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Vloga in pomen ključne kvalifikacije 

 

Socialne spretnosti temeljijo na sistemu stališč, interesov, vrednot in socialnih norm, ki 

posamezniku omogočajo, da razume samega sebe in svoje okolje ter se na podlagi tega 

odzove na dogajanje s strategijo v skladu s cilji, ki jih ima v danem trenutku.  

Oblikovanje posameznikove osebnosti poteka s sprejemanjem družbenih norm, pričakovanj in 

zahtev (socializacija) ter hkrati z razvijanjem in uveljavljanjem lastnih značilnosti in 

zmožnosti (individualizacija). Za uspešno zadovoljevanje lastnih temeljnih psihosocialnih 

potreb (po varnosti, sprejetosti, uspešnosti itn.) ob sočasnem upoštevanju potreb drugih je 

pomembna posameznikova sposobnost, da se zmore učinkovito in konstruktivno integrirati  v 

socialno okolje.  

 

Socialne spretnosti obsegajo vedenje, ki ga mora obvladati posameznik, da se lahko 

učinkovito in konstruktivno vključi v socialno okolje. Izhajajo iz realno izoblikovanega in 

bolj ozaveščenega odnosa do sebe, drugih ljudi in sveta, ki se izraža v vsem sklopu 

posameznikovega ravnanja v medosebnih interakcijah in njegove komunikacije z drugimi 

ljudmi.  

 

Vključujejo modele spoznavanja, razumevanja in usmerjanja sebe, drugih ljudi in medosebnih 

interakcij ter odnos do dela v formalnih in neformalnih skupinah. Poudarek je na 

medosebnem komuniciranju ter medosebnem vplivanju (v storilnostnih in odnosnih 

situacijah). Gre torej za bolj zavestno izbiro lastnih (učinkovitejših in bolj zadovoljivih) 

ravnanj v socialnih položajih, ob čemer kaže posebno pozornost nameniti čustveni dimenziji 

oz. pomenu čustev v socialnih interakcijah. 

 

Na temelju razumevanja socialnega položaja, v katerem je posameznik v danem trenutku, 

izbere vzorce interakcije in jih prilagodi v skladu z razumevanjem svojih možnosti. 

Pomembno je ozaveščeno izbiranje tistih ravnanj,  ki ga z večjo verjetnostjo vodijo k boljšim 

medosebnim odnosom (v medosebne odnose usmerjeni cilji) ali k večji učinkovitosti 

(storilnostno usmerjeni cilji). Čim  konstruktivnejše socialne spretnosti izbere iz množice 

različnih možnih strategij, tem večja je verjetnost, da bo svoj cilj dosegel.  

 

Šola z delovnim procesom je celosten socialni prostor, ki daje vsem vpletenim (učencem, 

učiteljem in mentorjem v podjetjih) zelo raznolike možnosti za razvoj socialnih spretnosti. 

Upoštevati pa moramo, da prihajajo v učno okolje iz svojega primarnega socialnega okolja, z 

osebno zgodovino in svojimi posebnostmi. Prav zaradi tega naj bi bilo več pozornosti 

namenjeno osvetljevanju in uzaveščanju do sedaj sprejetih vzorcev socialnih interakcij in 

značilnosti komuniciranja. 

Razvoj socialnih spretnosti mora temeljiti na konceptu otrokovih pravic, ki jih postavlja v 

procesu učenja v enakopraven partnerski položaj. Naloga učiteljev je, da jih povabijo k 

sodelovanju, jim organizirajo raznolike razmere za učinkovito učenje socialnih spretnosti v 

različnih kontekstih. Dajejo jim naj  povratne informacije o socialnem ravnanju in razvijajo 

širok nabor možnosti. S svojim zgledom in ravnanjem hkrati predstavljajo načine in oblike 

socialnega delovanja med svojimi in tujimi potrebami uravnoteženo, konstruktivno, 

učinkovito ter socialno sprejemljivo. 

 

 

 

 

 



  

Cilji 
 

Dijak/vajenec se usposablja za: 

 

▪ razumevanje sebe in drugih v socialnih položajih (formalnih in neformalnih) in za 

ustrezno čustveno doživljanje, razumevanje odnosov in vedenja; 

▪ učinkovito in konstruktivno sodelovanje v skupini/timu in doseganje konsenza; 

▪ reševanje problemov na poklicnem in osebnem področju;  

▪ samostojno in odgovorno prevzemanje, načrtovaje, organizacijo in opravljanje delovnih 

nalog; 

▪ konstruktivno reševanje konfliktnih položajev; 

▪ učinkovito sporazumevanje v različnih položajih (v formalnih in neformalnih 

okoliščinah). 

 

 

Operativni cilji in didaktična priporočila 

 

Tematski sklop Jaz 

 

Temeljne zmožnosti  Operativni cilji Priporočene dejavnosti 

»Kdo sem jaz?« 

Uzavesti  svoje 

lastnosti, stališča, 

vrednote itn. 

Predstavi sebe 

drugim. 

1. raven 

• Zna predstaviti sebe. 

• Pozna svoja močna 

področja in tista, ki jih je 

treba še razvijati. 

2. raven 

• Zna oblikovati svoje 

mnenje o nekem pojavu 

(temi, vsebini). 

