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PREDGOVOR 
 

Naši dnevi so le nekoliko daljši kot list, ki spomladi ozeleni in jeseni porumeni in oveni. Pa vendar ne 

štejejo dnevi, ki smo jih živeli ampak globina. Pomembno je, kako smo živeli, ljubili in koliko src smo se 

dotaknili. - Julia Doria 

Nevladna organizacija ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravje, si vse od ustanovitve leta 1993 

prizadeva ustvarjati možnosti za čim bolj kakovostno življenje oseb s težavami v duševnem zdravju in 

s številnimi programi prispeva h krepitvi njihove moči in k vključevanju v skupnost. Raziskave kažejo, 

da so težave v duševnem zdravju v porastu in predstavljajo pomemben zdravstveni, socialni in 

ekonomski problem sodobne družbe. Skrb za duševno zdravje ter izvajanje programov, ki prispevajo k 

ohranjanju in ponovni pridobitvi duševnega zdravja, je odgovornost posameznika in družbe.  

Trening socialnih veščin (v nadaljevanju TSV) je ena izmed najpomembnejših metod skupinskega 

dela, namenjenega psihosocialni rehabilitaciji, ki se izvaja v okviru programa Dnevni center za ljudi s 

težavami v duševnem zdravju  ŠENT. Poleg številnih aktivnosti in strokovnih programov, izvaja dnevni 

center tudi trening socialnih veščin, pri čemer pa strokovni delavci in izvajalci opažajo pomanjkljivost 

v tem, da med obstoječo strokovno literaturo ni zasnove TSV, ki bi bila poenotena in vsebinsko 

ustrezno zasnovana, ter bi predvidela sistematično in kontinuirano izvajanje.  

V okviru projekta Študentski inovativni projekti za družbeno korist (v nadaljevanju ŠIPK), v 

sodelovanju s Fakulteto za uporabne družbene študije (v nadaljevanju FUDŠ) in z nevladno 

organizacijo Slovensko združenje za duševno zdravje (v nadaljevanju ŠENT), zasnovali celovit in 

metodološko enoten program treninga socialnih veščin, ki upošteva temeljna načela, prispeva k 

opolnomočenju uporabnikov, k njihovemu ponovnemu prevzemanju učinkovitega nadzora nad 

svojim življenjem z bolj učinkovitim vzpostavljanjem in ohranjanjem odnosov, z zadovoljevanjem 

psihičnih potreb, s sposobnostjo asertivnega vedenja in z izboljšanjem drugih, za vsakdanje življenje 

pomembnih socialnih veščin.  

Za dosego cilja se je oblikoval interdisciplinarni tim strokovnjakov in študentov različnih študijskih 

smeri s področja socialne stroke, psihosocialne pomoči, pedagogike in socialnega menedžmenta.  

Tekom projekta smo pregledali strokovno literaturo s področja duševnega zdravja in TSV, tako 

domačih relevantnih avtorjev kot tujih, ter pregledali izvajanje dobrih praks v tujih državah (Italija, 

Anglija, Francija, skandinavske države in ZDA). Učinkovitost in primernost preučenih metod ter 
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osnovanih vaj, smo preverili v okviru fokusnih skupin z uporabniki Dnevnega centra ŠENT. Glede na 

mnenje uporabnikov, smo na podlagi izvedene analize fokusnega gradiva in evalvacijskega 

vprašalnika, preuredili in dopolnili pripravljene vsebine. Želeli smo, da osnovani priročnik odraža 

dejanske potrebe uporabnikov in da so vaje pripravljene skupaj z njimi, ne le zanje, temveč z 

upoštevanjem njihovega mnenja in predlogov. 

Pričujoči priročnik je nastal z namenom pomoči strokovnim delavcem, študentom, prostovoljcem in 

drugim zainteresiranim, pri izvajanju kvalitetno zasnovanega in metodološko poenotenega programa 

TSV. Knjižna izdaja programa pa nadaljnje omogoča, da so vsebine na voljo širšemu krogu oseb s 

težavami v duševnem zdravju, ki želijo pridobiti oz. ojačati socialne kompetence, niso pa vključene v 

organizirane programe, prav tako so namenjene  tudi svojcem uporabnikov. 

V uvodnem delu priročnika se dotaknemo teoretičnega aspekta TSV, predstavimo tudi termin 

socialnih veščin, teoretična izhodišča in temeljne značilnosti TSV. Osrednji del priročnika je namenjen 

pomoči pri sami praktični izvedbi TSV, sestavljen je iz ustreznih vaj in nalog. Vsebine oblikujejo pet 

sklopov, ki vključujejo vaje za medsebojno spoznavanje, neverbalno komunikacijo, verbalno 

komunikacijo, samokontrolo in delo na sebi, ter vaje za samospoštovanje in pozitivno samopodobo.  

 

TEORETIČNA IZODIŠČA 
 

Zinzi (2017) navaja, da imajo ljudje s težavami v duševnem zdravju navadno slabše razvite socialne 

spretnosti in se posledično soočajo z ovirami in težavami v medosebnih odnosih. Slednje naj bi bila 

posledica duševnih težav, vendar pa, v kolikor težav v socialnih interakcijah ne nujno pripišemo 

duševnim stiskam, temveč razmišljamo ravno nasprotno, da težave v medosebnih odnosih lahko 

povzročajo duševne stiske in je stiska sama po sebi tista, ki povzroča težavo v socialnih stikih. 

Utemeljitelji treninga socialnih veščin menijo, da lahko v nekaterih primerih slabi medosebni odnosi 

ali socialna nekompetentnost, vplivajo na nastanek duševnih stisk oziroma na poslabšanje 

posameznikovega duševnega zdravja. Trening socialnih veščin temelji na prepričanju, da lahko prek 

učenja socialnih veščin in posledičnega izboljšanja medosebnih odnosov, izboljšamo duševno zdravje 

ljudi, v nekaterih okoliščinah pa celo preprečimo nastanek duševnih stisk (Shepherd, 1983). 

 

Človek je namreč socialno bitje, ki za ohranjanje dobrega psihičnega počutja potrebuje zadovoljujoče 

medosebne odnose.  
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S povezavo med medosebnimi odnosi in duševnimi stiskami so se ukvarjali mnogi teoretiki. 

Epidemološke študije kažejo na povezavo med visoko stopnjo sprejema v psihiatrično bolnišnico in 

indici socialne izolacije in dezintegracije. Študije, ki so jih opravili Henderson, Goldberg in Huxley, 

kažejo na visoko korelacijo med socialnimi odnosi in nevrotičnimi simptomi. Boljše odnose kot so 

posamezniki imeli, manj je bilo nevrotičnih simptomov in obratno. Brown je opozoril na pomembnost 

globokega čustvenega odnosa pri ženskah z depresijo. Nadaljnje so Brown, Vaughn in Leff ugotovili, 

da lahko socialne interakcije med družinskimi člani, ki temeljijo na kriticizmu ali pretiranemu 

zaščitništvu, vplivajo na razvoj depresije in shizofrenije. Te študije prav tako kažejo, da visoke stopnje 

prevelike zaščite in kritike prispevajo k simptomatskem relapsu, ne glede na druge dejavnike (npr. 

jemanje zdravil) (Shepherd, 1983). 

Slednje raziskave kažejo na pomembnost povezave med socialnimi odnosi in pojavom psihičnih stisk. 

Prav zaradi tega je potreba po izobraževalnih ukrepih namenjenih krepitvi socialnih veščin 

pomembna, saj se s tem spodbuja in ohranja duševno ravnovesje ter preprečuje nastanek 

psihosocialnih stisk (Becciu in Colsanti, 2000). 

Socialne veščine imenujemo tudi »življenjske veščine.« Socialne veščine so veščine, ki jih razvije 

posameznik pri sebi, kažejo pa se v odnosu z drugimi. So nekaj, kar se dogaja med človekom in 

socialnim okoljem v katerem živi. Gre za to, kako doživljamo svet okoli sebe, druge ljudi in sebe v 

svetu, kako vzpostavljamo odnose, oblikujemo sisteme prepričanj, vrednot, stališč in orientacij do 

sveta in ljudi okrog sebe, kako sprejemamo vloge v socialnem svetu, kako sprejmemo in razvijemo 

identiteto (Rozman, 2015). 

Po Rozman (2015) se socialne veščine dogajajo na treh ravneh: Na osebnem nivoju (graditev 

samopodobe, reševanje lastnih težav, izražanje svojih zamisli), na nivoju odnosov (pogajanje, 

sklepanje kompromisov) in na nivoju širše družbe (občutljivost za druge, prispevanje k dobrobiti). 

Socialne veščine zajemajo znanje o verbalni in neverbalni komunikaciji, vključujejo pravilno 

zaznavanje družbenih sprememb, sposobnost reševanja problemov, zmožnost empatije, podajanje 

lastnih mnenj, ipd.  (Vaccaro, 2016). 

 

Dobra komunikacija z drugimi  je pogoj za izpolnjeno življenje v družbi, kar je izrednega pomena  za 

ohranjanje stabilnega duševnega zdravja. Ljudje z razvitimi socialnimi veščinami so navadno 

samozavestni in zadovoljni s seboj. Četudi vedo, da niso popolni, se čutijo vredne ljubezni in skrbi 

(Dombeck 2006). Nasprotno pa se osebe, ki jim primanjkuje socialnih veščin, zaradi neustreznega 

vedenja težko povežejo z drugimi ljudmi in vključijo v družbo. Posledičen občutek nepripadnosti in 
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odtujenosti vpliva na posameznikovo nizko samopodobo, kar se odraža tudi v njegovem vedenju in 

počutju.   

Model treninga socialnih veščin predpostavlja, da je socialno vedenje naučeno in se je mogoče 

socialnih veščin naučiti in lastno vedenje spremeniti oz. izboljšati (Zinzi, 2017).   

Trening socialnih veščin ima dolgo zgodovino. Stari Grki so v 5. stoletju pred našim štetjem prakticirali 

tečaj Umetnosti retorike, katerega namen je bil pomoč ljudem pri razvoju novih načinov medosebne 

interakcije: takšne, ki bi bila bližja njihovim namenom in ciljem, ter bi vodila k večjemu zadovoljstvu v 

medosebnih odnosih (Shepherd, 1983). 

 

Namen današnjega pristopa se v svojem bistvu ne razlikuje od starogrške Umetnosti retorike. Trening 

socialnih veščin je namreč namenjen učenju novih načinov spoprijemanja s socialnimi situacijami, ki 

posamezniku predstavljajo problem, ter splošnemu izboljšanju kvalitete odnosov (Collins, 1992).  

 

Trening, kot ga poznamo danes, se je razvil v Veliki Britaniji, v veliki meri s strani socialnih psihologov. 

Eden pomembnejših teoretikov Michel Argyle, je razvil »Model socialnih veščin«, ki temelji na 

analogiji med socialnimi interakcijami in motoričnimi spretnostmi (npr. vožnja avtomobila, igranje 

inštrumenta). V obeh primerih se namreč človekovo vedenje spreminja glede na učinkovitost pri 

doseganju cilja (npr. igranje določene melodije). 

Agyrle trdi, da ima socialna interakcija veliko skupnega z motoričnimi spretnostmi. Posledično je 

slednje lahko uporabno za analizo socialnih težav in učenje ljudi učinkovitejšega soočanja z le-temi. 

Ker se novih veščin lahko naučimo le skozi 'prakso' – nihče ne pričakuje, da se bo z branjem knjige, 

naučil voziti avto, ali igrati inštrument – se lahko tudi socialnih veščin naučimo le prek aktivnosti, 

zaradi česar je TSV aktivno, na izvedbi bazirano zdravljenje (Agyrle v Shepherd, 1983). 

Temeljne metode uporabljene pri treningu socialnih veščin so posledično performativne narave, in 

sicer: modeliranje, igra vlog in domače naloge.  

Modeliranje je najpreprostejša in najbolj direktna metoda, je učenje s posnemanjem. Tako kot se v 

procesu odraščanja veliko naučimo prek posnemanja ljudi, je to mogoče doseči tudi v odraslem 

obdobju. Modeliranje je lahko v treningu socialnih veščin uporabljeno na dva načina: tisti, ki 

obvladajo neko veščino, demonstrirajo določeno vedenje (opravičiti se nekomu, vprašati neznanca za 

smer, itd.), ostali opazujejo. Modeliranje je lahko uporabljeno tudi pri kompleksnejših situacijah, in 

sicer za ilustracijo alternativnih načinov spoprijemanja s situacijo. Tisti udeleženec, ki predlaga 

alternativen odziv, ga opiše, ali pa modelira oziroma odigra.  Učinek modeliranja navadno ni 
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zagotovitev vedenja za neposredno posnemanje, temveč zgolj ponazoritev raznolikosti načinov 

odziva na situacijo (Flegg et al, 1978). 

Najpogostejša in najučinkovitejša metoda je igra vlog (vedenjska gledališka predstava), ki je 

tradicionalna tehnika vedenjskih terapij. V svojem bistvu je preprosta: posamezniki se združijo v male 

skupine in odigrajo določeno socialno situacijo. Skozi igro raziskujejo naravo socialne situacije, možne 

izide, misli in občutke udeleženih v procesu, itd. (Flegg et al, 1978). Na začetku je pomembno, da 

nihče ne igra vloge pred celo skupino, temveč v manjših skupinah, tako da ni nihče izpostavljen, če 

tega ne želi. 

Preden se igra vlog začne, moramo pridobiti ključne informacije o dotični situaciji: Kje se je to 

dogajalo? Kdo vse je bil vključen? Kakšni so bili? So sedeli ali stali? Kaj točno je bilo izrečeno? S 

kakšnim tonom? Kaj se je zgodilo potem? Kako si se počutil/a? (Flegg et. Al., 1978) Potem 

posameznik odigra igro vlog na način, kot se je situacija zgodila.  

Igra vlog poteka tako, da človek, ki se sooča s situacijo, oz. igra svojo vlogo, izbere situacijo in 

soigralca. Soigralcu in opazovalcu podrobno razloži situacijo, ter realistično zastavi prizorišče in 

okoliščine. Odloči se za namen oz. cilj, ki ga hoče doseči. Osredotoči se nase in na svoje občutke. Po 

igri vlogi, soigralcu in opazovalcu ponudi povratne informacije o lastnem vedenju in občutkih tekom 

igre vlog. Ravno tako mu soigralec in opazovalec podata povratno informacijo o njuni perspektivi 

njegovega vedenja. (Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar, 2004). 

