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1. Medosebni odnos 
"Račun medosebnih odnosov 
Vsi vemo, kaj je bančni račun. Vanj vplačujemo sredstva in ustvarjamo saldo, s katerega 
lahko nato po potrebi dvignemo sredstva. Račun medosebnih odnosov je metafora, ki 
opisuje, koliko zaupanja je bilo ustvarjenega v določenem medosebnem odnosu. Je torej 
občutek varnosti, ki ga imate do druge osebe. 

 

Če v odnosu do vas z vljudnostjo, prijaznostjo, poštenostjo in zanesljivostjo opravljam pologe 
na svoj račun odnosov, ustvarjam rezerve. Vaše zaupanje vame bo močnejše in po potrebi 
ga lahko večkrat uporabim. Lahko si celo privoščim napake. Stopnja zaupanja, ki ga imate 
vame, imenovana čustvena rezerva, jih bo odtehtala. Moje sporočilo bo morda nejasno, 
vendar boste kljub temu razumeli, kaj mislim. Ne boste me prikovali za moje besede. Če je 
na računu odnosov dovolj sredstev, je komunikacija enostavna, hitra in učinkovita. 

 

Če pa sem do vas nesramen, če pretiravam, vas ignoriram, postanem sovražen, zlorabljam 
vaše zaupanje, vam grozim ali hočem igrati malega boga v vašem življenju, potem bom 
nekega dne na mojem računu odnosov presegel svoj limit. Raven zaupanja se bo ekstremno 
znižala. Ali mi v takem primeru še sploh ostane kaj možnosti za prilagajanje? 

 

Ne. Te možnosti nimam več. Gibljem se po minskem polju. Zelo moram paziti na to, kar 
rečem. Vsako besedo moram dobro pretehtati. Vedno moram paziti na ustrezno podporo in 
jamstvo, manevrirati. Mnoge organizacije, številne družine in številne zakonske zveze so 
polne takšnega manevriranja. Če visoke rezerve zaupanja niso podprte s stalnimi depoziti ali 
pologi, zakon začne razpadati. Bogato, spontano razumevanje in komunikacija se 
spremenita v prilagojeno udobje: dve osebi preprosto poskušata živeti, na dokaj spoštljiv in 
toleranten način, živeti vsaka svoj neodvisen življenjski slog. Odnos lahko še bolj propade in 
vodi v sovražnost in samoobrambo. Reakcija v stilu »borba ali beg« poraja verbalne vojne, 
treskanje z vrati, zavračanje pogovora, čustveni umik in samopomilovanje. Vse to lahko vodi 
do hladne vojne v lastnem domu, katere pravi izbruh omejujejo zgolj otroci,  spolnost, 
socialni pritiski ali želja po ohranitvi zunanje podobe. Lahko pa se razplamti odkrita vojna na 
sodišču, kjer se bijejo grenke, uničujoče bitke, v katerih ljudje podajajo neskončne zgodbe o 
grehih svojih nekdanjih partnerjev. In vse to se dogaja v najbolj intimnem, najbogatejšem, 
najbolj radostnem, zadovoljivem in produktivnem odnosu, ki je možen med dvema 
človekoma na tej zemlji. (…) 

 

Naši najtrajnejši odnosi, kot je zakonska zveza, zahtevajo tudi naše najtrajnejše pologe. Stari 
depoziti se v odnosu, ki traja dolgo, sčasoma porabijo. Če po več letih spet srečate starega 
šolskega prijatelja, lahko takoj nadaljujete tam, kjer ste v preteklosti končali, ker so stara 

Vedenje inštruktorja 
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sredstva še vedno na računu. Toda vaši računi odnosov z 
ljudmi, s katerimi se srečujete redno, zahtevajo tudi več rednih pologov. Včasih pa se celo pri 
vaših dnevnih interakcijah ali zaradi načina, kako vas dojemajo drugi, sredstva na vašem 
računu samodejno odtegnejo, čeprav za njih sploh ne veste. 