• Svoje mnenje zna 

argumentirati na podlagi 

svojega razumevanja 

problema, stališč in 

prepričanj. 

Spodbujamo govorjenje o sebi; ob končanih 

učnih aktivnostih učitelj spodbuja kritično, 

vendar uravnoteženo (močna in šibka 

področja) samoanalizo učencev. 

 

Delavnice, kot na primer: kdo sem jaz, na kaj 

v zvezi s sabo sem ponosen; 

»pro et kontra« na različne aktualne teme, 

predstavitev svojih konjičkov, svojega kraja, 

kulture, iz katere izhajam, poklica, ki bi ga rad 

opravljal … 

Integracija 

Na ravni vsebine se navedeni cilji lahko 

vključijo tudi v vsa tista področja, katerih cilj 

je sposobnost razvijanja komunikacije in 

spoznavanje človeka. 

 

»Kako čustvujem?« 

• Zmore občutiti 

svoja čustva in jih 

razumeti (povezati 

čustva s kontekstom 

in načinom 

razmišljanja, ki 

sproži čustvovanje), 

• Obvladuje 

čustveno izražanje.   

1. raven 

• Zmore opisati svoje 

doživljanje (izraziti svoje 

čustvo z besedami). 

• Zmore opisati svoje 

razumevanje konteksta  – 

položaja, ki je sprožil 

čustveni odziv. 

• Sposoben je obvladati 

izražanje čustev (zadržati 

V položajih, v katerih se dijaki čustveno 

odzivajo (npr. ob problemih, konfliktih, 

uspehih, neuspehih), spodbujamo razumevanje 

čustev kot energijski naboj, s katerim se 

problemi rešujejo laže, in ne kot oviro za 

trezen razmislek ali kot nebrzdano rušenje in 

destrukcijo ali pa razlog za umik iz problema. 

Delavnice na temo: česa me je strah, se 

veselim, kdaj sem žalosten …; kako se 

razjezim; kako se počutim, kadar sem jezen, 

žalosten, vesel …; kaj napravim, kadar sem 



  

Temeljne zmožnosti  Operativni cilji Priporočene dejavnosti 

 odziv ali zmanjšati 

intenzivnost reakcije).  

2. raven 

• Zna izražati svoja 

čustva socialno 

sprejemljivo. 

• Čustva izrablja kot 

energijski potencial, ki mu 

pomaga reševati probleme 

(in ne kot destruktivno 

sredstvo). 

jezen, žalosten, vesel …; kako si želim, da bi 

drugi ravnali z mano, kadar sem jezen, 

žalosten, vesel …; učenje neogrožajočega 

izražanja čustev; jaz in moja čustva – kdo je 

gospodar koga … 

Integracija 

Na ravni vsebine se navedeni cilji lahko 

vključijo tudi v vsa tista področja, katerih cilj 

je razvijanje komunikacije in spoznavanje 

človeka. 

 

»Kaj me spodbuja 

k dejavnosti?« 

• Zmore občutiti 

svoje potrebe ter 

določiti svoje cilje, 

• Zmore 

uveljavljati svoje 

potrebe v socialnem 

okolju, dosega svoje 

cilje. 

1. raven 

• Zmore opisati svoje 

socialne potrebe v nekem 

trenutku. 

• Zna si postaviti jasne 

cilje. 

• Zna načrtovati pot za 

zadovoljitev svojih potreb 

oz. doseganje svojih ciljev. 

• Svoje potrebe uveljavi 

konstruktino.  

2. raven 

• Zmore odložiti 

zadovoljitev potreb, ki jih 

ima za manj pomembne, če 

meni, da bo na ta račun 

lahko dosegel bolj zaželene 

cilje (za določen čas 

odložiti, če v tistem 

trenutku zadovoljitev ni 

mogoča). 

• Na poti do cilja je 

sposoben vztrajati 

(premagovati napor) in 

premagovati ovire. 

 

V pouk in praktično izobraževanje v delovnem 

procesu vnašajmo elemente določanja osebnih 

ciljev ter načrtovanja poti za njihovo doseganje 

(kaj želim znati, kaj v življenju bom s tem 

znanjem lahko napravil, kakšne ocene bom 

dosegel pri učenju) – npr. ob začetku šolskega 

leta, ob konferencah, pri pomoči učencem ob 

premagovanju učnih težav, pri pomoči dijaku 

ob reševanju učnih nalog; ob nezdružljivosti 

več ciljev naj učitelj spodbuja določanje 

prioritet in odlaganje zadovoljitve manj 

prioritetnih ciljev; nagrajevati vztrajnost in 

spodbujati razumevanje ovir kot izzivov, in ne 

kot načinov onemogočanja poti do cilja; v 

interakciji z dijaki jim prepuščati pobudo pri 

iskanju rešitev za njihove probleme in jih s tem 

učiti odgovornega (to je dejavnega) reševanja 

svojih težav. 

 

Delavnice na temo postavljanja življenjskih 

ciljev in ciljev, povezanih s šolo; organizirano 

sprotno spremljanje doseženega; raziskovanje 

lastne strategije za doseganje ciljev in vedenja 

ob pojavljanju ovir. 