Namen igre vlog je odpraviti vedenje, ki nam ne koristi in se na novo naučiti učinkovitejšega vedenja. 

S pomočjo lastnih doživljajev, učinkovite in koristne povratne informacije od soigralca ter gledalcev, 

izvemo, koliko smo bili učinkoviti. Igro igralec igra dokler s svojim odzivom ni zadovoljen.  

Ko nas igra vlog prevzame in tekom le-te čutimo kot v realni življenjski situaciji (zaskrbljenost, strah 

...), le da smo v tem primeru v varni situaciji, nam zagotavlja možnost prakticiranja socialnih veščin v 

varnem okolju. Znotraj varne skupine lahko odpravljamo svoje strahove in o njih laže govorimo, ter 

postopoma pridobivamo samozavest za spoprijemanje s situacijami v vsakdanjem življenju (Petrovič 

Erlah in Žnidarec Demšar, 2004). 

Pomemben element slednje metode je povratna informacija, ki jo dobimo od soigralca in opazovalca. 

Feedback pripomore k večjemu spoznanju, saj nam oseba v vlogi opazovalca, ponudi povratne 

informacije, ki jih sami pri sebi ne opazimo (ton glasu, drža, pogled ...). Povratna informacija 

pripomore k zavestnejšemu spoznanju, kaj počnemo in kako, je način učenja, pri katerem bolje 

spoznamo sebe in učinke, ki jih ima naše vedenje na druge ljudi.  
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Učimo se podajati in sprejemati povratno informacijo na kar najbolj primeren in učinkovit način. 

Informacija naj bo podana obzirno – vanjo vključimo tako pozitivna kot negativna sporočila 

opazovalca, osredotočamo se na osebna dejanja v zvezi z vedenjem osebe – odprla naj bi pot do 

pozitivne odprte in sproščene komunikacije, omogoča naraščanje samozavesti in vzpodbuja osebni 

razvoj.  

Povratno informacijo lahko vzpodbudimo na več načinov: lahko ponudimo možnost podajanja 

povratne informacije, samo tistemu, ki si to želi, ali pa se vsakemu posamezniku zastavi vprašanje. 

Možna vprašanja za igralca: Kako se je počutil tekom situacije? S čim je bil zadovoljen, s čim ne? Kaj bi 

naredil drugače?  Za soigralca: Pove naj igralcu, kaj je čutil tekom igre; ali je igralec jasno podal svoje 

sporočilo? Ali je igralec poslušal tudi njegovo mnenje in ga upoštevala? Kaj mu je bilo všeč pri 

igralčevem vedenju v igrani situaciji? Kaj bi lahko igralec naredil drugače? Za opazovalca: Je igralec 

spoštoval svoje potrebe in potrebe drugega? Se je igralčeva telesna govorica skladala z verbalnim 

sporočilom? Je govorica telesa potrjevala izražena čustva? Je bil očesni stik pravilen? 

Nujno je, da dobi topel in odobravajoč odziv, ki ga opogumi za nadaljnje izzive. Igra vlog se zaključi s 

skupinsko diskusijo glede najpomembnejših točk, ki so jih udeleženci opazili (Collins, 1992). 

Pri učinkovitosti TSV je najpomembneje, da posamezniki načine odzivanja, iz varnega okolja TSV, 

prenesejo v vsakdanje življenje. Slednje imenujemo generalizacija in k uresničitve le-te prispeva tretja 

metoda, to so domače naloge, ki jih skupaj z udeleženci dorečemo ob koncu vsakega srečanja. To so 

lahko splošne naloge (npr. začeti pogovor z naključnim mimoidočim), ali pa naloge, ki izhajajo iz 

specifične problemske situacije vsakega udeleženca. Udeležence lahko tudi spodbujamo, da 

aktivnosti počnejo skupaj, na primer skupno druženje v baru (Collins, 1992). 

 

POTEK PROGRAMA TRENINGA SOCIALNIH VEŠČIN  

 

Temeljni cilj TSV je krepitev moči uporabnikov storitev duševnega zdravja, da bi zagotovili polno, 

dostojanstveno življenje in enake možnosti. Osebe, diagnosticirane z duševno boleznijo, se pogosto 

soočajo s stigmatizacijo, ki ima za posledico izgubo socialnih stikov, delovno nezmožnost, revščino in 

socialno izključenost. Posledice 'nalepke duševnega bolnika' in stigmatizacije, duševno stisko še 

dodatno poglabljajo in osebi onemogočajo, da bi si povrnila duševno zdravje. Zatorej je pomembno, 

da se izvajajo strokovne aktivnosti, ki prispevajo h krepitvi moči oseb s težavami v duševnem zdravju, 

ter k njihovi ponovni vključenosti v okolje in družbo. Z vključitvijo v tovrstne aktivnosti, posamezniki 
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pridobijo znanje in veščine, ki so jim v pomoč pri izboljšanju kvalitete njihovega življenja, medosebnih 

odnosov ter njihove socialne in delovne aktivnosti.  

Program TSV prispeva k povečanemu socialnemu vplivu posameznika, k večji vključenost v socialno 

okolje, k izboljšanju komunikacijskih veščin, povečani asertivnost in medsebojni povezanost, k 

povečanju lastnih virov, izboljšanju sposobnosti iskanja rešitev, učinkovitejšemu razreševanju 

konfliktov, prevzemanju odgovornosti, izboljšanju sodelovanja z drugimi. Poleg tega pripomore k 

osvajanju in razvijanju spretnosti in veščin oseb s težavami v duševnem zdravju, prispeva k bolj 

učinkovitemu vzpostavljanju in ohranjanju odnosov ter k širjenju socialne mreže, kar posameznikom 

omogoči učinkovitejšo vključevanje v družbo. Vse te veščine nedvomno prispevajo k temu, da je 

posameznik bolje opremljen oz. usposobljen za uspešno samouresničitev, za soočanje z življenjskimi 

situacijami, ter za polno in dostojanstveno življenje. Program TSV nudi varno in spodbudno okolje, v 

katerem se uporabniki učijo novih spretnosti in veščin, odkrivajo nove možnosti za učenje pri 

vzpostavljanju novih odnosov in izboljšanju obstoječih, pri učinkovitejšem zadovoljevanju psihičnih 

potreb ter splošnem izboljšanju kvalitete življenja.   

 

Srečanja so prilagojena željam in potrebam ciljne skupine. Obseg zasnovanega programa TSV traja tri 

mesece, en dan v tednu po 90 minut. Vsako srečanje po potrebi vključuje tudi krajši odmor. 

 

Na začetku treninga se nameni uvodno srečanje, na katerem mentor predstavi namen in potek 

treninga. Sledijo srečanja namenjena medsebojnemu spoznavanju, vzpostavljanju povezanosti in 

sproščenosti med udeleženci. Cilj uvodnih srečanj je doseči občutek varnosti in zaupanja, tako med 

samimi udeleženci, kot tudi med mentorjem in člani skupine. Nekaj vaj se v okviru treninga nameni 

tudi izboljšanju verbalne in neverbalne komunikacije ter s tem osvoji določene komunikacijske 

veščine pri uporabnikih. Zaradi želje in potrebe po vajah, ki zajemajo delo na samopodobi in 

obvladovanju čustev, sledi kar nekaj srečanj namenjenih tej tematiki. Izbor vaj se lahko prilagaja po 

mentorjevi presoji oz. po potrebah uporabnikov. 

 

Skupino vodita dva strokovnjaka (lahko tudi trije), saj vodje pogosto sodelujejo pri igrah vlog, hkrati 

pa usmerjajo potek treninga socialnih veščin.  

 

Na začetku prvega srečanja je nujno sprejeti osnovne dogovore, oziroma osnovna pravila, saj so le-ta 

zelo pomembna, če želimo doseči cilje in izpolniti pričakovanja udeležencev.  
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Pri vzpostavljanju delovnega odnosa je nujno najprej zagotoviti varen prostor, znotraj katerega se 

uporabniki počutijo dovolj sproščeni za posvečanje situacijam, ob katerih čutijo negotovost, morda 

tudi tesnobnost. Vsi udeleženi vzpostavijo medsebojno spoštovanje, podpiranje in vzpodbujamo, ter 

razvijajo druga vedenja, ki gradijo oz. vzpostavljajo zaupen, varen in opogumljajoč odnos. Obenem pa 

se ne poslužujejo razdiralnih vedenj, morebitnega kritiziranja, diskriminiranja, poniževanja, 

izključevanja. V skupini ima vsakdo možnost, da pove svoje mnenje – v kolikor tega ne želi, to 

sprejmemo. Kadar kdo govori, ga ostali poslušajo in ga ne prekinjajo. Pomembna je zaupnost: vse 

informacije, pridobljene na TSV, ostanejo znotraj skupine (Petrovič Erlah in Žnidarec Demšar, 2004), 

prav tako celotno dogajanje na srečanjih ostane strogo tam, znotraj skupine. Nadaljnje je 

pomembno, da je čas enakomerno razporejen med vse člane skupine - da lahko vsak pride do 

besede. Vsakemu zagotovimo  možnost sodelovanja, hkrati pa spoštujemo odločitev posameznika, v 

kolikor ta ne želi sodelovati.  

 

Prvo srečanje je namenjeno medsebojnemu spoznavanju, pogovoru o pričakovanjih in morebitnih 

zadržkih, morda tudi strahovih udeležencev, ter predstavitvi TSV in metod, ki bodo tekom treninga 

uporabljene.  

Trening zajema socialne veščine, kot so: poslušanje, jezikovne zmožnosti (kako začeti, ohraniti in 

končati pogovor, kako zavrniti ali ponuditi pomoč, kako podati mnenje), izražanje čustev, biti 

pogumen, postavljanje ciljev, sprejemanje odločitev,  samozavest/samopodoba, samokontrola, 

prepoznavanje in interpretacija čustev, izboljšanje neverbalne komunikacije (Becciu in Colsanti, 

2000). 

TVS pomeni treniranje že osvojenih veščin in osvajanje novih veščin, ki jih uporabljamo v vsakdanjem 

življenju. Treniranje aplicira, da je posameznik nekatere socialne veščine že osvojil in se posveča 

tistim, ki jih ozavesti kot manko. Tako se v sklopu TSV-ja spoštuje raznolikost in individualna 

specifičnost vsakega udeleženega. Slednja izkušnja s seboj nosi spoznanje, da so razlike med nami 

pozitivne, saj se lahko zaradi slednjih drug od drugega marsičesa naučimo.  

Ob tem je nujno omeniti, da TSV ni učenje prilagajanja na obstoječe družbene norme, ne uči 

bontona, ali pravilnega reagiranja v določeni socialni situaciji, temveč gre predvsem za učenje 

reflektiranega vedenja, za upoštevanje drugega in za odgovorno ravnanje, pri katerem ima 

ustvarjalnost pomembno mesto. Omogoči posamezniku izkušnje zadovoljevanja lastnih potreb, ob 

upoštevanju drugih, s katerimi je v odnosih, z njimi v skupini ali drugih skupnostih. Gre za 

prevzemanje odgovornosti, za učenje neodvisnega življenja.  
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Za zaključek treninga socialnih veščin sledi elevacijska vaja, katere cilj je, da udeleženci opravijo 

samopresojo in ovrednotijo svojo udeležbo na treningu z vidika znanj in veščin, ki so jih osvojili, pa 

tudi širših pridobitev in spoznanj zase in za svoje življenje.  
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TRENING SOCIALNIH VEŠČIN 
 

UVODNO SREČANJE 
 

Na uvodnem srečanju je pomembno, da mentor vzpostavi sproščen in varen prostor za spoznavanje 

udeležencev in medsebojno sodelovanje pri izvedbi treninga socialnih veščin.  

Mentor najprej udeležencem predstavi in na kratko razloži namen treninga socialnih veščin. 

 VAJA 1: 

Namen vaje je ustvariti prijetno vzdušje v skupini in ugotoviti, kaj udeleženci pričakujejo od treninga 

socialnih veščin. 

POTEK 

Mentor razdeli udeležencem samolepilne listke in jih prosi naj napišejo, zakaj so se odločili za 

udeležbo na treningu, kaj od treninga pričakujejo ter ali jih je mogoče glede treninga oziroma skupine 

kaj strah (ali se porajajo morebitni dvomi)? Napišejo lahko več listov, ki jih polepijo na večji plakat. 

Mentor naj skupaj z udeleženci pregleda napisane listke na plakatu ter ugotovi koliko je odstopanj od 

začrtanega treninga socialnih veščin. Mentor naj poskuša odgovoriti na njihove izpostavljene dvome 

oziroma strahove. 

ZAKLJUČEK 

Mentor udeležencem predstavi načrt in pripravljen program treninga socialnih veščin. Razloži jih 

teme, na katere se bodo vaje nanašale in predstavi njihovo zaporedje. Nato sledijo morebitna 

vprašanja udeležencev.  
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SKLOP: MEDSEBOJNO SPOZNAVANJE 

 

 

 

Glavni namen vaj, ki zajemajo temo je medsebojno spoznavanje udeležencev.  Spoznavne vaje je 

pomembno izvesti na začetku treninga, da se v skupini ustvari prijetno vzdušje in se med udeleženci 

vzpostavi prvi stik. Spoznavne vaje se uporablja tudi v skupinah, kateri udeleženci se med seboj 

poznajo. Cilj vaj je, da se udeleženci med seboj povežejo in, da se vzpostavi pristen ter zaupljiv odnos 

med mentorjem in udeleženci. Pomembno je, da udeleženci najdejo svojo vlogo v skupini, saj se tako 

aktivnejše vključujejo v samo izvedbo vaj. Naloga mentorja je, da s primerno uporabo spoznavnih vaj 

omogoči udeležencem pripravo, na nadaljnje zahtevnejše vaje socialnih veščin. Pomembno je, da 

spoznajo način delovanja in razmišljanja ostalih članov v skupini, saj slednje pripomore k temu, da vsi 

lažje in brez strahu sodelujejo pri izvedbi vaj. 

Spoznavne vaje so namenjene predvsem udeležencem, ki imajo nizko samopodobo, so sramežljivi in 

imajo slabo razvite komunikacijske veščine. Z izvedbo spoznavnih vaj jim tako omogočimo, da se lažje 

in na nevsiljiv način predstavijo v skupini, vzpostavijo pristen in zaupljiv odnos tako z ostalimi člani 

kot tudi z mentorjem.  
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VAJA 1:  

Preko igre vlog, želimo doseči, da se udeleženci med seboj spoznajo.  