Stephen Covey, 7 načinov kako biti učinkovit 

 

Ta primerjava medosebnih odnosov in bančnega računa kaže, da v vsem, kar počnemo ali 
ne, sooblikujemo naš odnos z drugimi ljudmi. 

 

Tudi v medsebojnih pogovorih je tako. Pogovor med dvema sogovornikoma se vedno odvija 
na dveh ravneh. 

 
Predstavljajte si, da rečete pripravniku "Včeraj si pustil prižgano luč". To je vsebina vašega 
stavka. Način kako to poveste - jezno, ravnodušno, dejansko, s smehom v obrazu - pa 
izraža odnos, ki ga imate v danem trenutku do pripravnika. 

 

 
 

Vsebina 
Na tej ravni gre za dejansko stvar, vsebino, informacije, datume, dejstva in argumente. To 
je stvarni del vašega vedenja. 

 
Odnos 
Tukaj se, ne glede na stvar, ki je v zadevi relevantna, nenehno pogajate o vašem odnosu do 
druge osebe. Sporočila na tej ravni sprožajo občutke, ki odločajo o tem, kako bo "vsebina" 
prispela do prejemnika. 

 

Vsebina izobraževanja je vsebina v vašem odnosu do pripravnika. 

 

 
 

Če se v vedenju inštruktorja in pripravnika izraža slab odnos, bo to praviloma imelo 
neugoden vpliv na rezultat izobraževanja. Nasprotno pa bo dober medosebni odnos na 
učni uspeh običajno vplival pozitivno. 

 
 
 
 

Spomnite se šolskih dni! Učnih ur z učitelji, ki so vam bili všeč, ste se veselili. Predmeti 
(vsebina) učiteljev, ki jih niste mogli prenašati (odnos), pa so vam bili manj simpatični in 
verjetno ste se pri njih tudi manj naučili. 

Vprašanje, ali bo pripravnik te vsebine uspešno usvojil, pa je tudi v tem primeru 
odvisno 

od odnosa med inštruktorjem in pripravnikom. 

Vedenje je vedno vsebina in odnos. 
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Torej se vi in pripravnik ne ukvarjate samo s temo, ki je na 
mizi, temveč tudi z vsem tistim kar se dogaja "pod mizo". 

 

Kaj torej lahko storite, da bo vaš odnos do pripravnika čim bolj pozitiven? 
 

Po eni strani iz profesionalnih razlogov, ker boste le tako dober in uspešen inštruktor, 
predvsem pa iz naslednjega razloga: 

 

 
 

Z drugimi besedami, tudi vi se boste počutili veliko bolje, če vam bo uspelo na vašem 
računu medosebnih odnosov ostati v črnih številkah. 

 

Razumeti drugega 
 

"Poskus dejansko razumeti drugo osebo je verjetno eno najpomembnejših vplačil, ki jih lahko 
položite na svoj račun odnosov." 

 

Razumeti nekoga pomeni, 
 

 biti sposoben videti situacijo iz njegove perspektive, 

 vedeti, kaj mu je resnično všeč in kaj ga veseli, 

 vedeti, kaj ga najbolj prizadene, 

 ugotoviti, kaj mu je pomembno, 

 sprejeti, kaj misli in čuti. 

Stephen Covey 

 

Razumevanje na delovnem mestu ne pomeni, da morate tolerirati napačno vedenje, "ker 
ga razumete". 

 

Razumevanje na delovnem mestu pomeni, da z razumevanjem drugega in v sodelovanju z 
njim lahko najdete bolj primerne rešitve za probleme ali napačno vedenje. 
Iz razumevanja druge osebe izhajajo še tri pomembne možnosti, ki jih lahko uporabite za 
izboljšanje medosebnih odnosov: 

 
 
 
 

 Bodite pozorni na majhne stvari 
"Majhne usluge in pozornosti so zelo pomembne." Majhne nevljudnosti, zavrnitve in 
brezobzirnost pa vas zelo veliko stanejo in nižajo saldo na vašem računu. V odnosih so 
pogosto malenkosti tiste, ki so najbolj pomembne. " S. Covey 