»Jaz sem tudi moje 

telo.« 

• Sprejema svoje 

telo, ga doživlja kot 

integralni del svoje 

osebnosti, 

• skrbi za svoje 

telo,  

• zmore se 

sproščeno in 

1. raven 

• Izraža pozitivni odnos 

(sprejemanje) do svojega 

telesa. 

•  Giblje se sproščeno in 

koordinirano. 

2. raven 

• Skrbi za svoje telo in za 

urejen videz (prehrana, 

telesna dejavnost, 

V interakcijah z dijaki spodbujajmo pozitivni 

odnos do svojega telesa. 

Pouk in praktično izobraževanje  v delovnem 

procesu organizirati tako, da upošteva tudi 

temeljne telesne potrebe dijakov (primerna 

svetloba, prezračenost prostora, možnost 

gibanja med učnimi aktivnostmi, sprostitev). 

 

Delavnice na teme: odnos do svojega telesa – 

merila telesne lepote, odnos do hrane, gibanja, 



  

Temeljne zmožnosti  Operativni cilji Priporočene dejavnosti 

koordinirano gibati 

in v gibanju uživati. 

urejenost). 

• Premagovanje zmernih 

telesnih naporov mu 

pomeni užitek in 

sproščanje. 

higiene, osebna urejenost … 

 

Integracija 

Na vsebinski ravni lahko te cilje dosegamo pri 

športni vzgoji ter vsebinah, ki imajo za cilj 

spoznavanje človeka. 

 

»Jaz  kot 

moški/ženska.« 

 

• Sprejema 

svojo spolno 

identiteto, 

• Izraža 

pozitivni odnos do 

svojega spola ter do 

drugega spola, 

•  

•  

•  

• pozna in 

upošteva preventivne 

ukrepe proti neželeni 

nosečnosti. 

 

1. raven  

Izraža pozitivni odnos do 

sebe kot moškega/ženske. 

Izraža pozitivni odnos do 

drugega spola. 

2. raven 

Pozna različne načine 

preprečevanja neželene 

nosečnosti. 

• Zmore ustvariti zrel 

odnos do zastopnikov 

drugega spola. 

Ob odločitvi za spolni 

odnos upošteva zaščitne 

ukrepe. 

Spodbujajmo socialno sprejemljiv odnos med 

spoloma. 

 

 

Delavnice na temo odnosov med spoloma in 

spolne vzgoje. 

 

»Samega sebe 

imam rad in se 

spoštujem – vreden 

sem, da živim.«   

• Zmore 

doživljati samega 

sebe kot pozitivno in 

spoštovanja vredno 

osebnost, z 

občutkom 

smiselnosti svojega 

obstoja. 

• Izraža 

pozitivni odnos do 

sebe.  

1. raven 

• Gibanje in obrazna 

mimika izražata primerno 

življenjsko energijo. 

• Izraža pozitivni odnos 

do sebe. 

• Probleme rešuje z 

lastno dejavnostjo (in ne 

čaka le na pomoč drugih). 

• V problemskih 

položajih daje pobude za 

njihovo reševanje in skuša 

s svojo dejavnostjo 

prispevati k rešitvi (deluje 

proaktivno) in ne čaka na 

ukaze drugih (reaktivno). 

• Sposoben je odkloniti 

zanj nesprejemljiva 

pričakovanja. 

• Prepozna in sprejme 

napake v svojem ravnanju. 

V interakcijah jim omogočajmo izbiro 

različnih možnosti (omogoča odklonitev 

pričakovanj); spodbujajmo konstruktivne 

oblike uveljavljanja sebe (asertivnost) in 

preusmerjajmo destruktivno agresijo v 

konstruktivne oblike uveljavljanja svojih 

potreb. 

 

Delavnice: od česa je odvisno, ali bom v šoli 

in na poklicnem področju uspešen; 

raziskovanje svojih strategij reševanja 

problema; kaj zmorem in česa ne zmorem. 

 

Integracija 

Učne aktivnosti naj bodo zasnovane tako, da 

vsak učence lahko doživi uspeh; s povratnimi 

informacijami učitelj pri dijakih razvija 

občutek lastne vrednosti ter zaznavanje 

samega sebe kot sposobnega rešiti problem; 

napake obravnava kot izhodišče za učenje, in 

ne kot dokaz nesposobnosti; z 

individualizacijo dela razvija občutek lastne 
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• Konstruktivno sprejema 

kritiko drugih. 

 

2. raven  

• V skupini zna 

konstruktivno uveljaviti 

svoje zamisli in potrebe. 

 

vrednosti pri dijakih. 

 

 

Tematski sklop Jaz kot del socialne skupnosti 

 

Temeljne zmožnosti Operativni cilji Priporočene dejavnosti 

Zmore doživljati in 

izražati spoštljiv in 

pozitivni odnos do 

ljudi. 

 

 

Razume različnosti 

kot kakovost (med 

posamezniki, 

skupinami in 

kulturami). 

1. raven 

• V odnosu do drugih je 

spoštljiv. 

• Pri uveljavljanju svojih 

potreb mu je pomembno 

tudi ohranjanje pozitivnega 

odnosa z drugimi. 

• Zavestno si prizadeva, 

da s svojim ravnanjem ne 

povzroča škode drugim. 

• Pobude drugih 

sprejema kot enako 

legitimne. 

• Je strpen do različnosti 

med ljudmi. 

• Navezuje stike ne 

glede na različnost 

posameznikov.  