 

POTEK 

Vaja je zasnovana kot igra vlog med dvema osebama, lahko med mentorjem in udeležencem ali 

med udeleženci (priporočeno je preizkusiti obe možnosti). Spoznavanje naj bi vključevalo 

vadenje stiska roke, očesni stik in jasno izgovarjanje lastnega imena, ter tudi pozornost ob 

poslušanju imena sogovornika. 

 

ZAKLJUČEK 

Končni cilj je sproščeno, jasno, odprto predstavljanje posameznih udeležencev drugim oziroma 

skupini.  

Evalvacija: Ali ste se lahko predstavili brez sramu? Kako ste si zapomnili ime svojega 

sogovornika? 

 

VAJA 2:  

Uporabniki v paru razkrivajo samega sebe z odgovarjanjem na neposredna vprašanja. S tem 

krepijo razvoj lastne identitete. Z izmenjavanjem osebnih informacij v strukturirani obliki 

povečajo zavest o samem sebi in drugih.  

POTEK 

Mentor poda navodila za izvedbo naloge. Udeleženci se razdelijo v pare in dobijo navodila z 

vprašanji. Eden sprašuje, drugi odgovarja. Ko prvi odgovori na vsa vprašanja, se vlogi 

zamenjata. Pri vprašanjih gre za spoznavanje sveže oblikovane skupine ali skupino z novimi 

člani. Na tak način se člani bolje spoznajo.  
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Vprašanja:  

1. Kateri je najboljši film, ki ste ga kdaj videli?  

2. Kdo je najpomembnejši človek, ki je živel v času, ko ste se rodili?  

3. Če bi bili lahko namesto človeka žival, katera žival bi bili in zakaj?  

4. Kateri je bil najboljši dan v vašem življenju?  

5. Kateri je vaš najzgodnejši (prvi) spomin v življenju?  

6. Kaj vas najbolj skrbi?  

7. Kaj si želite početi čez pet let?  

8. Če bi imeli milijon eurov, kaj bi naredili s tem denarjem?  

9. Kaj vam pri meni ni všeč? Zaradi česa radi sedite ob meni?????????????  

10. Ena od stvari, ki jo imajo ljudje pri vas najraje, je… Ena od stvari, ki jo imajo ljudje pri vas 

najmanj radi, pa je…  

11. Vaš najljubši pevec/ka ali skupina je… 

12. Vaš najljubši letni čas je… Zakaj? 

13. V tej skupini vam je najbolj podoben… v tej skupini vam je najmanj podoben…  

14. Oseba v tej skupini, o katerem bi radi izvedeli še kaj več, je…  

 16. Tisto, kar bi se radi od treninga socialnih veščin naučili, je… 

 

ZAKLJUČEK 

Po končani seansi, se posamezniki bolje poznajo in ustvarijo neko mišljenje o enim in drugem. 

Posamezniki postanejo bolj sproščeni in komunikativni med seboj.  

 

VAJA 3:  

Namen vaje je, da uporabniki spoznavajo drug drugega, iščejo skupne interese in s tem 

ustvarjajo sproščeno vzdušje. 

 

POTEK 

Vsak udeleženec dobi listek, na katerega navpično napiše svoje ime. Črke svojega imena 

udeleženec uporabi kot sestavni del besed, ki jih napiše vodoravno in predstavljajo aktivnosti 

iz njegovega življenja. Na primer stvari, ki jih rad počne, ljudi, ki jih ima rad, hobije. Najprej se 

lahko predstavijo v parih in nato v celi skupini pari predstavijo drug drugega ali pa se vsak 

predstavi sam.  

Primer : telova D ba 
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               Obda R ovanje 

                     m A saža  

                         G ozd 

                      p O tovanja  

 

 

ZAKLJUČEK 

Sledi razgovor o tem, na kakšen način so iskali priljubljene aktivnosti in ali so jih v zadnjem 

času opustili.   

 

 

 

VAJA 4:  

Vaja spodbuja posameznika k učenju socialnih veščin, da se posameznik zna prestaviti in 

povedati nekaj o sebi pred drugimi.  

 

POTEK 

Udeleženci sedijo v krogu in si podajajo žogico. Vsak, ki prejme žogico vstane in pove stavek. 

Nato vrže žogico drugi osebi in ji postavi vprašanje, kaj želi vedeti o drugi osebi.  

 

ZAKLJUČEK  

Vajo zaključite z diskusijo o tem, kako so se počutil, ko so odgovarjati na vprašanja?  

 

 

VAJA 5:  

Namen vaje je zavestno predstaviti socialne vloge in razporediti le-te na prioritetno listo. 

Ustaviti se ob razmišljanju, kako nas vidijo drugi ljudje. Vaja omogoča tudi medsebojno 

spoznavanje članov skupine in s tem zmanjšanje socialne distance.  

 

POTEK 

 Vsak udeleženec sam zase odgovori na naslednja vprašanja in odgovore zapiše:  

- kako vidim sam sebe (zabeleži si tri do štiri mnenja), 

- kako mislim, da me vidijo moji starši (tri do štiri mnenja), 
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- kako me vidijo moji dobri prijatelji (tri do štiri mnenja).  

V skupini si udeleženci izmenjajo svoje samopodobe in predvidevanja o tem, kako jih vidijo 

drugi, ter podajo tudi svoje razloge za ta predvidevanja.  

 

ZAKLJUČEK 

Mentor vodi diskusijo o tem, ali se mnenja kako jih vidijo drugi, skladajo z mnenji, kako se 

sami sebe vidijo? Kako so se počutili, ko so morali predstaviti samega sebe v skupini? 

 

 

 

 

 

 

 

VAJA 6:  

Namen vaje je spodbuditi posameznika, da posnema kaj počne druga oseba, kar lahko 

poveča koordinacijo, telesno zavest in socialne veščine.  

 

POTEK 

Dve osebi se postavita tako, da stojita druga nasproti druge z rokami na strani. Prva oseba 

začne počasi z rokami risati kroge, druga oseba pa posnema gibe svojega partnerja, kot da bi  

se gledal v ogledalo. Na primer, če dvigne prva oseba desno roko, dvigne druga levo roko. 

Kasneje se doda še drugo gibanje po želji osebe, ki prva vodi vajo. Lahko se doda še rahel 

dotik rok. Vajo izvajamo 1-2 minuti, ponovimo pa 3-5 krat. Po prvih parih ponovitvah se lahko 

zrcaljenju rok doda še premikanje drugih delov telesa, kot so noge ali glava.  

 

ZAKLJUČEK 

Oseba začuti večjo povezavo z drugimi in okoljem. Mentor udeležencem postavi vprašanje, 

kaj so pri vaji zaznali, kaj so občutili?  

 

 

VAJA 7: 
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Vaja je namenjena vsakemu posamezniku, da ugotovi, kakšna je njegova samopodoba, kako 

ima razvite komunikacijske veščine, kako se zna spopasti s težavami ipd. Vprašalnik bodo 

udeleženci izpolnili na začetku in ob koncu celotnega treninga socialnih veščin. Na tak način 

bodo lahko ugotovili morebitni napredek pri sebi, ki bo (med drugim) rezultat treninga 

socialnih veščin. 

POTEK 

Udeleženci izpolnijo vsak zase vprašalnik in ga shranijo do zadnjega srečanja na katerem ga 

bodo ponovno izpolnili. 

Vprašalnik: 

Verjamete vase in si zaupate si. DA NE 

Lahko govorite o sebi, o svojih težavah, o svojih čustvih. DA NE 

Napak ne jemljete tragično – verjamete, da se iz njih učite. DA NE 

Ko naredite kaj dobro, ste zadovoljeni in ponosni nase. DA NE 

Veste, da ne morete vsega opraviti popolno. DA NE 

Znate se spopasti s problemi. DA NE 

Neradi govorite slabo o drugih ljudeh. DA NE 

Nikoli se namerno ne norčujete iz drugih ljudi. DA NE 

Dobro se počutite v svoji koži. DA NE 

Všeč vam je vaša zunanjost. DA NE 

Le redko si želite, da bi bili nekdo drug. DA NE 

Ko vas kdo pohvali ali vam izreče kompliment, se preprosto zahvalite DA NE 

Mirno poslušate sogovornika, tudi če se ne strinjate z njim. DA NE 

Med pogovorom s sogovornikom znate ohranjati očesni stik. DA NE 

Radi spoznavate nove ljudi. DA NE 

Zavedate se svojih kvalitet. Veste kje sem najmočnejši. DA NE 

Le redko izkazujete svoja čustva. DA NE 

Pogosto izkazujete svoja čustva. DA NE 

Znate obvladovati čustva. DA NE 

Imate vsaj enega dobrega prijatelja. DA NE 

Če potrebujete pomoč, se vedno najde kdo, ki vam je pripravljen pomagati. DA NE 

Ljudje vedo, da se lahko zanesejo na vas, ko kaj obljubite. DA NE 

Veseli ste, ko nekdo doživi kaj lepega. DA NE 



 
 

19 
 

Ne počutim se ogroženega, tudi, če se kdo norčuje iz vas. DA NE 

Prepričani ste, da človek uspe, če si postavi cilj in se zares potrudi. DA NE 

Druge prosite za pomoč, ko jo potrebujete. DA NE 

Svoje probleme rešujete postopoma. DA NE 

Vaše življenje ima smisel, imate cilje, ki jih boste dosegli. DA NE 

Od vas je odvisno, če boste uspel ali ne. DA NE 

Vem, kaj hočete doseči v življenju. DA NE 

Zanima vas veliko stvari. DA NE 

 

 

 

 

SKLOP: VERBALNA IN NEVERBALNA KOMUNIKACIJA 

 

Tema zajema vaje, ki se nanašajo na verbalno in neverbalno komunikacijo. Življenjske situacije od nas 

zahtevajo določene komunikacijske sposobnosti, da se lahko znajdemo v življenju, sobivamo z 

drugimi in ohranjamo določene odnose. Nekateri posamezniki imajo zaradi različnih okoliščin ali 

nizke samopodobe slabo razvite komunikacijske veščine oziroma  so jih zapostavili. Težko stopijo z 

drugimi v kontakt, ne zmorejo vzpostaviti očesnega stika in niso sposobni aktivnega poslušanja 

drugih.  

Komunikacijske veščine pa lahko izboljšamo prav z vajami, ki so namenjen tako neverbalni kot 

verbalni komunikaciji. Pri neverbalni komunikaciji je predvsem pomembna ustrezna mimika obraza, 
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kretnje, drža telesa, očesni kontakt ipd. Pri verbalni komunikaciji pa so pomembna predvsem 

besedna ali pisna sporočila, ki jih namenimo drugi osebi. Na tak način, se ljudje sporazumevamo z 

drugimi, izmenjujemo mnenja, informacije, dosegamo cilje. 

Pri tem pa se moramo zavedati, da smo si ljudje različni, saj se razlikujemo po načinu komuniciranja 

in sporočila iz okolja različno zaznavamo.  

Vizualni tipi ljudi so v komunikaciji zelo premišljeni in mirni. Dobro si zapomnijo slikovno gradivo in 

podobe. Težko si zapomnijo ustna navodila. Avditivni ljudje si veliko stvari lahko zapomnijo. Radi 

imajo razprave in razgovore. Bolje govorijo kot pišejo. Kinestetični tipi, se med komunikacijo z 

drugimi veliko gibljejo, uporabljajo geste, se stvari in ljudi dotikajo. Govorijo počasi in si več stvari 

zapomnijo med hojo. 

Komunikacija poteka tako lahko iz oči v oči, preko telefona, spletnih klepetalnic ipd. pri vsem tem, pa 

moramo biti vešči, določenih komunikacijskih veščin, ki nam omogočajo, da lahko izrazimo svoje 

mnenje, potrebe, kritike in pohvale drugim osebam. 

 

 

 

VAJA 1: 

1. Del: 

Veliko ljudi se srečuje s težavami pri vzpostavljanju očesnega stika.  Očesni stik pa je 

pomemben, saj naš sogovornik zazna, da smo za pogovor vzpostavili zanimanje.  

Namen vaje je, da se posameznik nauči, da oči, ki ga gledajo niso »nevarne«. Posameznik se 

tako pripravi na dejanski stik z očmi, ki ga bomo izvedli v 2. delu vaj očesnega stika.  

 

POTEK 

 Vsakemu udeležencu mentor preda na papir natisnjeno sliko oči. Oseba mora povedati tri 

stavke o sebi tako, da gleda oči na papirju.  

 

2. Del:  

Očesni kontakt ni fiksen in rigiden, potrebno je, da oseba z očesnim stikom pokaže zanimanje 

za sogovornika.  

POTEK 
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Osebe se razporedijo v pare. V paru si osebi izmenjata tri stavke o sebi. Najprej se sogovorca 

ne gledata v oči, nato pa iste tri stavke ponovita tako, da poskusita vzpostaviti očesni stik po 

svojih močeh. Pomembno je, da je očesni stik vzpostavljen vsaj enkrat med povedanim 

stavkom.  

 

ZAKLJUČEK 

Osebe delijo svoje občutke, kako so se počutili, ko so gledali osebo v oči ter kako, ko osebe 

niso gledali v oči. Cilj vaje je, da sta sogovornika, vsaj enkrat med povedanim stavkom 

vzpostavila očesni kontakt po svojih močeh.  

 

3. Del: 

Ker oči veljajo za ogledalo duše, imajo izjemno sporočilno vrednost. Z očesnim stikom iščemo 

druge ter tako navezujemo stike.  Cilj vaje je, da dosežemo, da se oseba ne bo bala lastnega 

očesnega stika.  

POTEK 

Vsak udeleženec prejme ročno ogledalo. Vsak pove tri stavke, kar je počel tisti dan, svojemu 

odsevu v ogledalu, tako, da gleda samega sebe v ogledalo. Vzpostaviti mora očesni stik s 

samim seboj.  

ZAKLJUČEK 

Namen vaje je, da se oseba sooči z lastnim očesnim stikom in tako samemu sebi pove par 

stavkov brez umikanja pogleda.  

 

VAJA 2:  

Med pogovorom naše trditve zahtevajo izraze na obrazu, ki se morajo ujemati z besednim 

sporočilom. Gibanje obrvi, oči, nosu, ust predstavlja orodje za nazorno izražanje in 

ponazoritev. Namen vaje je, da se udeleženci osredotočijo na mimiko obraza v komunikaciji. 