 
 

Vsaka oseba se počuti bolje, ko ima do ljudi, ki so zanj pomembni 
in do ljudi, ki ga obkrožajo večino časa, pozitiven 

odnos. 
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 Izpolnite svoje obveznosti 
"Verjetno ni večjega bremena na računu odnosa, kot da nekomu obljubimo nekaj, kar je zanj 
pomembno, in potem ne izpolnimo svoje obljube." S. Covey 

 

 Pojasnite svoja pričakovanja 
"Veliko  negativnih  situacij  ustvarjamo  preprosto  s  tem,  da  domnevamo,  da  so  naša 
pričakovanja očitna, da jih drugi razumejo in se z njimi strinjajo." S. Covey 

 

 
 

 

2. Izraz in vtis 
Ravnanje je skupek vseh zaznavnih izjav, izrazov in dejanj posameznika. Izražamo vse to, kar 
mislimo in čutimo. Zavedamo se, na primer, kaj izražamo, ko rečemo, da smo utrujeni, 
hkrati pa to drugim tudi nezavedno sporočamo s tem, ko povesimo ramena, pripremo oči in 
upočasnimo tempo naših kretenj. 

 

 
 

Potemtakem je tudi vedenje komunikacija. Vedenje govori, tako rekoč, bolj ali manj jasen 
jezik. 

 

Bolj ali manj jasen zato, ker je pripombo "utrujen sem" še vedno relativno lahko razumeti 
(kmalu se bomo vrnili na "relativno"). Po drugi strani pa povešena ramena, priprte oči, 
upočasnjene kretnje nudijo precej več prostora za interpretacijo: sproščenost, opitost, 
žalost, razočaranje, fizična bolečina, opolzko vedenje, itd. 

 

Toda teh različnih možnosti interpretacije se v danem trenutku sploh ne zavedamo. 
Namesto tega je velikokrat tako, da vidimo "povešena ramena, priprte oči, upočasnjene 
kretnje" in avtomatsko mislimo: "...". Kaj dejansko mislimo, je v veliki meri odvisno od nas 
samih. Na primer, od našega razpoloženja ali izkušenj, ki smo jih nekoč imeli v podobnem 
kontekstu. 

 
 

Z drugimi besedami, to, kar izražamo, drugi dojemajo kot njihov čisto osebni, subjektivni 
vtis. 

 

 
Zato je lahko vedenje zavajajoče. 

Naše vedenje drugim nekaj sporoča. To je izraz naših 
misli, čustev, stališč in počutja. 

Pričakovanja pogosto niso jasna, ker niso nikoli izražena in 
ker se o njih ni razpravljalo. 
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Določena situacija, določeno vedenje, 
za različne ljudi nimata nujno enakega pomena. 

 
 
 
 
 
 
 

Če povzamemo: Nekdo nekaj meni, misli, čuti. Z namenom, da bi to izrazil, to prevaja v 
svoje vedenje. Drugi dojemajo njegovo vedenje in dobijo vtis - ki ga ponovno prevedejo: o 
njem nekaj menijo, mislijo, čutijo. 

 

Torej, ko inštruktorji in pripravniki govorijo drug z drugim, se tisto, kar menijo, prevede 
dvakrat - in lahko se kar dvakrat prevede narobe. 

 

 
 

Glede tega, kaj s svojim vedenjem in izjavami sporočajo drugi, ste lahko bolj prepričani, če 
... 

 povprašate, kako je bilo nekaj mišljeno in 

 potrdite, kaj ste razumeli. 

 

 
 

3. Vedenje in dojemanje 
Kot  smo  videli,  izrazu  drugih  ljudi  pripišemo  pomen  na  podlagi  našega  subjektivnega, 
osebnega vtisa. 
Če  zdaj  svoje  vedenje  primerjate  z  vedenjem  drugih  udeležencev  usposabljanja,  boste 
verjetno opazili, da se različni ljudje v istem položaju pogosto vedejo drugače. 
To lahko vidite tudi v naslednjih primerih: 

Eden od najpomembnejših razlogov: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Na naslednjem ponazoritvi lahko vidite, kako je mogoče isto vedenje interpretirati tako, da 
ima enkrat pozitivno, drugič pa negativno konotacijo. 