• Pobude drugih 

sprejema kot enako 

legitimne. 

2. raven 

• Z ljudmi navezuje 

stike ne glede na 

različnost. 

Organizirajmo delo tako, da omogoča in 

spodbuja učenje drug od drugega; učitelj naj 

bo v odnosu do dijakov, staršev in kolegov 

model vzpostavljanja pozitivnih odnosov 

med ljudmi; učitelj naj bo do dijakov 

spoštljiv; od dijakov naj jasno pričakuje 

spoštljiv odnos do sebe in do drugih 

učiteljev ter do sošolcev; nagrajuje naj skrb 

za pozitivne odnose v razredu in na šoli.  

 

Delavnice: medsebojno spoznavanje (na 

začetku šolskega leta); »z drugimi ravnaj 

tako, kot si želiš, da drugi ravnajo s tabo«, 

spoznavanje različnih kultur, verskih 

prepričanj, raziskovanje stereotipov, 

predsodkov o ljudeh in kulturah.   

Integracija 

Na vsebinski ravni naj se navedeni cilji 

vključijo v predmete, katerih cilj je  

spoznavanje človeka (psihologija, 

sociologija), ter v strokovne predmete, ki 

vključujejo vzpostavljanje profesionalnega 

odnosa s sodelavci, vodstvom in stranko. 

Zmore slišati, 

razumeti in biti 

strpen do potreb  

drugih. 

1.  in 2. Raven 

• Zazna in spoštuje 

potrebe drugega. 

• Zmore se prilagajati 

potrebam drugega. 

• Zna se empatično 

odzivati na doživljanje 

Učitelj naj s svojim zgledom predstavlja 

model dobrega poslušalca: v pogovorih z 

dijaki naj predvsem posluša in manj govori; 

pozoren naj bo na stališča, vrednote, 

prepričanja, ki jih sporočajo, na doživljanje, 

ki ga opisujejo, na želje in cilje, ki jih 

sporočajo. Kadar je v vlogi posrednika (npr. 

v konfliktu med dijaki), naj bo njegov cilj 
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drugega. 

• V odnosu do drugih je 

strpen, toleranten.  

 

spodbujanje poslušanja med njimi (in ne 

reševanje problema namesto njih); v 

problemskih položajih naj jih uči razumeti, 

kako problem deluje (miselna 

rekonstrukcija problema), in ne le iskati 

vzroke zanj; spodbuja naj pogovor o 

odnosih, in ne le pogovor o vsebini. 

Delavnice: ura brez pogovora, koga in kdaj 

zmoremo poslušati; kako se počutim, kadar 

me ne poslušajo (razumejo); kako preverim, 

da sem sogovornika prav razumel; kako se 

pogovarjati o čustvih in najinem odnosu.  

Integracija 

Na vsebinski ravni naj se navedeni cilji 

vključijo v predmete, katerih cilj je 

spoznavanje človeka (psihologija, 

sociologija), ter v strokovne predmete, ki 

vključujejo vzpostavljanje profesionalnega 

odnosa s sodelavci, vodstvom in stranko. 

 

Razumeva 

soodvisnost med 

posameznikom in 

drugimi (skupino). 

1. raven 

• Razume pomen dobrih 

odnosov z ljudmi kot 

temeljno potrebo vsakega 

posameznika. 

• Razume povezavo med 

svojim ravnanjem in 

sogovornikovim odzivom. 

• Zavestno izbira oblike 

vedenja, s katerimi bo 

dosegel svoj cilj in ohranil 

odnos (ne da bi napravil 

škodo sogovorniku). 

2. raven 

• Zmore opazovati 

dogajanje v nekem odnosu. 

• Zmore se pogovarjati o 

odnosu. 

• Če s svojim vedenjem 

povzroči škodo drugemu, 

jo skuša popraviti. 

Pouk naj bo organiziran tako, da dijakom 

omogoča pridobivanje izkušenj o prednostih 

sodelovanja z drugimi; v pogovorih 

spodbujajmo pogovor o odnosu (in ne le o 

vsebini); nagrajujmo tako vedenje v 

skupini, ki omogoča doseganje cilja, hkrati 

pa ohranja ali celo razvija pozitivni odnos z 

drugimi; kadar učitelj nastopa v vlogi 

posrednika v konfliktu, naj spodbuja 

razmišljanje, kako bi oba udeleženca spora 

lahko ravnala, da bi se problem 

konstruktivno razrešil; učitelj naj nagrajuje 

prizadevanja za ohranjanje pozitivnih 

odnosov oz. za popravljanje porušenih 

odnosov med posamezniki. 

Delavnice: katere svoje potrebe lahko 

zadovoljujem samo v odnosu z drugimi; 

preizkušanje različnih oblik vedenja in 

odzivi sogovornika nanje; kaj napraviti, 

kadar sem nehote prizadel sočloveka, kako 

vzpostavljati in ohranjati odnose z drugimi. 

Integracija 

Na vsebinski ravni naj se navedeni cilji 

vključijo v predmete, katerih cilj je 

spoznavanje človeka (psihologija, 

sociologija), ter v strokovne predmete, ki 

vključujejo vzpostavljanje profesionalnega 

odnosa s sodelavci, vodstvom in stranko. 
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Razlikuje raven 

zaupnosti v odnosih 

med znanci, prijatelji 

in intimnim 

odnosom. 