 

POTEK 

Na listku papirja so zapisana čustva. Udeleženci poskusijo  z mimiko obraza pokazati napisana 

čustva. Ostali udeleženci v skupini naj ugibajo za katero čustvo gre.  

 



 
 

22 
 

VAJA 3: 

Uporaba kretenj pri komunikaciji je pomembna, saj tako poudarimo in ponazorimo naše 

sporočilo. 

 

POTEK 

Opisujte določeno stvar, npr. določeno okolje (vaš dom), z uporabo kretenj. 

 

ZAKLJUČEK 

Opišite, kako ste se pri pripovedovanju počutili. 

 

VAJA 4: 

Človekov glas je ena najpomembnejših povezav z zunanjim svetom. Da bi nas sogovornik 

pravilno razumel, kaj želimo povedati, moramo stavek pravilno oblikovati oziroma izgovoriti 

na pravi način, s pravilnim tonom. Npr. stavek, ki ga izgovorimo z veselim tonom: »Zunaj je 

sonce«,, bodo ljudje razumeli, da smo  veseli in srečni, da je zunaj sonce; če enak stavek 

povemo glasneje in ostreje, bo stavek razumljen kakor, da nam sonce ni všeč in smo jezni, ker 

je sončno vreme.   

POTEK  

Vsak udeleženec prejme dva listka. Na vsakem listku je napisan nevtralen stavek, pod 

stavkom pa čustvo s katerim naj pove stavek. Oseba pove stavek, ostali udeleženci pa ugibajo 

s katerim čustvom je povedal stavek. Vsak udeleženec prejme listek z negativnim čustvom in 

tudi s pozitivnim čustvom.  

Primeri: 

»Jutri moram v službo« (čustvo: JEZA) 

»Zunaj pada dež« (čustvo: ŽALOST) 

»Popoldan moram v trgovino« (čustvo: VESELJE) 

ZAKLJUČEK  

V skupini se pogovorimo, kako je pomembno, da znamo pravilno izražati čustva. Cilj naloge 

je, da udeleženci spoznajo, da ima en stavek lahko več pomenov samo s spreminjanjem tona 

glasu.  
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VAJA 5: 

Drža telesa med komunikacijo je zelo pomembna, saj izraža naše razpoloženje, občutke in naš 

odnos do sogovorca. 

 

POTEK 

V paru simulirajte določen pogovor z zaprto držo telesa (prekrižane roke, noge…) in nato z 

odprto držo telesa.  

 

ZAKLJUČEK  

V skupini se pogovorimo, zakaj je pomembna drža telesa pri komunikaciji in kako so sami 

dojeli pogovor z zaprto in odprto držo telesa. 

 

 

VAJA 6: 

Razdalja med sogovornikoma je odvisna od situacije v kateri se znajdemo in kdo je naš 

sogovornik. 

 

POTEK 

Komunicirajte s sogovornikom najprej na daljši razdalji, nato na krajši razdalji in primeri 

razdalji.  

 

ZAKLJUČEK 

Z udeleženci se pogovorimo, kakšna je ustrezna razdalja, ko govorimo z uradno osebo, 

prijateljem, znancem, domačimi ipd. in zakaj je pomembno, da spoštujemo osebni prostor 

sogovorca. 

 

 

VAJA 7: 

Telesni kontakt je pomemben vidik v komunikaciji. Na primer rokovanje, objemanje, 

podajanje roke na ramo sogovorca ipd. 

 

POTEK  
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Vadite pravilen stisk roke.  

 

ZAKLJUČEK  

Opišite primere različnih oblik rokovanja. 

 

 

 VAJA 8:  

Vaja je namenjena, da se posamezniki čim bolj osredotočijo na to kaj sogovornik  govori in 

kako sporoča (opazuje neverbalno komunikacijo) ter hkrati zadrži čim več informacij.  

 

POTEK 

Oseba zapiše pet stvari o sebi (na primer: rad imam čokoladni sladoled, ne maram dežja ipd.), 

nato pred skupino to predstavi in pove. Člani skupine poskušajo osebo čim bolj pozorno 

poslušati in si zapomniti čim več povedanih lastnosti. Kasneje lastnosti, ki so si jih zapomnili o 

govorniku zapišejo in se poskušajo aktivno spomniti, kaj so slišali.  

 

 ZAKLJUČEK  

Mentor vodi diskusijo in postavi vprašanja:  

Kaj ste si zapomnil o osebi? Kako ste se počutili, ko ste osebo poslušali? Kakšno neverbalno 

komunikacijo ste pri osebi opazili? 

 

 

VAJA 9: 

Namen je izboljšati verbalno komunikacijo pri udeležencih. 

V verbalni komunikaciji uporabljamo predvsem naslednje veščine: 

-postavljanje zaprtih vprašanj 

-postavljanje odprtih vprašanj 

-podajanje informacij 

-pripovedovanje (o samemu sebi) 

 

POTEK 

Udeleženci naj simulirajo zapisane situacije, ki vključuje vse štiri navedene veščine. (Uporabo 

zaprtih, odprtih vprašanj, podajanje informacije in pripovedovanje). 
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➢ Srečanje s tujcem 

➢ Pridobite informacije o določeni stvari ali o določeni osebi 

➢ Poskušajte podaljšati pogovor; skušajte skrajšati pogovor, medtem ko sogovornik 

želi pogovor nadaljevati (npr: pogovor med dvema na telefonu) 

ZAKLJUČEK  

V skupini poskušajte ugotoviti, katere komunikacijske veščine ste uporabili. 

 

VAJA 10:  

Namen vaje je, da udeležence seznanimo, kako na pravilen način podamo kritiko in pohvalo. 

Kako navadno podajate kritike? Na kakšen način bi po vašem mnenju morali podajati kritike? 

Kritike moramo podajati v prvi osebi. Ne smemo pozabiti, da kritiziramo dejanje in ne osebe. 

Osredotočiti se moramo na dejanje in ne na osebo, sicer kritika postane lahko agresivna.  

Ločimo tri faze podajanja kritik: 

- opišemo dogodek 

- izrazimo nelagodje 

- zahtevamo spremembo 

Primer: Oseba zamudi na sestanek. 

Podajanje kritik:   

➢ Zamudil si na sestanek. 

➢ Skrbelo me je, ker si zamujal. 

➢ Želel bi, da me obvestiš o zamudi. 

 

Podajanje in sprejemanje pohval 

Ali kdaj koga pohvalite? Na kakšen način se po vašem mnenju podaja pohvale? Kako se 

odzovete, ko prejmete pohvalo? 

 

Kako izrečem pohvalo: 

- sogovornika gledam v obraz 

- govorim mirno/prijazno 

- govorim v prvi osebi, tako da prevzamem odgovornost za izrečeno 

- natančno povem kaj mi je všeč 
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Kako prejmem pohvalo: 

- gledam sogovorca v obraz 

- pohvalo sprejmem z zahvalo 

- ne utemeljujem 

- uporabljam neverbalne veščine komunikacije 

 

 

1 Del: 

POTEK 

Pohvalite sogovornika. Vsak naj poda pohvalo udeležencu v skupini. 

 

2 Del: 

POTEK 

Ena oseba naj sede v sredino kroga. Vsak posameznik ji poda pohvalo, kompliment. Oseba v 

sredini kroga se mora zahvaliti.  

 

ZAKLJUČEK  

V skupini pokomentirajte, podane pohvale in zahvale. Podajte predloge, kako se lahko oseba 

še izboljša v podajanju in sprejemanju pohval in kaj lahko spremeni.  

 

            VAJA 11:  

Udeležence se seznani s tem, kako aktivno poslušati govor sogovornika, ne da bi ob tem 

pokazali nezainteresiranost ali ga celo prekinili. 

 

POTEK 

Udeleženci se posedejo v krog. Vsak naj na kratko pove, kaj ima rad, kaj mu je všeč, česar se 

najrajše spomni iz lastnega življenja ipd. Potem udeleženec, ki sedi ob sogovorniku, ponovi 

njegovo zgodbo s svojimi besedami.  

 

ZAKLJUČEK 

Pričakuje se sposobnost poslušanja sogovornika, ne da bi na katerikoli način pokazali, da nas 

njegov govor ne zanima. Vaja izboljša pozornosti udeležencev ter tudi olajša tako spremljanje 

govorov drugih kot lastni nastop v skupini.  
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Evalvacija: Ali ste lahko spremljali zgodbe svojih kolegov? Kako ste se počutili ob poslušanju 

drugih? Ali vam je bilo težko ponoviti tisto, kar ste slišali? Kako vam je zvenela svoja zgodba, 

ko so povedali drugi?  

 

VAJA 12:  

Z vajo želimo izboljšati iznajdljivost oseb, ko se znajdejo v stiku z drugo osebo. Seznanimo jih, 

kako začeti pogovor s popolnoma neznanim mimoidočim na javnem prostoru.  

 

POTEK 

Vaja je zasnovana kot igra vlog med dvema osebama, torej se izvaja v paru, ob sodelovanju 

mentorja ali pa v kombinaciji mentor-udeleženec. Predvideni časovni potek vaje je 10 minut 

na posameznika. 

 

Potek pogovora:  

U1: Dober dan! (Sproščeno približanje osebi in vzpostavitev očesnega stika. Po pozdravu se 

lahko tudi kratko opravičimo za motenje) Ali mogoče veste, kje je Kotnikova ulica? 

U2: Da, še dve ulici prav dol, potem pa pojdite desno.  

U1: Ali lahko pridem z avtobusom do tam? 

U2: Lahko, ampak ker ni daleč, vam svetujem, da odidete peš. 

U1: Hvala lepa!  

U2: Ni za kaj! Adijo! (Odhod v željeno smer) 

 

ZAKLJUČEK  

Rezultat opravljene vaje je sposobnost osebe, da komunicira z neznancem prosto, brez 

strahu, sramu ali znakov nervoze, agresije. Prav tako je pomembno da udeleženec zna 

poiskati pomoč na ustrezen način.  

Evalvacija: Kako ste se počutil ob pogovoru? Kaj vas je bilo mogoče strah?  

 

 

VAJA 13:  

Vaja je namenjena temu, da udeleženci spoznajo, kako na pravilen in vljuden način posegati v 

pogovor. Potrebno se je zavedati pravila, da med pogovorom sogovorcu ne skačemo v 

besedo. Hkrati pa se naučiti, kako na pravilen način posežemo v pogovor. 
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POTEK  

Tri osebe govorijo, četrta poskuša ustopiti v pogovor na primeren način od pravem času.  

 

ZAKLJUČEK:  

Opišite in pogovorite se o situaciji. Kaj vam je bilo najbolj težko? Ste mogoče začutili ob tem 

nelagodje? Kako se vi počutiti, če vam določena oseba skače v besedo? 

 

VAJA 14:  

Namen je povedati na glas pozitivne lastnosti druge osebe in se naučiti sprejemati pohvale. 

Pripomočki: Delovni list (glej prilogo), pisalo  

Velikost skupine: 2-10 udeležencev  

POTEK  

Izberemo eno osebo iz skupine, ki sede na stol pohval. Vsi ostali udeleženci sedijo v polkrogu 

nasproti stola pohval. Podobno kot je oblika podkve. Vsak udeleženec pove eno pozitivno 

lastnost o osebi, ki sedi na tem stolu. Ta oseba tudi sama izpostaviti eno pozitivno lastnost, ki 

jo ima.  

ZAKLJUČEK  

Vprašanja za diskusijo:  

1. Zakaj je pomembno povedati na glas pozitivne lastnosti o drugih?  

2. Kako se počutite ko nekdo govori negativno o vas?  

3. Kako ste se počutili, ko so drugi govorili pozitivne lastnosti o vas?  

4. Kaj ste se naučili o sebi?  

5. Kaj ste se naučili o svojih vrstnikih? 

 

Vsak udeleženec sam zase izpolni delovni list-Socialne interakcije in pohvale. 

Priloga:  

SOCIALNE INTERAKCIJE IN POHVALE 
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Navodila: Izberemo eno osebo iz skupine, ki sede na stol pohval. Vsi ostali udeleženci sedejo v 

polkrog nasproti stola pohval. Podobno kot je oblika podkve. Vsak udeleženec pove eno pozitivno 

lastnost o osebi, ki sedi na tem stolu. Ta oseba tudi sama izpostaviti eno pozitivno lastnost, ki jo ima. 

 

Napiši vse pozitivne pohvale, ki so bile izrečene o tebi, na črte poleg podkvice. 

 

 

 

 

 

 

 

Kako ste se počutili, ko so udeleženci govorili pozitivne stvari o tebi? 

 

 

 

Kako ste se počutili, ko ste na glas povedali pozitivne lastnosti drugim udeležencem? 

 

 

Kako ste se počutili, ko ste morali povedati pozitivno lastnost o samem sebi? 

 

 

 

SKLOP: SPOZNAVANJE SEBE 
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Človekovo osebnost določajo prirojene lastnosti in lastnosti, ki smo jih pridobili iz okolja v katerem 

živimo. Ljudje smo si različni po naravi, značaju, telesnih značilnosti, prepričanjih in vsakega določajo 

lastnosti, zaradi katerih je unikaten. 

Ključ, ki odpira pot do kvalitetnega življenja posameznikom, da dosežejo svoje zastavljene cilje in 

izrazijo svoje kvalitete je vsekakor pozitivna samopodoba. Našo samopodobo pa definirajo vse, tako 

dobre kot slabe lastnosti, ki jih imamo in so med drugim plod dogodkov in preizkušenj, ki smo jih v 

življenju doživeli. 

Ljudje z nizko samopodobo težje shajajo v današnjem svetu, kateri od posameznika zahteva nenehno 

dokazovanje in hitro odzivanje na spremembe. Zaradi nizke samopodobe posamezniki težko izrazijo 

svoje želje, kvalitete, večkrat doživljajo neuspehe in težko ohranjajo odnose z drugimi. Mnogi 

občutijo strah, jezo, sram in zaradi nizke samozavesti venomer iščejo neko zunanjo potrditev. 