 

Značajske prednosti Kako bi inštruktor 

Vaše vedenje je odgovor na sliko, ki jo imate o vedenju 
pripravnika. 

Izraz = Vtis 

V pomembnih, občutljivih ali napetih situacijah je torej izredno 
pomembno, da se prepričate, ali ste dejansko razumeli to, 

kar je nekdo drug rekel in mislil . 
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pripravnika lahko videl 
pripravnika 

 

prilagodljiv nepredvidljiv 
 

odprtega duha labilen 
 

prilagodljiv omahljiv 
 

radoveden, odprt neodločen 
 

eksperimentalen neosredotočen 
 
 
 

 
 

"Stil vodenja je, kako se vedem, 

ko poskušam vplivati na uspešnost in delovanje drugih. " 
Enominutni vodja 

 

Ali obstaja "pravilno" vodstveno vedenje? 
 

"Pravilnega vodenja," recepta, ki vedno deluje, ni - za kaj takega so ljudje in situacije preveč 
različni. Pa vendar poskušajmo oblikovati nekaj pravil za vodstveno vedenje: "Če se 
inštruktor vede na ta način, bo pripravnik najverjetneje... 

 

 
 

 

1. Najpomembnejše dimenzije vedenja inštruktorja 
Preden  se  lotimo  različnih  stilov  vodenja,  moramo  podrobneje  spoznati  štiri  dimenzije 
vedenja, ki so še posebej pomembne za vodenje zaposlenih in pripravnikov: 

 
 
 

 odprtost 

 optimizem 

 usmerjanje 

 izkazovanje spoštovanja 
 
 
 
 

 

Vedenje inštruktorja močno vpliva tako na 
razpoloženje kakor tudi na uspešnost njegovih pripravnikov. 

Vedenje vodje 
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V študiji, ki sta jo opravila Fleshmann in Harris, je bilo na 
podlagi  vprašalnika  s  strani  zaposlenih  ocenjenih  50  mojstrov v neki tovarni motorjev. 
Izkazalo se je, da delavci svoje mojstre označujejo predvsem z dveh vidikov: 

 

 Ali  je  mojster  obziren  in  spoštuje  delavca?  Ali  ga  zanimajo  težave  pri  delu  in  skrbi 
njegovih delavcev? Ali ima z njimi dobre odnose? 

 

S tem so mojstre ocenjevali na podlagi  spoštovanja, ki so ga 
izkazali delavcem. 

 

 Ali mojster svoje delavce omejuje z mnogimi ukazi in navodili? Ali pa upošteva tudi 
njihove želje in predloge? 

 

S tem so ocenili obseg usmerjanja, ki ga mojster uporablja pri svojih 
delavcih. 

 

V študiji, ki je poskušala identificirati najpomembnejše lastnosti inštruktorjev, so bile kot 
osnovne pozitivne lastnosti izpostavljeni spoštovanje, odprtost in optimizem. 

 

 
2. Stil vodenja inštruktorja 
Do  sedaj  smo  razpravljali  o  štirih  pomembnih  vedenjskih  komponentah  inštruktorja: 
odprtosti, optimizmu, usmerjanju in izkazovanju spoštovanja. 

 

Z usmerjanjem in spoštovanjem se bomo sedaj ukvarjali nekoliko podrobneje, ker nam 
lahko ta dva pojma priskočita na pomoč v razpravi, ki jo še kako dobro poznate: ali naj bo 
inštruktorjev stil vodenja avtoritaren ali kooperativen? Ker stil vodenja pomeni usmerjanje 
& spoštovanje, to vprašanje prevedeno pomeni: Koliko usmerjanja in koliko spoštovanja s 
strani inštruktorja potrebuje pripravnik? 