Zmore vzpostavljati 

intimne odnose 

(prijateljstvo, 

partnerski odnos). 

1. in 2. raven 

• Razume pomen 

prijateljstva in ljubezni  za 

osebnostno integriteto 

vsakega posameznika. 

• V prijateljskem odnosu 

zmore razkrivati sebe 

(spregovoriti o intimnih 

vsebinah). 

• Upošteva diskretnost in 

zaupnost v medosebnih 

odnosih. 

Učitelj naj v odnosu z dijaki spoštuje 

zaupnost in diskretnost; spodbuja naj razvoj 

prijateljskih odnosov v skupini. 

Delavnice: kdo je moj prijatelj, kaj 

pričakujem od njega in kaj on pričakuje od 

mene; kako vem, da je moj prijatelj; odnosi 

med partnerjema; kaj se pogovarjam samo s 

prijateljem, kaj samo s fantom oz. 

dekletom; v kakšnem primeru bi 

prijateljstvo prekinil; kako navezati stik s 

fantom/dekletom, ki mi je všeč; kako ta 

odnos prekiniti. 

Integracija 

Navedeni cilji naj se vključijo v predmete, 

katerih cilj je spoznavanje človeka 

(psihologija, sociologija), ter v strokovne 

predmete, ki vključujejo vzpostavljanje 

profesionalnega odnosa s sodelavci, 

vodstvom in stranko ter drugimi. 

 

Zmore, glede na 

okoliščine, poiskati,  

zavrniti ali ponuditi 

pomoč. 

 

Zmore sprejeti 

pomoč od drugih. 

 

 

1. in 2. raven 

• Zna in hoče na 

primeren način ponuditi 

svojo pomoč. 

• Zna poiskati pomoč 

drugih, če ne zmore 

pomagati sam. 

• Sposoben je oceniti, 

kdaj potrebuje pomoč 

• Zmore prositi za 

pomoč drugih.  

 

Pouk naj bo organiziran tako, da omogoča 

pomoč pri izvajanju učnih aktivnosti med 

sošolci; nagrajujmo pomoč med sošolci; 

učitelj naj se odzove na prošnjo za pomoč, 

ki mora biti strokovno korektna, in naj bo 

model za način dajanja pomoči: dijaku, ki 

dobi pomoč, naj omogoča, da ohrani 

dostojanstvo in razvija »percepcijo 

zmorem«; učitelj naj omogoči, da tudi 

dijaki kdaj pomagajo njemu; pomoč naj se 

ponudi samo takrat, ko je potrebna, in samo 

toliko, kolikor je nujno – pomoč naj ne 

razvija odvisnosti od pomoči; naj razvija 

stališče, da je prositi za pomoč ena od 

konstruktivnih strategij reševanja 

problemov (in ne izraz nesposobnosti).  

Delavnice: kdaj in kako ponuditi pomoč – 

igra vlog; kdaj lahko pomagamo sami in 

kdaj je treba poiskati pomoč drugega; kako 

se počutim, ko pomagam drugemu; kakšen 

je moj odnos do sprejemanja pomoči, kako 

jaz prosim za pomoč, kdaj in koga; kako si 

želim, da bi se ljudje odzvali na mojo 

prošnjo, kako se počutim, ko mi drugi 

pomagajo; kakšne pomoči ne želim. 

Integracija  

Navedeni cilji naj se vključijo v predmete, 



  

Temeljne zmožnosti Operativni cilji Priporočene dejavnosti 

katerih cilj je komunikacija z drugimi, ter v 

strokovne predmete, ki vključujejo 

vzpostavljanje profesionalnega odnosa s 

sodelavci, vodstvom in stranko ter drugimi. 

 

Sodeluje z drugimi. 1. raven 

• Povezuje se v delovne 

time.  

• Čuti pripadnost 

skupini, v kateri živi in 

deluje. 

• V odnosu z drugimi 

deluje tako, da skupina 

optimalno dosega svoje 

cilje, hkrati pa razvija tudi 

pozitivne odnose med 

njenimi člani. 

2. raven 

• Svoje zamisli 

uveljavlja konstruktivno. 

• Sprejema in izpolni 

svoj delež odgovornosti in 

nalog. 

• Prizadeva si za dobro 

počutje članov skupine. 

Učitelj naj spodbuja občutek pripadnosti 

skupini, šoli, podjetju; pouk naj vključuje 

dovolj priložnosti za medsebojno 

sodelovanje in skupinsko delo; ob koncu 

naj vsaka skupina ovrednoti svoje delo 

glede na učinkovitost pri doseganju cilja ter 

glede na kakovost odnosov, ki so jih 

posamezni člani vzpostavljali drug z 

drugim; nagrajuje naj iniciativnost 

posameznih članov pa tudi konstruktivno 

uveljavljanje svojih zamisli v skupini  in 

iskanje kompromisov. 

Delavnice: risanje skupinskega grba, 

reševanje problema v skupini (brez 

besednega sporazumevanja); vaje 

asertivnosti (konstruktivnega uveljavljanja 

v skupini). 

Integracija  

Navedeni cilji se naj vključijo v vse 

predmete in se realizirajo skozi ves 

vzgojno-izobraževalni proces. 