V tem sklopu vaj se tako osredotočimo predvsem na posameznikove lastnosti, odkrivamo njihove 

želje, cilje, se spoprijemamo s čustvi in načini čustvovanja ter gradimo na lastni samopodobi. Preko 

vaj udeleženci odkrivajo samega sebe, spoznavajo različne lastnosti in prepričanja drugih ter imajo 

možnost, da se soočijo z morebitnimi dvomi in strahovi, ki jim preprečujejo, da dosežejo željene cilje 

in vplivajo na nizko samopodobo. 
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VAJA 1:  

Namen igre je spoznavati sebe, svoje lastnosti in lastnosti drugih. Osebnostnih lastnosti 

oziroma značilnosti je ogromno, so tiste, ki nas določajo, razlikujejo od drugih in brez katerih 

ne bi bili mi. 

Udeleženci bodo tako preko vaje odkrivali kdo in kaj so, odkrivali bodo svojo identiteto. 

Poznati sebe in svojo identiteto je pomembno pri interakciji z drugimi. Če hočemo imeti 

dobre odnose z drugimi, moramo vzpostaviti najprej dober odnos s samim seboj. Pomembno 

je, da imamo neko gotovost o sebi, da lahko do drugih pristopimo pozitivno, brez strahu in da 

se zavedamo obstoja medosebnih razlik. 

POTEK 

Vsak dobi list papirja in pisalo. Na list obriše obe dlani (levo in desno).  Na sredino obeh dlani 

zapiše JAZ. V eno dlan zapiše pet dobrih lastnosti, in v drugo pet slabih lastnosti (v vsak prst 

po eno), ki nas delajo NAS in brez njih ne bi bili MI. Vpiše torej tiste lastnosti, ki so 

najpomembnejše in, ki oblikujejo našo identiteto. Mentor sodelujoče prosi, da svoje lastnosti 

napišejo v tišini. Na razpolago imajo osem minut, tako da imajo dovolj časa, da resnično 

premislijo, katere so tiste lastnosti, ki jih označujejo. Pomagajo si lahko s seznamom lastnosti 

(glej prilogo). 

Za konec udeleženci ostalim v skupini predstavijo najprej dobre in nato še slabe zapisane 

lastnosti. Obrazložijo, kako se te odražajo v njihovem delovanju, ali so z njimi zadovoljni, kako 

bi jih spremenili ipd.  

 

ZAKLJUČEK  

V tej fazi se razvije debata o odnosih in naši percepciji drugačnosti. Vprašanja, ki jih mentor 

postavi: Kako sprejemate lastnosti drugega človeka, ki so drugačne od vaših? Kako doživljate 

drugačnost in kaj lahko naredite z drugačnostjo? Kako lahko preidete ovire v nekem odnosu? 

Kako ste pridobili vaše lastnosti? Kako in koliko vplivajo mnenja drugih o vas na vas? Kaj bi 

bilo, če bi kakšno napisano lastnost odvzeli? Kaj pa če bi odvzeli vse? Kdo bi potem bili? Kako 

vas vidijo drugi?  
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Priloga: 

OSEBNOSTNE LASTNOSTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽABEN 

VESEL 

OPTIMISTIČEN 

NATANČEN 

VZTRAJEN 

PREPRIČAN VASE 

PRILAGODLJIV 

ZANESLJIV 

SAMOSTOJEN 

USTVARJALEN 

SKROMEN 

POŠTEN 

SAMOZAVESTEN 

POGUMEN 

ZGOVOREN 

UMIRJEN 

ODLOČEN 

 

NEDRUŽABEN 

ŽALOSTEN 

PESIMISTIČEN 

POVRŠEN 

NEVZTRAJEN 

NEGOTOV 

TOG 

NEZANESLJIV 

VODLJIV 

NEUSTVARJALEN 

DOMIŠLJAV 

NEPOŠTEN 

NESAMOZAVESTEN 

BOJEČ 

REDKOBESEDEN 

IMPULZIVEN 

NEODLOČEN 

SLABE DOBRE 
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VAJA 2:  

Namen vaje je iskanje pozitivnih lastnosti pri posameznikih in razvijanje samopodobe.  

POTEK 

Vsak dobi prazen list in naj čez celo stran nariše ogledalo; nekje na listu zapiše svoje ime, 

potem ogledalo preda svojemu levemu sosedu, ta napiše nanj eno lepo lastnost tistega, 

katerega ime je na listu. Ogledalo potem kroži, tako da vsak v skupini zapiše po eno lepo 

lastnost za vse ostale člane. Na koncu vsak dobi nazaj svoje ogledalo, na katerem najde 

mnoge kvalitete, ki jih drugi vidijo na njem.  

 

ZAKLJUČEK 

Kaj je bil po vašem mnenju namen te vaje? Kako ste se počutili, ko ste pisali vsa ta lepa 

sporočila? Kako se počutite sedaj, ko ste o sebi prebrali vse te lepe stvari? Ali pogosteje 

izrečete kritiko ali pohvalo?  

 

VAJA 3:  

Vaja je namenjena, da se posameznik zaveda o lastne samopodobe in strmi k pozitivni 

samopodobi. 

Samopodoba pomeni razmerje med tem kako vidimo samega sebe (samoocenjevanje) in 

kakšni bi želeli biti. Imeti pozitivno samopodobo pomeni imeti realističen pogled na sebe in 

svoje lastnosti (svoje kakovosti in šibkosti). 

Problemi s samopodobo se pojavijo, ko nastanejo razlike med tem kar smo (naš resnični jaz) 

in kakršni bi želeli biti (naš idealni jaz). 

Pozitivna samopodoba zajema: 

-zavedanje o lastni vrednosti, sposobnosti in potencialu 

-sprejemanje lastnih meja, šibkosti in pomanjkljivosti  

-zaupanje vase pri soočenju in reševanju problemov 

- pripravljenost na tveganje neuspeha 

 

1. Lastnosti/prednosti posameznika 

POTEK 
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Vsak udeleženec napiše na list štiri svoje prednosti, ki ga določajo. Mentor na glas prebere 

skupini prednosti napisane na listu, brez da bi prebral imena. Skupina poskusi ugotoviti, za 

katerega udeleženca skupine gre. 

 

 

 

2: Seznam lastnosti 

Naredite seznam svojih lastnosti in jih razvrstite po pomembnosti. Med temi izberite tiste, 

katere bi radi poudarili/nadgradili in so vam pomembne.  

Zapišite tudi seznam lastnosti, ki jih nimate, ampak bi si jih želeli naučiti. 

 

ZAKLJUČEK 

 Podajte pozitivno opredelitev samega sebe in opredelite na katerih področjih se želite 

izboljšati. 

 

 

VAJA 4:  

Namen vaje je, da udeleženci primerjajo njihov trenutni jaz in idealni jaz. Idealni jaz pomeni 

kakšni bi želeli bili. 

POTEK  

Ocenite lastnosti na sedem stopenjski lestvici. Točka 4 predstavlja nevtralno točko, 1 in 7 pa 

sta skrajni točki. Obkrožite katero število vam najbolj ustreza vaši predstavi o sebi. Ocenjujte 

hitro in po prvem vtisu. 

Ob koncu vaje mentor in udeleženci pregledajo, kako sami sebe ocenjujejo in kakšni bi si 

želeli biti. 

 

JAZ 

Dober/ra       1      2      3      4      5      6      7        Slab/a 

prijetna/na       1      2      3      4      5      6      7        neprijeten/a 
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priljubljen/a       1      2      3      4      5      6      7        neprljubljen/a 

srečen/na       1      2      3      4      5      6      7        nesrečen/a 

sproščen/a       1      2      3      4      5      6      7        nesproščen/a 

družben/a       1      2      3      4      5      6      7        nedružaben/a 

inteligenten/a       1      2      3      4      5      6      7        neinteligenten/a        

živahen/a       1      2      3      4      5      6      7        miren/a 

odgovoren/a       1      2      3      4      5      6      7        neodgovoren/a        

občutljiv/a       1      2      3      4      5      6      7        neobčutljiv/a        

odločen/a       1      2      3      4      5      6      7        odločen/a        

ektrovetiran/a       1      2      3      4      5      6      7        introvetiran/a 

Prilagodljiv/a       1      2      3      4      5      6      7        neprilagodljiv/a        

hiter/ra       1      2      3      4      5      6      7        počasen/a 

vztrajen/a       1      2      3      4      5      6      7        nevztrajen/a        

 

 

 

IDEALNI JAZ   

Pri naslednjih trditvah obkrožite kakšni bi želeli biti.  

Dober/ra       1      2      3      4      5      6      7        Slab/a 

prijetna/na       1      2      3      4      5      6      7        neprijeten/a 

priljubljen/a       1      2      3      4      5      6      7        neprljubljen/a 

srečen/na       1      2      3      4      5      6      7        nesrečen/a 

sproščen/a       1      2      3      4      5      6      7        nesproščen/a 

družben/a       1      2      3      4      5      6      7        nedružaben/a 
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inteligenten/a       1      2      3      4      5      6      7        neinteligenten/a        

živahen/a       1      2      3      4      5      6      7        miren/a 

odgovoren/a       1      2      3      4      5      6      7        neodgovoren/a        

občutljiv/a       1      2      3      4      5      6      7        neobčutljiv/a        

odločen/a       1      2      3      4      5      6      7        odločen/a        

ekstrovertiran/a       1      2      3      4      5      6      7        introvertiran/a 

Prilagodljiv/a       1      2      3      4      5      6      7        neprilagodljiv/a        

hiter/ra       1      2      3      4      5      6      7        počasen/a 

vztrajen/a       1      2      3      4      5      6      7        nevztrajen/a        

 

ZAKLJUČEK 

Po posameznih postavki izračunajo razlike med idealnim in realnim jazom. Na koncu razlike 

seštejejo. Optimalno je če so razlike zmerne, če ni razlik je posameznik pretirano zadovoljen s 

samim seboj (zavira nadaljnjo rast),  pretirana razdalja pa pomeni, da je neugodna 

samopodoba. 

 

 

VAJA 5: 

Udeleženci skozi vajo identificirajo svoje želje, upe in strahove v pisni obliki, z ostalimi člani 

skupine spontano spregovorijo. S poslušanjem sogovornika razvijejo empatične spretnosti. 

Zmanjšajo občutek izoliranosti z dajanjem informacij in prejemanjem povratnih informacij od 

ostalih članov skupine. Prek razlage svojih želja in strahov drugim udeležencev, razvijajo 

empatijo. 

POTEK 

Mentor razdeli liste in članom skupine pove, naj razmislijo o svojih željah in strahovih. Naroči 

jim, naj svoje strahove in želje zapišejo. Ko vsi končajo to nalogo, jih razdeli v pare, ki so lahko 

izbrani naključno ali načrtno. Člane spodbudi naj si medsebojno sestavljajo vprašanja in 
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raziskujejo strahove ter želje svojega sogovornika. Ko končajo, zapisano predstavijo celotni 

skupini. 

 

ZAKLJUČEK  

Seanso se zaključi z nekaj komentarji o skupnih izraženih strahov in želja ter zakaj je 

pomembno razumevanje zornega kota druge osebe (empatija).  

 

 

 

VAJA 6:  

Namen naloge je, da udeleženci izrazijo trenutno počutje. 

 

POTEK  

Puščice predstavljajo meter od 1 do 100 počutja. Udeleženci vsako počutje preberejo in 

razmislijo o trenutnem počutju ter sorazmerni del pobarvajo (na primer: Če ste danes zelo 

veseli, puščico pobarvajte v celoti. 

 

Vesel                      Samozavesten             Žalosten                Ustvarjalen             Tekmovalen 

 

 

 

 

 

 

 

Sproščen                     Povezan               Zmeden                 Utrujen                   Vključen  
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Vztrajen                            Utrujen                          __________                     __________ 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

 V skupini naj poteka diskusija. Mentor postavi vprašanja: Pri katerem počutju ste 

največ/najmanj narisali? Zakaj se danes tako počutite? Kako bi lahko izboljšali počutje? 

 

 

VAJA 7:  

Namen vaje je, da udeleženci ozavestijo oz. ovrednotijo, kako na zadovoljujoč način tešijo 

svoje psihične potrebe v odnosu do svojih bližnjih, v okviru aktivnosti in situacij ter poiščejo 

morebitne nove možnosti za še učinkovitejše zadovoljevanje svojih potreb.  

 

POTEK 

Udeleženci napišejo, lahko tudi narišejo, katere potrebe tešijo in na kakšen način glede na 

odnose, aktivnosti in situacije, v nadaljevanju pa razmislijo in ponovno napišejo oz. narišejo, 

kako bi jih lahko še zadovoljujoče tešili – v odnosu do koga in na kakšen način.  

 

LJUBEZEN (bližina, pripadnost, sodelovanje)            MOČ (veljava, kompetentnost…)                                                                                 

                                                                                     

 

 

 

 

 

OSEBE 

AKTIVNOSTI 

SITUACIJE 
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ZABAVA (igre, učenje….)                                                     SVOBODA (neodvisnost)                                          

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Mentor vodi diskusijo, ko uporabniki ozavestijo že obstoječe načine tešnja potreb, in 

postavlja vprašanja, ki vodijo k realizaciji novih izbir, ki so jih uporabniki navedli v drugem 

delu vaje.  

 

 

 

 

 

VAJA 8: 

Namen vaje je, da udeleženci ovrednotijo, katera vedenja uporabljajo v medosebnih odnosih, 

pa tudi v odnosu do sebe, katera so škodljiva in bi jih bilo smotrno opustiti oz. jih nadomestiti 

z bolj povezovalnimi.  

 

 

POTEK  

Prvo tabela, imenuje se »grenko«, vključuje vedenja, ki jih je ameriški psihiater in 

psihoterapevt William Glasser opredelil kot razdiralna vedenja, ki poškodujejo oz. uničujejo 

odnos.  Uporabniki rangirajo pogostost rabe določenega vedenja od 1 do 5, pri čemer je 1 

najmanj in pomeni, da se teh vedenj ne poslužujejo in 5 največ, da se jih poslužujejo zelo 

pogosto. Nato vrednosti seštejejo vodoravno in navpično in tako ugotovijo, katerega vedenja 

se najpogosteje poslužujejo (npr. pritoževanja) in v odnosu do koga (npr. staršev). 
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Grenko Partner Starši Otroci Prijatelji Sodelavci Jaz SEŠTEVEK 

 

obtoževanje        

negodovanje        

teženje        

Grožnja        

podkupovanje        

kritiziranje        

kaznovanje        

 

SEŠTEVEK 

       

Sladko Partner Starši Otroci Prijatelji Sodelavci Jaz SEŠTEVEK 

 

opogumljanje        

zaupanje        

podpora        

spoštovanje        

sprejemanje        

dogovarjanje        

poslušanje        

 

SEŠTEVEK 
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ZAKLJUČEK 

V skupini poteka diskusija v smeri reflektiranja obstoječih ravnanj in odnosov in iskanja možnosti za 

ustreznejša ravnanja za bolj zadovoljujoče odnose.  