 
 
 

Moj stil vodenja: Kakšen sem? 
 

3. Najbolj znani stili vodenja 
 

Dva najbolj znana stila vodenja sta: 

 avtoritarni stil vodenja 

 kooperativni ali demokratični stil vodenja 

 

 
Inštruktor s kooperativnim stilom vodenja se 
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Kooperativni stil vodenja 
 

Inštruktorja s kooperativnim stilom vodenja prepoznamo po naslednjih vrstah vedenja in 
dejavnostih: 

 

 ... nudi pregled nad celotno dejavnostjo in delovnimi cilji. 

 ... spodbuja pogovor in razprave o delovnem procesu. 

 ... pripisuje velik pomen temu, da se pomembne odločitve sprejemajo 
skupaj s pripravniki. 

 ... sprejema odločitve in je pripravljen utemeljiti svoje odločitve. 

 ... je pripravljen priznati napake in jih popraviti. 
 ... v svojih odločitvah izraža jasen koncept, hkrati pa ostaja prožen 

in odvisno od posameznega primera popustljiv. 

 ... spodbuja pripravnike k samostojnemu delu in k neodvisnemu sprejemanju 
odločitev. 

 ... je pripravljen na osebne pogovore s svojimi pripravniki, tako o 
problemih pri usposabljanju kakor tudi o drugih področjih dela, izven stroke. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V  našem  koordinatnem  sistemu  je  kooperativni  stil vodenja  opredeljen  s prilagodljivo 
stopnjo usmerjanja in izražanjem spoštovanja 

 

 

spoštovanje 
5 

 usposabljanje inštruk torj ev  

glede na stopnjo in obseg usmerjanja in izkazovanja 
spoštovanja do svojih pripravnikov razlikuje od 

inštruktorja z avtoritarnim stilom vodenja. 

V
e

lik
 

B
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nespoštovanje 
 
 
 

Avtoritarni stil vodenja 
 

Inštruktorja z avtoritarnim stilom vodenja prepoznamo po naslednjih vrstah vedenja in 
aktivnostih: 

 

 običajno ne daje pregleda nad celotno dejavnostjo in delovnimi cilji; prihodnje delo za 
pripravnike večinoma ostaja neznanka. 

 ga ne zanimajo pogovori in razprave o izobraževanju. 

 sam sprejema vse odločitve brez ustrezne utemeljitve. 

 ni pripravljen priznati napak. 
 pogosto odločno in trmasto vztraja v svojih odločitvah, brez jasnega 

koncepta v ozadju. 

 sam določa skoraj vse delovne korake pripravnikov in njihovo 
dejavnost pogosto prekinja z navodili in kritikami. 

 ga ne zanimajo osebni pogovori z njegovimi pripravniki o težavah pri delu 
ali o področjih, ki presegajo okvir strokovnega dela, in se jim izogiba. 

 
 
 
 
 
 

V našem koordinatnem sistemu je avtoritarni stil vodenja opredeljen z visoko stopnjo 
usmerjanja in nespoštovanja / preziranja. 

 

spoštovanje 

B
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Stil vodenja Laissez-faire 
 

Nekateri pravijo, da bi lahko kooperativni stil vodenja enačili z načelom "ne skrbi, kaj ljudje 
počnejo" ali "pusti zaposlenim, da delajo, kar hočejo". 

 

Ta   odnos   je   značilen   za   stil   vodenja   laissez-faire,   ki   se   ga   pogosto   zamenjuje   s 
kooperativnim stilom vodenja. 

 

Inštruktorja  s  stilom  vodenja  laissez-faire  prepoznamo  po  naslednjih  vrstah  vedenja  in 
aktivnostih: ... 