 

Uveljavlja svojo 

različnost in strpno 

ravna v konfliktnih 

položajih. 

1. raven 

• Svoje potrebe, zamisli 

in pričakovanja jasno 

izraža (z jaz- stavki). 

• Sposoben je upoštevati 

tudi potrebe drugega. 

• Zmore se upreti  

pritisku skupine oz. 

zavrniti zanj nesprejemljiv 

predlog (reči »NE«). 

2. raven 

• Sposoben je sklepati 

kompromise oz. se 

prilagajati. 

Učitelj naj bo s svojim zgledom ravnanja v 

konfliktnih situacijah učencem model 

konstruktivnega vedenja: svoje potrebe in 

pričakovanja naj sporoča v jaz-stavkih, sliši 

naj tudi potrebe učencev v danem položaju 

in skupaj z njimi išče rešitve; če nastopa v 

vlogi posrednika v konfliktu med učenci, 

naj pogovor med njimi usmerja v 

konstruktivno smer in naj jim prepušča 

odgovornost za rešitev problema; nagrajuje 

naj zmožnost posameznikov upreti se 

pritisku skupine kot znak močne volje in 

samozavesti. 

Delavnice: reševanje konflikta – igra vlog; 

kako reči ne; jaz-stavki in ti- stavki; 

diskusija o vprašanju, kdaj se je smiselno 

podrediti pritisku skupine in kdaj ne. 

Integracija  

Navedeni cilji naj se vključijo v predmete, 

katerih cilj je komuniciranje z drugimi. 

 



  

Temeljne zmožnosti Operativni cilji Priporočene dejavnosti 

Upošteva pravila in 

družbene norme. 

1. in 2. raven 

• Razume in zna 

utemeljiti pomen pravil za 

življenje v skupnosti. 

• Sodeluje pri 

oblikovanju pravil v 

življenjskem okolju. 

• Dogovorjena pravila 

spoštuje in za kršenje 

prevzema polno 

odgovornost. 

• Negativne posledice 

kršenja pravil skuša 

popraviti. 

 

Postavljajmo pravila, oblikujmo jih skupaj, 

določimo posledice njihovega kršenja; 

učitelj naj dogovorjena pravila spoštuje in 

dosledno izvaja dogovorjene posledice ob 

njihovem kršenju; v izjemnih položajih v 

dogovoru z dijaki dovoli tudi odmike od 

pravil; posledice, ki jih izvaja v dogovoru z 

dijaki, naj bodo usmerjene v popravljanje 

storjene škode ali v ustvarjanje možnosti, da 

v prihodnje ne bo vnovičnega kršenja 

pravil. 

Delavnice: diskusija o pomenu pravil za 

življenje v skupnosti, postavljanje pravil 

oddelčne skupnosti; diskusije o vzrokih za 

kršenje pravil ter o posledicah kršenja in 

odgovornosti kršilca. 

Integracija 

Navedeni cilji naj se vključijo v vse 

predmete in se realizirajo skozi ves 

vzgojno-izobraževalni proces. 

 

Zmore vzpostaviti 

in  vzdrževati 

konstruktiven 

odnos do avtoritete.  

 

 

1. raven 

• Ima jasno ozaveščen 

svoj odnos do različnih 

avtoritet: staršev, učiteljev, 

vodij v delovnih 

organizacijah itn. 

• Razume pomen vodje 

(avtoritete) za učinkovito 

delo skupine. 

• Ima spoštljiv odnos do 

predpostavljenih 

(avtoritete). 

• V odnosu do 

predpostavljenih je 

proaktiven (daje pobude, 

izraža mnenja). 

2. raven 

• Sledi pobudam in 

delovnim nalogam, ki jih 

prejme od svojega vodje.  

• Svoje nestrinjanje s 

predpostavljenimi izpelje 

konstruktivno. 

Učitelj naj svojo avtoriteto gradi predvsem 

na avtoriteti osebnosti ter profesionalni 

avtoriteti in manj na formalni avtoriteti; 

nagrajuje naj kostruktiven odnos dijakov do 

avtoritete; omogoča naj, da v odnosu do 

njega lahko dajejo pobude in izrazijo 

nestrinjanje; omogoča tudi pogovor o 

doživljanju njega kot avtoritete; z 

doslednim zavzemanjem za učinkovito delo 

in optimalne odnose med udeleženci 

omogoča vsem doseganje optimalnih učnih 

rezultatov in občutek varnosti v razredu in 

na šoli. 

Delavnice: kako različni ljudje uveljavljajo 

svojo avtoriteto do podrejenih, kakšnega 

vodjo si želite; odnos do staršev kot 

avtoritete; kako izraziti nestrinjanje s 

šefom. 

Integracija  

Na vsebinski ravni naj se navedeni cilji 

vključijo vse predmete in se uresničujejo v 

vsem vzgojno-izobraževalnem procesu. 

 

 

 



  

 
Tematski  sklop Jaz na delovnem področju 

 

Temeljne zmožnosti  Operativni cilji Priporočene dejavnosti 

Zna oceniti razmere 

in položaj (formalno 

ali neformalno) in 

ustrezno prilagodi 

svoj odnos, način in 

vedenje. 

 

 

1. in 2. raven 

• Razume in upošteva 

razliko med neformalnim in 

profesionalnim odnosom. 