 

 

VAJA 9:  

Namen vaje je, da prepoznajo udeleženci konkretne družbene aktivnosti in ob tem izrazijo 

občutenja, ki se pojavljajo ob pogledu na sliko.  

 

POTEK 

Udeleženci dobijo risbe, na katerih so prikazane situacije, kot so objem, družabni ples, 

športne igre in sprehod (glej prilogo). Udeleženci nato, bodisi pisno ali ustno, opišejo, kakšna 

je lahko zgodba tega, kar je narisano, kako se počutijo ob gledanju risb, in ali se mogoče 

spomnijo dneva/dogodka, ko so prakticirali katerokoli od narisanih aktivnosti. Opisi naj bi bili 

čimbolj podrobni, zato je treba spodbujati udeležence, da se izrazijo. Na koncu skupina 

medsebojno diskutira o posameznih opažanjih.  

 

ZAKLJUČEK 

S pomočjo risb naj bi se vadila tako kognitivna raven (prepoznavanje in dajanje pomenov) kot 

vedenje o družbenih aktivnostih (zakaj in kako jih uporabimo), ter tudi spodbujala kreativnost 

udeležencev treninga. Po zaključeni vaji se pričakujejo možnost uporabe asociacij ob 

razmišljanju, jasnejša artikulacija misli, širši vokabular in boljša predstava o ciljih in namenih 

kakršnegakoli vedenja v skupnosti.  
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Priloga: Slika 1: objem (Josić, 2018) 

 

 

SLIKA 2: Igranje šaha (Josić, 2018) 
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SLIKA 3: Družabni ples (Josič, 2018) 
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SLIKA 4: Sprehod z otrokom in psom (Josić, 2018) 
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VAJA 10:  

Vaja je namenjena prepoznavanju čustev, emocij s pomočjo slik.  

 

POTEK 

Udeleženci dobijo slike, ki predstavljajo posamezno čustvo (strah, jeza ipd.). Na slikah niso 

napisana oziroma opisana predstavljena čustva, ampak jih udeleženci skušajo sami 

prepoznati in razložiti. Mentorju povedo, zakaj nekdo lahko občuti določeno čustvo ali 

situacijo, v kateri pričakujejo pojavo tega čustva. Prav tako navedejo, v katerih situacijah so 

sami čutili čustva, ki so predstavljena na slikah.  

 

ZAKLJUČEK 

Na podlagi slik bodo udeleženci bolje prepoznavali posamezna čustva pri drugih, kakor pri 

samemu sebi. Prepoznavanje teh čustev pa je prvi korak k njihovemu obvladovanju.  
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VAJA 11:  

Vaja je namenjena čustvenemu prepoznavanju in zlasti nadziranju in obvladovanju čustev 

(asertivnost). V ta namen si čustva pogledamo bolj natančno (od nastanka čustev, do razvoja, 

do posledic in pomembnosti izražanja naših čustev, do prehoda v razpoloženja in stanja). 

Čustva spadajo pod najbolj pomemben neverbalni odraz naše osebnosti, saj zavestno (in večji 

del podzavestno) kažemo svoj odklon, voljo, stališča ravno preko naših čustev, vedenjskih 

vzorcev in občutij, če ne že kar razpoloženj in stanj. 

POTEK 

 Mentor prinese izdelane letake, na njih so napisana čustva in kratek opis. Vsak posameznik 

naključno dobi enega (strah, jeza, žalost, veselje, obup, volja, zaljubljenost, ljubosumnost 

ipd). Nanj dopiše (ali primer tega čustva ali dodaten opis, ali lastno osebno razmišljanje o tem 

čustvu; primer iz lastnega življenja in opis kam bi to čustvo uvrstili – med prijetne, neprijetne 

ali nevtralne – tudi to razdelitev skušamo utemeljiti).  

Udeleženci predstavijo določeno čustvo dodajo, ostali poslušajo.  

Diskusija: V diskusiji se odpirajo vprašanja našega čustvovanja zlasti v otroških/mladih letih. 

Spregovorimo o prirojenih in naučenih čustvih, o tem, kdo nam jih je posredoval in kako ter 

koliko drugi vplivajo na naša čustvovanja. Razmišljamo, kaj posamezna čustva pomenijo, kako 

si jih razlagamo in kakšen pomen ima subjektivna presoja glede posameznih čustev (zlasti 

jeza, agresija, upor in na drugi strani depresija, žalost in obup).  

ZAKLJUČEK 

V refleksiji ima vsak možnost izraziti svoja čustva, opisati svoja počutja in doseči neko 

notranje ravnovesje in mir, s tem ko ga bo iskreno priznal (ne glede na to ali je prijetno ali 

manj prijetno). Udeleženci lahko spregovorijo o svojih izkušnjah in dajo možnost potlačenim 

čustvom, da ponovno zaživijo in se postavijo na prava mesta  
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             VAJA 12: 

Naša motivacija je zelo povezana z našimi potrebami, željami in cilji. Kar nas veseli in kjer 

čutimo potrebo, potem imamo voljo, da to uresničimo. Kadar teh potreb nimamo, motivacija 

ni tako močna.  

Namen te igre je prepoznati vrste potreb in določiti svoje lastne ter jih povezati s cilji. Cilj igre 

je začrtati svoje poti in hrepeneti po tem, da jih uresničimo (kratkoročni in dolgoročni cilji).  

POTEK 

Na začetku poteka v skupini diskusija na temo potreb (mentor postavi vprašanja: Kaj po vaše 

zajema termin potreba? Jih lahko nekaj naštejete? Kdaj jih občutite? Se vam zdi pomembno, 

da sledite svojim potrebam?). 

Mentor udeležencem predstavi razlago in razvrstitev potreb po Glasserju, katera bo 

udeležencem v pomoč pri samostojnem delu.  

Glasser je poimenoval naslednje osnovne potrebe: 

po PREŽIVETJU (povezana je z našim fizičnim telesom-po hrani, pijači, spolnosti, spanju) 

po LJUBEZNI  in PRIPADNOSTI (zadovoljujemo jo v intimnih in prijateljskih razmerjih, pomeni 

sprejetost, sodelovanje z drugimi ipd.) 

po ZABAVI (povezana je z razvedrilom in ustvarjalnostjo skozi igro in tudi kot nagrada za 

opravljeno delo, veselje, smeh, učenje) 

po SVOBODI (povezana je z mentalnim telesom in vzpodbuja v nas iskanje znanja in 

neodvisnost, izbiranju in sprejemanju odločitev o tem kako bomo živeli) 

po MOČI ( povezana je z našo osebnostjo-samospoštovanje, vodenje, uveljavljanje) 

 

Glasser meni, da morajo biti poleg fizioloških potreb nujno zadovoljene tudi psihosocialne 

potrebe, sicer nismo srečni. Te potrebe pa se nenehno pojavljajo, celo po več hkrati, zato si 

ljudje prizadevamo, da bi dobili tisto, kar si želimo. 

Odnosi so slabi, če ljudje v njih ne zadovoljujejo vsaj nekaterih osnovnih potreb ali pa v želji 

po zadovoljitvi svojih potreb, resneje ovirajo soljudi pri zadovoljevanju njihovih potreb. 

 

Vsak udeleženec dobi delovni list (glej prilogo). V vsak prazen okenček v prvem stolpcu zapiše 

svoje potrebe, ki jih čuti oziroma želi zadovoljiti. Zapiše tudi, kakšen cilj želi doseči z 
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zadovoljitvijo te potrebe ter razmisli kako bo to potrebno zadovoljil, kakšna bo njegova pot 

do cilja. 

Spodaj navedena vprašanja, so udeležencem v pomoč pri zapisovanju potreb.  

1. Kaj si v življenju najbolj želite?  

2. Katere so vaše sposobnosti in talenti?  

3. Kaj vas resnično zanima v življenju? 

 4. Kateri cilj je trenutno vaš najbolj glavni?  

5. Kaj vam predstavlja srečo ali smisel v mojem življenju? 

 

Primer: 

POTREBA                                       CILJ                                            POT 

 

Vsak posameznik skupini predstavi zapisane potrebe ter jih razloži.  

ZAKLJUČEK 

V skupini, poteka splošna diskusija o tem, kaj nam predstavljajo želje, potrebe, cilji. Na tak 

način udeleženci sami pri sebi skušajo prepoznati kako živijo, ali jim je to všeč in  kaj lahko 

spremenijo ter kaj s tem zasledujejo, kaj želijo doseči, izboljšati.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po prijateljstvu Najti prijatelja
Po telefonu, bom 

kontaktiral osebo in ga 
povabil na pijačo.
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POTREBA CILJ POT 
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VAJA 13:  

Igra je namenjena razločevanju pojmov kot so težave, konflikti in problemi. Cilj je spoznati 

svojo strategijo (način pristopanja k težavam) in se uriti v veščinah, kako se znajti v konfliktnih 

situacijah. Udeleženci spoznajo, da nimajo samo oni težave, ampak prav vsi ljudje in da je 

umetnost v tem, kako se težavam zoperstavimo. Cilj je usvojiti veščine, faze reševanja 

problemov, zlasti pa usvojiti občutek (samo) odgovornosti. Pri tej igri je velik poudarek na 

komunikaciji, sporazumevanju in medosebnih odnosih.  

1. Del 

POTEK 

Pri igri so uporabljene puščice (takšne, kot jih poznamo za določene kažipote). Na vsaki 

puščici, ki jih bo predhodno izdelal mentor, so napisani kažipoti nekih odzivov ali reakcij, 

kadar naletimo na oviro, težavo ali problem. Pojme mentor na hitro razloži (kaj je težava, kaj 

konflikt in kaj problem). Mentor kažipote med seboj pomeša. Vsak par izbere enega in skuša 

razložiti način reakcije ali strategijo k pristopanju nekih težav. Na kažipotih bodo opisane 

različne strategije reševanja težav: strategija želva; strategija medvedek; strategija morski 

pes; strategija lisica strategija sova. Vsi prisotni poslušajo, kako par obrazloži neko strategijo 

in kako jo vidi. Ostali udeleženci ju dopolnjujejo. Mentor povzame in napravi zaključke. Nato 
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vsak posameznik izdela svoj kažipot in nanj napiše svoj pristop reševanja težav in konfliktov 

(primer: ko naletim na problem, se skrijem pred njim, kot da ga ni - 'strategija želve'). Tako 

med seboj spoznavamo tudi različne značaje, poglede na ljudi in svet okrog nas, soočamo se s 

samim seboj in s svojim lastnim občutkom odgovornosti in samostojnosti.  

Opis strategij: 

STRATEGIJA ŽELVE (umik) 

Oseba se pogosto umakne v svoj prostor, da bi se konfliktu 

izognila. Pri tem se odpove lastnim ciljem in ne zanima je niti 

odnos. Izogiba se tako sporni temi in ljudem, reševanje 

konfliktov se ji zdi nepotrebno. »Želvica« vidi sebe kot 

miroljubnega in previdnega človeka, ki se izogiba napetostim in nasilju. Pod površjem pa se v 

takem posamezniku pogosto skriva potlačena agresivnost povezana z občutki nemoči. Za to 

strategijo naj bi se redko odločali. Morda le takrat, kadar nismo neposredno vpleteni v 

konflikt in naš prispevek ne bi bistveno vplival na potek dogajanja. 

STRATEGIJA MEDVEDEK (zglajevanje) 

Za to osebo je temeljnega pomena odnos, cilji niso na prvem 

mestu. Prizadeva si pridobiti naklonjenost nasprotne strani. 

Konflikte želi rešiti hitro in nasprotja zgladiti. Nagiba se k 

poenostavitvam. Bojazen pred poslabšanjem odnosov ga sili, 

da pretirano skrbi, da ne bi nasprotnika prizadel. Meni, da so 

konflikti škodljivi, zato se raje odpove svojim ciljem v prepričanju, da tako rešuje dobre 

odnose in ustvarja harmonijo. Ta strategija je primerna, če ugotovimo, da se motimo, ko je 

cilj pomembnejši za druge ali kadar je odnos pomembnejši od ciljev. Če rešujemo konflikte s 

to strategijo, smo podobni medvedku, ki razdre čebelji panj, ker se želi posladkati. Ne moti ga 

preveč, da ga razjarjene čebele opikajo. Del svojih ciljev mora žrtvovati in plačati s svojim 

slabim počutjem, če hoče še naprej ostajati v sožitju s čebelami. 

STRATEGIJA MORSKI PES (prevlada) 

To strategijo uporabljamo, ko želimo nasprotnika premagati 

oziroma prevladati s silo. Odnosi so zanje dobri, če se jih drugi 

bojijo. Ne zanimajo jih potrebe drugih in imajo potrebe po 

ugajanju. Sebe imajo za zmagovalce. Konflikt rešujejo z napadom. 
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Nasprotnika premagajo z dokazovanjem moči, občutkom ponosa in uspeha. Nasprotnika 

prestrašijo z dokazovanjem. Kljub svoji moči, takšna oseba nima avtoritete, le strah zbuja, 

zato je obsojen na samotarsko življenje. Strategije napada ne bi smeli pogosto uporabljati. 

Ukazovalnost in nepopustljivost v obliki absolutne avtoritete sta primerni le v vprašanjih 

življenja in smrti, obstoja ali propada in ko se zavedamo, da se z izgubljanjem časa 

zmanjšujejo tudi možnosti za preživetje. To strategijo uporabimo kadar je cilj pomemben, 

odnos pa nepomemben, ko gre za dobro rešitev in smo preverili, da imamo prav. 

 

 

 

STRATEGIJA LISICA (kompromis) 

Strategijo uporabimo, ko smo delno zainteresirani za dosego 

svojih ciljev in si želimo ohraniti znosne odnose ter pri tem 

sklepamo kompromise. Delno se odpovemo svojim ciljem in 

nasprotnika skušamo prepričati naj ravna nasprotno. Iščemo 

rešitev s katero bi obe strani nekaj pridobili. Zavedamo se, da 

idealne rešitve ni. Popuščamo v zahtevah in žrtvujemo vidike 

dobrega odnosa. S to strategijo, priznavamo nasprotni strani, da konflikt obstaja, nikoli pa ji 

povsem ne razkrijemo svojih ciljev, zato ob koncu reševanja odhaja z nekoliko trpkim okusom 

v ustih. Podobno zvito se obnaša med živalmi lisica – navidezno dobrohotna, a vedno poskrbi, 

da je njena polovica malo večja od polovice nasprotnika. Strategijo uporabimo, kadar sta 

odnos in cilj srednje pomembna. Ko nasprotnika z enako močjo zagovarjata nasprotujoče 

rešitve in, če z reševanjem problema ali z vsiljevanjem nismo bili uspešni. 