 

 običajno nima pregleda nad celotno dejavnostjo in 
delovnimi cilji in o tem govori le, ko ga vprašamo. 

 izobraževanje ga posebej ne zanima. 

 poskuša se izogniti odločitvam. 

 je večinoma pasiven in se boji delati napake. 
 je pri svojih odločitvah pogosto popustljiv, brez jasnega 

koncepta v ozadju. 

 redko se ukvarja s tem, kaj delajo in o čem odločajo njegovi pripravniki. 

 je sicer pripravljen na osebne pogovore s pripravniki, vendar pa le redko 
prevzame pobudo; običajno do tega pride čisto naključno. 

 
V našem koordinatnem sistemu je za laissez-faire stil vodenja značilna nizka stopnja oz. 
obseg usmerjanja (= brez ukazov, navodil, pa tudi brez predlogov in pobud) in prav toliko 
nespoštovanja / preziranja in spoštovanja: 
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4. Stili vodenja in njihove posledice 
 

V tem poglavju bodo prikazani učinki vsakega od posameznih stilov vodenja. 
 

Že omenjena študija Fleshmanna in Harrisa je pokazala: 
Nad mojstrom, ki je svoje delavce obravnaval s preziranjem in nespoštovanjem, so se 
delavci pritoževali in vložili odpoved pogosteje, kot pri mojstru, ki je svoje delavce 
obravnaval spoštljivo. 

 

Delavci lahko določeno količino oz. obseg usmerjanja prenašajo samo (brez da bi se 
pritoževali ali dali odpoved), če jih njihovi mojstri obravnavajo z veliko mero spoštovanja. 
Po drugi strani pa delavci pogosto dajo odpoved in se pritožujejo, ko so imeli mojstra, ki jih 
je obravnaval s prezirom, in jih hkrati močno usmerjal z dajanjem številnih ukazov in 
navodil. 

 
 

Druga študija je dala naslednji rezultat: 
Stenografistke, ki so imele čemerne, nestrpne in razdražljive nadrejene, so bile pri svojem 
delu manj produktivne in so pogosteje tožile zaradi utrujenosti kot stenografistke s 
prijaznimi, mirnimi in potrpežljivimi nadrejenimi. 

 
 
 

Izsledke raziskav lahko čisto enostavno prevrite na podlagi lastnih izkušenj, tako da 
pomislite na svoje inštruktorje: Kako so se obnašali do vas? Ste bili zadovoljni z njihovim 
vedenjem? Kako je vedenje vaših inštruktorjev vplivalo na vaše uživanje v delu? Če 
pogledate svoje izkušnje, boste zagotovo dobili podobne rezultate kot zgoraj opisane 
študije s področja poslovne psihologije. 

 
 

5. Situacijski stil vodenja 
 

"Enaka obravnava neenakih živih bitij 
ni pravičnost, temveč egalitarizem." 
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Kenneth Blanchard 

 

Kot inštruktor si lahko zagotovo predstavljate situacije, v katerih je pomembno, da se hitro 
odzovete in pripravniku dajete jasna navodila o tem, kako naj se vede. In sicer tudi takrat, 
ko bi vaš stil vodenja bolj ustrezal kooperativnemu ali laissez-faire stilu vodenja. 

 

Obstaja še en značilen stil vodenja, ki upošteva tako posebnosti različnih situacij na eni 
kakor tudi raznolikost ljudi, s katerimi se mora ukvarjati inštruktor, na drugi strani. 

 

 
 

 

Za ta stil vodenja je značilno predvsem, da se spreminja dimenzija usmerjanja medtem ko 
naj bi stopnja izkazovanja spoštovanja ostajala bolj ali manj enaka. 

 

Avtorja Blanchard / Zigarmi navajata štiri osnovne razlike za situacijski stil vodenja  : 
 

 Usmerjanje ustreza tudi avtoritarnemu stilu vodenja, vendar z večjo stopnjo izkazovanja spoštovanja 

Inštruktor daje natančna navodila in vestno nadzoruje 
Izvajanje naloge. Inštruktor definira cilj in vrsto 
izvedbe. Rešuje probleme in sprejema odločitve. 