• Prilagodi svoj odnos, 

vedenje in način ter osebno 

urejenost glede na različne 

priložnosti. 

• Zna izraziti svoj odnos 

s primernim vedenjem, 

dopisi, sporočili, darili, 

oblačili. 

 

Pogovarjajmo se z udeleženci o 

poslovnosti, o različnih družbenih vlogah, 

ki jih imamo. Bodimo pozorni in 

spodbujajmo jih h kulturnim medosebnim 

odnosom, primernemu izrazju in 

primernemu verbalnemu ter neverbalnemu  

komuniciranju. Navajajmo jih na primerno 

osebno, dopisno, elektronsko ali telefonsko 

komuniciranje glede na formalne ali 

neformalne odnose. Navajajmo jih na 

izražanje pohvale, zahvale, izbiranje in 

primerno izročanje poslovnih daril. 

Opozorimo jih na primerna oblačila, 

negovanost in urejenost v formalnih in 

neformalnih položajih.  

Delavnice: igre vlog, poslovno 

komuniciranje  na različne teme. 

Integracija  

Na vsebinski ravni naj se navedeni cilji 

vključijo v vse predmete in se realizirajo 

skozi ves vzgojno- izobraževalni proces, še 

posebno pri praktičnem izobraževanju, 

strokovnoteoretičnih predmetih in razrednih 

urah. 

 

Zmore sprejemati 

naloge in jih 

odgovorno opraviti. 

1. in 2. raven 

Sprejme in povsem jasno se 

seznani:  

• s cilji naloge,  

• z odgovornostjo in 

nujnostjo upoštevanja 

pravil pri delu,  

• z  nujnostjo obveščanja 

nadrejenih o napredovanju 

pri nalogi,  

• s časovnim okvirom za 

dokončanje,  

• z možnostjo iskanja 

pomoči (po potrebi),   

• z nujnostjo vrednotenja 

prispevkov drugih pri 

nalogi,  

• z nujnostjo izbiranja 

pomembnejših in 

Učitelj naj se sistematično in organizirano 

loti izpeljave vsake delovne naloge z dijaki 

in jim je za zgled. S spodbujanjem in 

vodenjem, s problemskim pristopom 

pripelje udeležence do želenih rezultatov. 

Naj razmišljajo o pomenu jasnosti vsake 

faze ter utemeljijo. 

Delavnice: analiziranje posameznih 

elementov odgovornosti do sprejetih nalog. 

Integracija  

Na vsebinski ravni naj se navedeni cilji 

vključijo  v vse predmete in se realizirajo 

skozi  ves vzgojno- izobraževalni proces.    



  

Temeljne zmožnosti  Operativni cilji Priporočene dejavnosti 

zahtevnejših nalog ter 

postopkov. 

 

 

Samostojno in 

samoiniciativno 

opravlja naloge  

1. in 2. raven 

• Odgovorno prevzame 

naloge:  

• analizira postopke dela, 

• pripravi delovne 

razmere, 

• načrtuje izvedbo glede 

na možnostih izvajanja, 

• izvede nalogo sam ali v 

skupini, 

• analizira posamezne 

faze, postopke  

• evalvira opravljeno 

delo. 

 

Delavnica  

Izvajanje različnih preprostejših delovnih 

nalog samostojno ali v skupini ob možnosti 

konzultacije z izobraževalcem. 

Integracija 

Na vsebinski ravni naj se navedeni cilji 

vključijo v vse predmete in se realizirajo 

skozi ves vzgojno- izobraževalni proces, še 

posebno pri praktičnem izobraževanju in  

strokovnoteoretičnih predmetih. 

Zmore voditi 

delovno skupino 

2. raven 

• Zna načrtovati delo 

skupine. 

• Zna delegirati naloge 

posameznim članom. 

• Poskrbi za dobre 

odnose med člani skupine. 

• Delo usmerja tako, da 

vodi do končnega cilja. 

• Zmore poskrbeti za 

potrebe posameznih članov 

skupine. 

Del učnih aktivnosti naj poteka v skupinah, 

v katerih dijaki lahko pridobivajo izkušnje o 

vodenju skupine; navodila za delo skupine 

naj vključujejo tudi vodenje skupine; ob 

samooceni procesa dela naj ocenijo tudi 

delo vodje. 

Delavnice: reševanje problema v skupini – 

igra vlog; kaj pričakujemo od dobrega 

vodje; moje izkušnje z vodenjem skupin. 

Integracija 

Na vsebinski ravni naj se navedeni cilji 

vključijo v predmete, katerih cilj je 

spoznavanje človeka (psihologija, 

sociologija), ter v strokovne predmete in 

praktični pouk, ki vključujejo vodenje 

delovnih skupin. 

 

 

 

Kriteriji in oblike ter načini za preverjanje in ovrednotenje doseženih 

ciljev/rezultatov  

 
Pri preverjanju doseženih ciljev ključne kvalifikacije naj bo poudarek na procesu (poteku) 

dejavnosti, ki je opredeljen v katalogu.  

Predlagamo večjo vlogo dijakov pri preverjanju (samopreverjanje) in preverjanje v manjših 

skupinah, zlasti če je zahtevnost izobraževanja večja. 

