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    KATALOG ZNANJA 
 

1. Ime modula:  VZGOJA ZA SOCIALNE VREDNOTE 

2. Usmerjevalni cilji: 
 
Dijak/dijakinja: 

• povezuje teoretična znanja v praktičnem delu, 
• razvije uspešne načine za samoevalvacijo, soočanje s seboj, prevzemanje odgovornosti, 

soočanje s krizami idr.,  
• je opremljen za sprejemanje drugačnosti, učinkovito komunikacijo, širitev socialne 

mreže, učenje v skupnosti, sprejemanje različnih mnenj, razvija multikulturnost, 
• se ozavešča o pomenu aktivnega državljanstva, zaradi česar je zmožen delovati v smeri 

zavestnega vplivanja na lasten položaj in položaj drugih v demokratični družbi,  
• spoznava pomen socialnega kapitala, kar mu omogoči dejansko zavedanje in 

uresničevanje lastnih sposobnosti, znanja in veščin, za dosego ciljev,  
• razvija načine vzpostavljanja in vzdrževanja odnosov z drugimi ljudmi v poklicnem 

življenju (komuniciranje, timsko delo, jezikovne spretnosti, zavedanje drugih kultur in 
tradicij ter njihovo spoštovanje).  

 

 

3. Poklicne kompetence 
 
1. Izvajanje uspešne komunikacije in konstruktivno reševanje konfliktnih situacij v 

delovnem okolju, prevzemanje aktivne vloge za ugodno socialno klimo, skupinski uspeh 
in vzdušje v delovni skupini ter sprejemanje in spoštovanje drugačnosti v osebnem in 
profesionalnem življenju.  

 
 

4. Operativni cilji 

Izvajanje uspešne komunikacije in konstruktivno reševanje konfliktnih situacij v 
delovnem okolju, prevzemanje aktivne vloge za ugodno socialno klimo, skupinski 
uspeh in vzdušje v delovni skupini ter sprejemanje in spoštovanje drugačnosti v 
osebnem in profesionalnem življenju.  

Informativni cilji Formativni cilji 
 
Dijak/dijakinja: 

 
Osebni nivo 
 
• našteje vrednote, jih opiše in razvrsti po 

kategorijah ter pozna njihov pomen,  

 
Dijak/dijakinja: 
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• razloži razvojne naloge različnih 
življenjskih obdobij in pozna razlike med 
vedenjem v osebni in profesionalni sferi,  

• pozna razvoj in vrste identitete ter razlike 
med njimi.  

• razvija vrednote, ki so potrebne za 
odgovorno izpolnjevanje nalog v 
življenju,  

• razvija tiste veščine in znanja, ki mu 
bodo v konkretno pomoč v različnih 
situacijah osebnega in profesionalnega 
življenja,  

• razvija in gradi osebno in 
profesionalno identiteto.  

. 
Nivo odnosov 
 
• pozna in opiše vrste strategij uspešne 

komunikacije,  
• razloži možne odzive v konfliktnih 

situacijah glede na posameznika,  
• opiše pojme toleranca, strpnost, 

multikulturnost, drugačnost ter razloži 
pogoje za njihov razvoj.  

 

 
 
• uporablja različne strategije v 

komunikaciji,  
• konstruktivno rešuje konfliktne 

situacije,  
• razume in sprejema drugačnost.  
 

Nivo širše družbe 
 
• opiše pojma aktivno državljanstvo in 

socialni kapital ter pozna njun pomen v 
življenju, 

• razloži vpliv družbe na posameznika ter 
posameznika na družbo. 

 
 
• se zaveda pomena aktivne vloge 

vsakega posameznika za razvoj družbe 
v celoti, 

• se usposobi za prepoznavanje lastnih 
potencialov za individualno in skupno 
korist. 

 
Zdravstveni delavec v specifičnih situacijah 
 
• opiše pojme aktivna vloga v skupini, 

odgovornost in skupinsko delo, 
• opiše načela uspešnega dela in pomen 

aktivne vloge posameznika v skupini. 

 
 
• razvija veščine odgovornosti na 

področju profesionalnega delovanja, 
• prepozna pomen aktivne vloge v 

skupini za skupinski uspeh in vzdušje. 
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