:30 in se stranki ne opraviči. 
2. Joseph dela v kavarni. Njegov nadrejeni ga je prosil, da pobere semena 
kave v trgovini. Joseph je na to pozabil in prosil prijatelja, da naj pobere 
semena namesto njega. 
3. Aleksandra opravlja projektno delo in je storila zelo pomembno napako, s 
čimer je povzročila finančno izgubo podjetja v katerem je zaposlena. 
Aleksandra prosi, če se lahko pogovori s svojim nadrejenim, da se opraviči 
in prevzame odgovornost za svoje dejanje. 
 
Po aktivnosti predavatelj prosi udeležence, naj delijo svoja lastne izkušnje. 
Zastavi vprašanje „ali si lahko omislite primer, ko ste za nekaj odgovarjali?“. 
 

 

 

 

 

 

 

Delovni list 1 
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B1-1: Odgovornost 

 

 

Obveznost ali pripravljenost sprejeti odgovornost ali upoštevati svoja dejanja. 

 

Kakšne so odgovornosti vodje? 

 

➢ Zavzemanje za rezultate: Določite odgovornosti in pričakovanja vsakega člana. 

➢ Iskrenost in poštenost: imejte pogum, da odgovorite, če ste storili napako. 

➢ Zaupanje: vzpostavite pozitiven odnos, ponudite znanje in bodite dosledni. 

➢ Jasna vizija in smer: določite vizijo za svoje podjetje. 

➢ Reševanje problemov in tehnično znanje: zagotovite usposabljanje in spretnosti, 

ki se vam zdijo pomembne za vaše podjetje. 

➢ Komunikacija: Imejte jasno komunikacijo, vprašajte in poslušajte vsakega člana 

ekipe. 

➢ Sposobnost agilnosti: sprejeti povratne informacije, se spoprijeti z izzivi, biti 

inovativen, širiti optimizem, pokazati skrb in si postaviti jasne cilje. 

➢ Sodelovanje in reševanje konfliktov: Če se pojavi kakršna koli težava, takoj 

obvestite člana, pri čemer upoštevajte, da rešite težavo v dobrobit vašega 

podjetja. 

 

 

 

 