Predlagamo uveljavitev čekliste, različnih ocenjevalnih lestvic in portfelja.  



  

 

 

Strokovna priporočila 
 

a) Didaktična priporočila za uresničevanje ciljev ključne kvalifikacije (metode, oblike 

dela, dijakove vloge) 

 

Ključno didaktično priporočilo za uresničevaje ciljev socialnih spretnosti je, da se dosegajo v 

procesu izobraževanja in predvsem z različnimi oblikami aktivnosti dijakov. To pomeni, da 

bodo učitelji: 

• v učenje in poučevanje vključili ključno kvalifikacijo kot stalno prisotno zahtevo, potrebo, 

navado in stil opravljanja neke učne naloge;  

• v svoje vsebinsko področje vnašali oblike in metode učenja in poučevanja, ki bodo 

dijakom omogočali pridobivanje socialnih spretnosti, npr: 

– z izkustvenim učenjem, v obliki delavnic, igranjem vlog, dramatiziranjem ipd., 

– z vodenjem usmerjenih pogovorov za obravnavo in reševanje konfliktov in  vsakovrstnih 

težav, s katerimi se srečujejo mladostniki (npr. odnosi z odraslimi in vrstniki, odnosi med 

spoloma, spolnost, odnos do samega sebe, poklicno svetovanje ...), učenje ustreznejšega 

načina komuniciranja, učenje konstruktivnejšega reševanja konfliktov …, z omogočanjem 

uveljavljanja tam, kjer se mladostniki lahko in hočejo potrjevati, npr. razvijanje izraznih 

možnosti na poklicnem in osebnostnem področju, oblikovanje uporabnih izdelkov, risanje 

(svinčnik, kreda, pero), slikanje (od akvarelnih tehnik do dela z oljnimi barvami), 

kiparjenje (les, glina, papir, žica, žagovina, plastelin), žganje v les, pisanje, petje, igranje 

na glasbila itn. 

 

b) Posebna priporočila za vključevanje ključne kvalifikacije v izobraževalni program 

(opredelitev samostojnih enot in drugih ciljev, ki se integrirajo v vsebine različnih 

predmetov) 

 

Predlagamo: 

• Sintezo, integracijo in aplikacijo socialnih spretnosti na poklicno izobraževanje in na vsa 

druga področja življenja in dela šole in delovnega procesa. Pridobivanje socialnih 

spretnosti naj bo namenjeno tudi življenju zunaj šole za zmanjševanje šolske problematike. 

• Učitelji  naj sledijo potrebam in zmožnostim dijakov pri razvijanju socialnih spretnosti v 

procesu učenja in poučevanja. Sistematično naj načrtujejo in omogočajo dejavnosti, ki bolj 

spodbujajo razvijanje in pridobivanje socialnih spretnosti (npr. v okviru kulturnih, 

športnih, naravoslovnih ur in raznih prireditev …). 

• Razvijajo naj v socialne spretnosti usmerjeno šolo (npr. z delavnicami za učitelje, 

delavnicami za starše), vključevanje dijakov in staršev pri načrtovanju sprememb v šoli 

(npr. enkrat na mesec dan konstruktivne kritike šole), druženje s starši in dijaki zunaj 

šolskih prostorov (npr. skupni pikniki, načrtovanje skupnih kulturnih prireditev, prirejanje  

družabnih  dejavnosti, ustanovitev kluba, diska, udeležba na športnih prireditvah, pohodi, 

taborjenje, planinarjenje, kolesarjenje, izleti ipd.). Končni cilj bi lahko postala – socialno 

spretna šola. 

 

OPOMBA: 

V strokovni skupini, ki je pripravljala ključno kvalifikacijo socialne spretnosti, želimo posebej 

poudariti, da je prvi pogoj za to, da bodo dijaki uspešno obvladovali te spretnosti, da so zanje 



  

uspešno kvalificirani tisti, ki jim jih bodo pomagali razvijati. To pomeni, da jih učitelji, 

mentorji in drugi, ki naj bi te kvalifikacije razvijali, ne morejo podajati zgolj po pripravljenem 

programu, ampak se morajo zanje ustrezno usposobiti toliko, da jih bodo resnično integrirali v 

način svojega izvajanja vsebin, za katere so primarno usposobljeni. Za odrasle, ki naj bi 

spretnosti razvijali dijakom, priporočamo obvezno usposabljanje vsaj iz treh temeljnih 

področij (poznavanje sebe in drugih, komunikacijske spretnosti v medosebnih odnosih ter 

sodelovanje ob delovnih nalogah), ki bi morala temeljiti na izkustvenem učenju, treningih in 

delu s sabo. Učitelji bi morali prek tovrstnih oblik usposabljanja sami izdelati zase načrt 

vključevanja ključnih kvalifikacij v svoje predmetno področje. Menimo namreč, da tisti 

učitelji, mentorji …, ki bi obvladali socialne spretnosti zgolj na informativni oz. deklarativni 

ravni, ne morejo ustrezno razumeti, prepoznavati, prenašati, modelirati, razvijati itn. tovrstnih 

kvalifikacij dijakom. Prav tako tega ne bodo počeli uspešno, ustrezno in zlasti ne motivirano 

tisti, ki ne bodo sami vključeni v proces iskanja možnosti prenosa danih spretnosti v svoje 

predmetno področje. 
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