STRATEGIJA SOVA (sprejemanje) 

Oseba z uporabo te strategije visoko vrednoti svoje cilje in spoštuje 

medsebojne odnose. Konflikte gleda kot na rešljive probleme. Skupaj 

z drugimi si prizadeva poiskati rešitve, ki bi nas privedle do skupnih 

ciljev in izboljšale odnose. Pripravljena je sprejemati samo take 

odločitve, ki pomenijo zadovoljitev obeh strani in hkrati razrešujejo 

čustvene napetosti. Ravna modro, z veliko mero medsebojnega 
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spoštovanja in strpnosti. Pri tem uporablja razumski pristop pri katerem so čustva namensko 

izvezeta.  Komunikacija pri tem mora biti učinkovita in neprekinjena. Če postane 

komunikacija zmedena zaradi groženj, laži, obljub ali česa drugega, se reševanje konflikta 

ustavi. Strategijo uporabimo, ko sta cilj in odnos zelo pomembna, ko je potrebno razjasniti 

slabe občutke, ki bi motili nadaljnje sodelovanje in ko je naš cilj, da se nekaj novega naučimo. 

 

Diskusija: Kažipoti so različne življenjske možnosti, vse pa so povezane z osebnimi 

odločitvami. Ko se nekaj odločimo, potem moramo sprejeti tudi del odgovornosti za svoje 

odločitve. Diskusija je odprta za razmišljanja o človekovi samostojnosti, o odločitvah, ki jih 

zavzema, o odgovornosti, ki jo ima ali nima ipd. Gre za eksistencialna vprašanja, kako človek 

na poti iskanja svojega življenja niha med tem in onim; se odloča med tem in onim in ne ve 

točno, kako bi se odločil ali kako bi se odzval na posamezne konflikte, ki mu prihajajo na 

proti. Diskusija ima namen osvetliti nekatera dejstva in podati izhodišča za lažje sprejemanje 

odločitev, ki naj bi bile tehtne, argumentirane in z dobrim namenom. 

2. Del 

POTEK 

Uporabniki se razdelijo v pare, mentor jim razdeli kartice na katerih je na eni strani narisana 

žival, ki opisuje določeno strategijo na drugi strani pa kratek opis. Vsak par ostalim prisotnim 

razloži katero izmed strategij je dobil, mentor pa nato povzame kaj je par povedal in napravi 

zaključke. V drugem delu uporabniki ostanejo razdeljeni po parih. Uporabniki se pripravijo na 

igro vlog. Uporabnik v paru si izbere aktualno konfliktno situacijo, ki jo doživlja in jo nato z 

igro vlog odigra pred ostalimi uporabniki. Najprej uporabnik odigra vlogo kako reagira na 

dano situacijo, nato pa si izbere eno izmed ostalih strategij in odigra enako konfliktno 

situacijo, vendar pri tem uporabi drugo strategijo. Tako bodo uporabniki spoznali, da imajo v 

konfliktnih situacijah več možnosti, kako lahko odreagirajo.  

Mentor udeležencem postavi vprašanja: Imate občutek, da imate veliko težav? Če jih imate, 

katere so? Kako se lotite reševanja le teh? Koliko so drugi ljudje vpleteni v vaše težave in 

probleme? Zakaj se vam zdi da je prišlo do težav? V kolikšni meri ste sami odgovorni zanje? 

Bolj ko razbijate svoje težave, bolj postajate močni, bolje ste notranje motiviran. To je krog, ki 

mu rečemo moč volje. 

ZAKLJUČEK 
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Odkrito spregovoriti in priznati, da imamo težavo ali nek problem, pomeni težavo zreducirati 

za pol manj, kar pomeni, da smo na dobri poti, da nam uspe premagati še tako zapleteno reč. 

Ko si priznamo, da imamo težavo s starši, s partnerjem, z učiteljem ipd., sprejmemo resnico o 

tej težavi in nam je lažje.. Šele potem se začnejo odvijati rešitve. Ko se zavemo občutkov jeze, 

brezvolje, nezmožnosti opraviti določeno stvar ipd.«, so to občutki, ki opisujejo naša trenutna 

stanja in se bodo začela izboljševati, saj odkrito govorimo o njih. Pomembno je, da se 

zavemo, da nismo sami. Refleksija je namenjena razkrivanju določenih čustev in občutij ter 

težav. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAJA 14:  

Namen naloge je, da se udeleženci zavedajo kakšne kvalitete imajo in s tem dvignejo 

samospoštovanje. 

 

POTEK 

Mentor z udeleženci predebatira, kakšne kvalitete obstajajo, katere so za njih pomembne, katere 

so že osvojili in katere še želijo osvojit.  

Pripomočki: listi papirja in pisala. 

Razmislite o lastnih kvalitetah. Kakšne sposobnosti imam? Kakšne pohvale sem dobil v 

preteklosti? Odgovorijo na spodaj navedena vprašanja. 

Priklic vrlin ali »Kako naj najdem izgubljene zaklade?« 

- Namesto da se ves čas vrtimo okoli svojih pomanjkljivosti, bi morali izpostaviti tudi svoje 

pozitivne lastnosti. 

-Vsak človek ima odlike, ki so samo njegove in na katere je lahko ponosen. 

 

1. Premislite o svojih odlikah: 

Kaj vam dobro uspe? Za kaj ste že večkrat dobili komplimente? Kaj vam  
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je všeč pri drugih? Kje vam je to že uspelo? 

 npr.: Nadarjeni ste za ročna dela … 

 _______________________________________________ 

 

 _______________________________________________ 

2. Predstavljajte si konkretne situacije: 

Kdaj in kje? Kaj ste konkretno naredili oziroma kdo vam je to rekel? 

npr.: Prejšnji teden ste prijateljici pomagali pri renovaciji, bili ste v 

veliko pomoč ... 

 _______________________________________________ 

 _______________________________________________ 

 

3. Vstanite in povesite glavo navzdol.  Poglejte dol, naj vaša ramena in roke visijo, malo upognite 

hrbet. 

V tej drži hodite po sobi! 

Kako se pri tem počutite? 

 

5. Pustite, da ves zgornji del telesa sproščeno visi navzdol. Nato se počasi poravnajte v vzravnano 

držo, vretence za vretencem. Predstavljajte si, kot da vas nekdo potegne navzgor za konice vaših 

las. 

V tej drži hodite po sobi! 

Kako se pri tem počutite? 

 

Morda ste opazili, da ste bistveno bolj pokončno in zanesljivo stali.  

Čvrsta pozicija in zravnana drža ne delujeta le bolj samozavestno navzven, temveč imata tudi 

pozitiven vpliv na samospoštovanje.  

Razvijanje novih notranjih stališč s pravilno držo telesa: telesna govorica, ki izraža samozavest 

(zravnana drža, očesni stik, jasen glas), spodbuja resnično notranjo moč in krepi samozaupanje. 

Kar se začne le z držo se spremeni v resnično naravnanost! 

 

ZAKLJUČEK  
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Namesto, da se osredotočate na svoje šibkosti, imejte v mislih raje svoje vrline. Vsak človek ima 

lastnosti, na katere je lahko ponosen in jih nimajo vsi ostali (to ne rabijo biti svetovni rekordi ali 

nova odkritja). 

 

 

 

VAJA 15:  

Namen vaje je samoopazovanje, samostojno delo in ustvarjalnost. 

 

POTEK 

 Skupina ima na voljo veliko slikovnih revij. Iz njih izrezujejo slike, s katerimi poskušajo 

posamezniki prikazati sebe. Na risalni list prilepijo izrezane slike, s katerimi skušajo prikazati 

svojo notranjost (svoje želje, pričakovanja, strahove, itd.).  

 

ZAKLJUČEK 

Po končanem delu vsak predstavi svoj kolaž. Zanima nas, ali so zadovoljni s svojo podobo. Če 

se kdo počuti zadržano, ne drezamo vanj, še posebej pri predstavljanju notranjosti. Kako 

lahko s podobo opišemo neko lastnost? Ali nas tudi drugi vidijo take, kot smo se upodobili? 

Udeležencem ponudimo iztočnice za razmislek, a ne delamo konkretnih zaključkov, saj ga 

najde vsak pri sebi zase.  

 

 

 

 

VAJA 16:  

1. Del: 

Vaja je namenjena temu, da se udeleženci zazrejo vase, v svoje življenje, znajo prepoznati 

tudi svoje dosežke, uspehe, obenem pa jih vodi v razmislek o novih možnostih za 

samouresničenje.   

POTEK 

Grb si uporabniki poljubno razdelijo tako, da  v vsako okence narišejo oz. napišejo odgovore 

na spodaj oblikovana vprašanja. vprašanj. V lento oz. trak pa napišejo slogan njihovega 

življenja.  
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1) Narišite/napišite največji uspeh vašega življenja 

2) Narišite/napišite največji dosežek v družini 

3) Narišite/napišite največji uspeh ali dosežek, ki ste ga imeli v prejšnjem letu 

4) Narišite/napišite najlepši trenutek v prejšnjem letu 

5) Narišite/napišite, kaj bi naredili, če bi imeli še eno leto življenja 

6) Slogan vašega življenja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

 V supini uporabniki izpostavijo tiste vsebine, ki jih želijo podeliti z drugimi, mentor vodi 

diskusijo tudi v smeri ozaveščanja in pozitivnega vrednotenja uporabnikovih uspehov.  
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2. Del: 

V nadaljevanju udeleženci narišejo »grb odnosov« in razmislijo ter osvetlijo odnose v katere 

so vključeni v svojem življenju.  

 

POTEK 

 Grb si uporabniki poljubno razdelijo tako, da v vsako okence narišejo oz. napišejo odgovore 

na spodaj oblikovana vprašanja.  

1. Kateri odnosi so za vas pomembni? 

2. Kako pripomorete k osebnim odnosom? 

3. Kaj bi radi izboljšali pri odnosih? 

4. Kaj ste pripravljeni storiti za izboljšanje vaših odnosov? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK  
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V supini uporabniki izpostavijo tiste vsebine, ki jih želijo podeliti z drugimi, mentor vodi 

diskusijo, da uporabniki ozavestijo obstoječe odnose, z vidika zadovoljstva in razmislijo iz 

pozicije subjekta, kako lahko sami, s svojimi ravnanji prispevajo k izboljšanju svojih odnosov 

in obenem tudi svojega zadovoljstva.   

 

 

VAJA 17:  

Namen veje je ozavestiti udeležence, zakaj je pomembna skrb za osebno higieno. 

So stvari, ki jih počnemo z namenom, da zaščitimo sebe in okolje pred različnimi škodljivimi 

vplivi in je nekaj obveznega in vsakdanjega, saj v najožjem smislu preprečuje okužbe in 

širjenje bolezni, širše pa pripomore k boljši samopodobi in s tem k večji samozavesti, ki v 

veliki meri vplivata tudi na uspešnost vključevanja posameznika v družbo. 

 

POTEK  

Mentor uporabnikom poda informacije o pravilni skrbi za osebno higieno in jim postavi 

vprašanja.  

HIGIENA TELESA OBSEGA:  

• jutranje umivanje  

• umivanje pred spanjem  

• umivanje rok, nog, spolovil  

• nega ustne votline, lasišča, nohtov, ušes  

• tuširanje/kopanje in 

• preoblačenje 

 

ZA BOLJŠE POČUTJE PA JE POMEMBNO UPOŠTEVATI TUDI: 

• telesno aktivnost  

• higieno oblačil, obutve, posteljnine  

• čiščenje in zračenje prostorov ter 

• počitek in spanje 

 

KATERI SO DELI REDNE OSEBNE HIGIENE? 

ŠČETKANJE ZOB: 2- krat dnevno, še bolje 3-krat dnevno. 

UMIVANJE OBRAZA: zjutraj in zvečer. 
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UMIVANJE ROK:                       

• pred obroki,  

• po nakupovanju,  

• po igri,  

• vedno po uporabi stranišča,  

• po stiku z živalmi,  

• po kašljanju in kihanju,  

• vedno kadar so umazane…. 

 

TUŠIRANJE: VSAK DAN pod toplo tekočo vodo oziroma po potrebi večkrat (kadar se spotimo, 

se umažemo…) Tuširanje je v primerjavi s kopanjem bolj higiensko, saj s tekočo vodo sproti 

izpiramo umazanijo, zato kopanje priporočamo občasno.  

 

HIGIENA UŠES: Čistite ušesno školjko, izstopišče sluhovoda in za ušesi. Čistimo samo ušesno 

maslo, ki ga vidimo v zunanjem delu ušesa. Uporabo vatiranih palčk odsvetujemo, ker s tem 

potisnete ušesno maslo v sluhovod, kar lahko privede tudi do poškodb. 

 

HIGIENA OBLAČIL:  

• Vsak dan je potrebno zamenjati spodnje perilo in nogavice, ki so v stiku s kožo.  

• Dnevno preoblačenje in preobuvanje (glede na dejavnost, prožnost, letni čas).  

• Vrhnja oblačila menjamo po potrebi – VEDNO kadar so vidno umazana ali oddajajo 

neprijeten vonj, so preznojena.  

• Oblačila naj bodo lahka in udobna, primerna letnemu času, pralna in v čim večjem deležu iz 

naravnih materialov.  

• Omare za shranjevanje oblek morajo biti higiensko vzdrževane (med čistim perilom naj ne 

bo umazanega in preznojenega perila). 

 

UMIVANJE LAS: VSAJ 1-2 x tedensko oziroma poleti po kopanju v bazenu, znojenju, če se 

lasje zelo mastijo, dobijo neprijeten vonj ali so umazani (npr. med, mivka, tempera barve,…) 

Umijemo tako, da na omočene lase nanesemo blag šampon, dobro premasiramo in speremo 

pod tekočo vodo. 

 

ČESANJE: daljše lase češemo vsaj 1 x na dan, da odstranimo odmrle lase.  
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HIGIENA NOHTOV: skrajšajte jih vsak teden in poskrbite, da bodo čisti. Na rokah se strižejo 

polkrožno, na nogah ravnorobov ne pilimo (Osebna higiena, 2016). 

 

(Simboli za osebno higieno) 

 

Vprašanja: 

 

Kdaj in kako pogosto se je potrebno tuširati? 

Kateri so deli redne osebne higiene? 

Kolikokrat dnevno si moramo umiti zobe, obraz, roke? 

Kako si pravilno očistimo ušesa? 

Kako pogosto je potrebno menjati oblačila, ki so v stiku s kožo (nogavice, spodnje perilo)? 

Kdaj je potrebno zamenjati vrhnja oblačila? 

Kolikokrat si je potrebno umiti lase? 

Kolikokrat si je potrebno počesati lase? 

Na kakšen način si pravilno ostrižemo nohte (na nogi in roki)? 
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ZAKLJUČEK 

Z odgovarjanjem na vprašanja med udeleženci poteka diskusija o osebni higieni.  

 

VAJA 18:  

Namen vaje je osveščanje udeležencev o pravicah in dolžnostih. 

 

POTEK  

Mentor udeležencem postavi vprašanja. 

Ali ste seznanjeni, da imamo vsi pravice? Kakšne so po vaše pravice, ki bi jih morali vsi ljudje 

imeti v odnosih z drugimi ljudmi? Ali ste seznanjeni, da imamo vsi določene odgovornosti 

oziroma dolžnosti? Kakšne so po vaše dolžnosti, ki bi jih  morali vsi ljudje imeti v odnosih z 

drugimi ljudmi? 

 

Vsak ima pravico: Vsak ima odgovornost: 

Braniti svoje pravice Spoštovati pravice drugih 

Svobodno izraziti svoje misli Upoštevati in spoštovati mnenja drugih 

Reči »ne« Sprejeti posledice, ki jih ta zavrnitev prinaša 

Vprašati Sprejeti možne negativne odgovore 

Delati napake Prepoznati svoje napake in prevzeti 

odgovornost zanje 

Spremeniti lastno mnenje Izraziti svoje mnenje in ga podpreti z 

argumenti 

 

ZAKLJUČEK  

Mentor se z udeleženci pogovori o pravicah in dolžnostih. Na koncu povzame skupne 

ugotovitve. 

 

VAJA 19: 

Namen vaje je, da se udeleženci razvijejo asertivno vedenje.  

1. Del:  

POTEK 
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Mentor vodi diskusijo v skupini in udeležencem postavlja vprašanja, na katera ustno 

odgovarjajo. Priporočljivo je, da povedo kak svoj primer, izkušnjo. 

• Ali težko rečete »ne«, si tega niti ne želite, ali s tem nimate nobenih težav? 

• Kdaj vam je posebno težko reči »ne« - v službi, doma, prijateljem, osebam, ki za vas 

predstavljajo avtoriteto? 

• Katere prošnje najtežje zavrnete? 

• Ali opravičujete svojo odklonitev s podobnim razlogom, kot npr: 

»V torek zvečer grem v kino, zato ne morem paziti na tvojega otroka.« 

• Ali hitro popustite ob ponovni prošnji in postanete neodločeni, kot na primer: »No, saj mi 

ni treba v kino ravno v tore. Film se bo vrtel še ves teden. Prav pazil bom na tvojega 

otroka«. 

• Ali jasno poveste, da ste odklonili le za določeno priložnost ali je vaša odločitev dokončna 

(velja za vse priložnosti), kot na primer: »Ta teden ne morem varovati tvojega otroka, 

pokliči me kdaj drugič. Moda bom takrat prost ali pa ne, ne čutim se zmožen varovati 

tvojega otroka«. 

• Kakšne so posledice, če prošnje ne odklonite jasno? 

• Katere so dobre strani pri tem, ko rečeš »ne«? 

• Ali skušate odklonitev ublažiti z mnogimi opravičili vključno z nepoštenimi? 

• Se poskušate izogniti reči »ne« tako, da vzbujate drugim občutek krivde? 

• Ste ob odklonitvi prošnje kdaj poskušali omiliti »udarec« s prijaznim nasmeškom ali 

pokroviteljskim obnašanjem, za katerega ste upali, da bo sogovornika prepričal o tem, da 

nisi nesramen? 

Udeležence mentor spodbudi, da odgovarjajo na ta vprašanja in si izmenjajo svoje izkušnje. 

2. Del 

V nadaljevanju preko igre vlog udeleženci krepijo samozavest in samokontrolo kako reči 

»ne«. 

 

POTEK 

Vaja poteka kot igra vlog med dvema osebama, najbolje med mentorjem in udeležencem. 

Vaja predvidoma poteka 10 minut.  

Predvideni potek pogovora: 
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M: Bi spila skupaj en kozarec vina? 

U: Hvala, ne pijem več alkohola. 

M: Daj, ne hecaj me! Kaj res ne boš pil? Pokliči natakarja, naj nam prinese pijačo. 

U: V redu, vendar jaz bom pil kavo (sadni sok / vodo; izbrati po lastnem izboru).  

 

ZAKLJUČEK 

Udeležence osvestimo, da ne odstopajo od svojih stališč in prepričanj zaradi pregovarjanj 

iz okolice. Pomembno je, da se zavedajo negativnega vpliva drugih, kateri jim lahko 

škodujejo.  

Evalvacija: Kako je na vas vplivalo pregovarjanje? Ali je uspelo sogovorniku, da ste 

podlegli pregovarjanju? Kako ste se počutil, ko ste ga zavrnili. 

 

 

           ZAKLJUČNO SREČANJE - EVALVACIJSKA VAJA 
 

Zadnja vaja je namenjena pregledu, kaj so se s pomočjo treninga socialnih veščin naučili, 

in/ali bodo lahko naučene socialne veščine nadaljnjo uporabili v vsakdanjem življenju in kako. 

POTEK 

Najprej mentor udeležence povabi k razmisleku, katere vsebine treninga socialnih veščin so 

se jim po njihovem mnenju zdele najbolj uporabne in kaj so preko vaj v skupini pridobili. Ali 

so morda spoznali kaj novega o sebi? So okrepili svoje socialne veščine? Kaj jim je bilo pri tem 

najbolj v pomoč?  

Nadaljujemo z vajo, ki je namenjena vsakemu posamezniku. Udeleženci izpolnijo vprašalnik, 

ki so ga izpolnjevali na enem od prvih srečanj. Ko ga izpolnijo, ga primerjajo z vprašalnikom iz 

prvega srečanja in z njuno primerjavo preverijo svoj morebitni napredek. 

1. Del : 

Vprašalnik: 

Verjamem vase in si zaupam si. DA NE 

Lahko govorim o sebi, o svojih težavah, o svojih čustvih. DA NE 

Napak ne jemljem tragično – verjamem, da se iz njih učim. DA NE 

Ko naredim kaj dobro, sem zadovoljen in ponosen nase. DA NE 
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Vem, da ne morem vsega opraviti popolno. DA NE 

Znam se spopasti s problemi. DA NE 

Nerad govorim slabo o drugih ljudeh. DA NE 

Nikoli se namerno ne norčujem iz drugih ljudi. DA NE 

Dobro se počutim v svoji koži. DA NE 

Všeč mi je moja zunanjost. DA NE 

Le redko si želim, da bi bil nekdo drug. DA NE 

Ko me kdo pohvali ali mi izreče kompliment, se preprosto zahvalim DA NE 

Mirno poslušam sogovornika, tudi če se ne strinjam z njim. DA NE 

Med pogovorom s sogovornikom znam ohranjati očesni stik. DA NE 

Rad spoznavam nove ljudi. DA NE 

Zavedam se svojih kvalitet. Vem kje sem najmočnejši. DA NE 

Imam vsaj enega dobrega prijatelja. DA NE 

Če potrebujem pomoč, se vedno najde kdo, ki mi je pripravljen pomaga. DA NE 

Ljudje vedo, da se lahko zanesejo name, ko kaj obljubim. DA NE 

Vesel sem, ko nekdo doživi kaj lepega. DA NE 

Ne počutim se ogroženega, tudi, če se kdo norčuje iz mene DA NE 

Prepričan sem, da človek uspe, če si postavi cilj in se zares potrudi DA NE 

Druge prosim za pomoč, ko jo potrebujem. DA NE 

Svoje probleme rešujem postopoma. DA NE 

Moje življenje ima smisel, imam cilje, ki jih bom dosegel. DA NE 

Od mene je odvisno, če bom uspel ali ne. DA NE 

Vem, kaj hočem doseči v življenju. DA NE 

Zanima me veliko stvari. DA NE 

 

2. Del 

Udeleženci dajejo povratno informacijo o treningu socialnih veščin. 

 

Pripomočki: škatlica z ogledalom, pisalo, list 

 

POTEK 
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Vsak udeleženec pri sebi razmisli in na list papirja, poda mnenje o treningu socialnih veščin. 

Zapiše kaj se je novega naučil in spoznal, kaj mu je bilo všeč, kaj ne, kaj si je najbolj zapomnil 

in kako se je počutil. Vsak udeleženec zapisano na glas predstavi. 

Nato mentor vzame v roke škatlico z ogledalom in pove, da je v njej 

odgovor na zelo pomembno vprašanje: »Kdo je najbolj pomembna, dragocena 

oseba, od katere je odvisna naša prihodnost?« Škatlica z ogledalom kroži med 

udeleženci, vsak zase jo odpre, pogleda vanjo in spet zapre ter preda naprej. Vaja 

poteka v tišini. 

 

 

 

ZAKLJUČEK 

Na koncu mentor postavi vprašanje udeležencem ali so spoznali, kdo je ta najbolj pomembna 

oseba? Vajo zaključi s pozitivno mislijo. 

 

EVALVACIJSKI VPRAŠALNIK (namenjen mentorjem) 

• Koliko ste s treningom socialnih veščin pridobili? 

Veliko 

Precej veliko 

Povprečno 

Malo 

Zelo malo 

 

• Kateri se vam je zdel najbolj zanimiv in uporaben del treninga in zakaj? 

• Kateri se vam je zdel najmanj zanimiv in uporaben del treninga in zakaj? 

• Ste porabili dovolj ali preveč časa za diskusije? 

• Ste pričakovali ali upali, da bo izvedena še kakšna vaja na drugo temo, ki je na 

treningu sicer ni bilo? 

• Kakšno je vaše mnenje o stilu vodenja skupine (mentorja)? 

• Ali se kdaj niste mogli popolnoma posvetiti vaji, ker vas je v prostoru, kjer se je vaja 

izvajala, kaj motilo? Razložite. 

• Kaj vam pomenijo socialne veščine sedaj, ob koncu treninga? 
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• Katere pozitivne lastnosti o sebi ste poznali na treningu? 

• Kako vam bo trening koristil dolgoročno? 

• Zapišite še svoje pripombe, misli, ki nam jih želite sporočiti ob koncu treninga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAKLJUČEK 
 

Živimo v dokaj negotovem času, v družbi z mnogimi tveganji vsakdana, v časih mnogoterih 

spremenljivk in razvoja tehnologije, naravnanosti k produktivnosti, uspešnosti, ki je pogosto 

pomembnejša od medosebnih odnosov in duševnega zdravja. Raziskave kažejo, da so duševne težave 

v porastu in predstavljajo pomemben zdravstveni, socialni in ekonomski problem sodobne družbe, 

zaradi česar je skrb za duševno zdravje ter izvajanje programov, ki prispevajo k ohranjanju in ponovni 

pridobitvi duševnega zdravja, odgovornost posameznika in družbe. 

Trening socialnih veščin je ena temeljnih metod, ki lahko pripomore k ohranjanju in ponovni 

pridobitvi duševnega zdravja, saj vključuje vaje za medsebojno spoznavanje, komuniciranje, 

vzpostavljanje in ohranjanje odnosov, spodbuja delo na sebi, delo na pridobivanju samospoštovanja 

in grajenju pozitivne samopodobe. Pozitivna samopodoba ter zdravi in ljubeči medosebni odnosi so 

ključni element harmoničnega, polnega in zadovoljnega življenja.  

Program TSV vsebuje vaje za izboljšanje veščin, potrebnih za vsakdanje življenje, pripomore k 

povečanju socialnega kapitala, h krepitvi moči posameznika, k povečani asertivnosti, k ohranjanju 

odnosov, samoaktualizaciji, socialni vključenosti in gosteje prepleteni socialni mreži. Pomembno je 

izvajati strokovne aktivnosti, ki lahko prispevajo h krepitvi moči oseb s težavami v duševnem zdravju 
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in k njihovi ponovni vključenosti v okolje in družbo, da pridobijo znanje in veščine, ki jim bodo v 

pomoč pri izboljšanju kvalitete njihovega življenja.  

Izboljšanje socialnih veščin poveča možnost vključenosti v okolje in družbo, kar pomembno prispeva 

k zmanjšanju duševnih stisk in k destigmatizaciji oseb s težavami v duševnem zdravju. 

Destigmatizacija težav v duševnem zdravju je nujna, saj so duševne stiske navsezadnje obča človeška 

komponenta, o čemer priča že umetnost, ki obdaja in obenem definira človeštvo. Pomembno je, da o 

stiskah govorimo, da razbijemo zid molka, v katere jih ovija stigma, saj so stiske del življenja, vsaka 

kriza pa priložnost za rast (Lamovec, 1989). 

Program TSV nam ponudi veščine, potrebne na poti skozi življenje, znanja, ki nam pomagajo na poti 

do sebe, do drugih in do naše uresničitve.  

Verjamemo, da priročnik nudi kvaliteten zbir gradiva strokovnjakom, študentom in prostovoljcem, ki 

bi želeli izvajati program TSV, pa tudi posameznikom, ki iščejo boljše izbire na poti skozi življenje.  

 

 
Priročnik je nastal v okviru projekta ŠIPK (JR Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski 
inovativni projekti za družbeno korist 2016-2020 za študijsko leto 2017/2018): »Zasnova programa Trening socialnih veščin 
za osebe s težavami v duševnem zdravju«: 
Projektne aktivnosti se izvajajo skladno z Operativnim programom za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020, v okviru 
prednostne osi: »10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, prednostne naložbe: »10.1. Krepitev enake 
dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpolnjevanje znanj, 
spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih 
kompetenc«, specifičnega cilja: »3. Spodbujanje prožnih oblik učenja ter podpora kakovostni karierni orientaciji za šolajočo se mladino na 
vseh ravneh izobraževalnega sistema« 
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