 

 Vodenje meša elemente avtoritarnega z elementi kooperativnega vodenja 

Inštruktor še naprej vodi in vestno nadzoruje 
izvajanje nalog, vendar o svojih odločitvah razpravlja 
s pripravniki, jih prosi za predloge in podpira njihov napredek. Prav tako 
pripravnike spodbuja, da sami ocenijo svoje delo, prevzemajo pobude 
sodelujejo in razvijajo nove ideje. 

 

 Podpiranje ustreza tudi kooperativnemu stilu vodenja 

Inštruktor spodbuja pripravnike in jim pomaga pri izvajanju 
nalog ter z njimi deli odgovornost za sprejemanje potrebnih odločitev 
. Pripravnikom pomaga pri iskanju njihovih lastnih rešitev, tako da jim 
postavlja vprašanja, ki jih popeljejo na nove poti in do novih rešitev 

 

 Delegiranje 
Inštruktor odgovornost za sprejemanje potrebnih 
odločitev in reševanje problemov prenaša na pripravnike. 

 

Kdaj je primeren kateri stil vodenja? (po Enominutnem vodji, Stili vodenja) 

Situacijski stil vodenja pomeni, da inštruktor svoj stil vodenja 
prilagaja osebi, s katero dela in dani 

situaciji. 
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Usmerjanje  je pravi stil, ko je treba odločitev sprejeti zelo 
hitro in je od nje veliko odvisno. Poleg tega je ta stil primeren za ljudi, ki nimajo dovolj 
kompetenc, vendar so navdušeni in predani. Pripravnika, ki še nima izkušenj z določenim 
delom ali aktivnostjo, vendar je poln navdušenja, je treba usmerjati. Vendar pa z visoko 
stopnjo spoštovanja in priznavanjem njegovih dosežkov. Ta stil je primeren za neizkušene 
pripravnike. 

 

Vodenje je pravi stil  za  ljudi, ki  sicer imajo določene kompetence, vendar so premalo 
predani. Potrebujejo vodenje, ker so še vedno razmeroma neizkušeni, prav tako 
potrebujejo podporo in pohvalo, da gradijo svoje samozavest, morajo pa biti tudi vključeni 
v procese sprejemanja odločitve, da bi lahko obnovili svojo predanost. Ta stil nudi ustrezno 
podporo pri usvajanju specifičnih veščin oz. kvalifikacij, s tem ko nudi potrebne napotke, 
pohvali dosežen napredek in pripravnika neprestano vključuje v proces. Ta stil je primeren 
za "pripravnike z nekaj izkušnjami". 

 

Podpiranje je pravi stil za ljudi, ki so kompetentni, vendar nimajo dovolj samozavesti ali 
motivacije. Zahvaljujoč njihovim spretnostim ne potrebujejo veliko vodenja, temveč 
podporo, ki jim pomaga povečati njihovo samozavest in motivacijo. Ta stil je primeren za 
izkušene pripravnike, ki še vedno nimajo potrebne samozavesti. Za njih sta pomembna 
predvsem priznanje in potrditev. 

 

Delegiranje je pravi stil za ljudi, ki so tako kompetentni kot predani. Sposobni so in 
pripravljeni delo opravljati in projekte izvajati samostojno ali brez večjega nadzora ali 
podpore. Idealno bi bilo, da bi vsi pripravniki še pred zaključkom usposabljanja dosegli to 
stopnjo, vsaj na nekaterih področjih. 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Kako demotivirati najboljšega pripravnika: 
 

 Njegove dosežke jemljite kot samoumevne in kritizirajte vsako napako. 
 

 Naročite mu, naj upošteva mnoga pravila, ki niso povezana s samim delom. Dosledno 
nadzorujte upoštevanje teh pravil. Če vseeno zbere pogum in vpraša po njihovem 
smislu, mu pojasnite, da jih v vsakem primeru ne bi razumel. 

Motivacija 
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 Bodite   pokroviteljski   in   sarkastični,   še   posebej   v 

 

 

javnosti. 
 

 Razvijte ustvarjalne načine, kako lahko pripravnika izkoristite kot redno zaposlenega, 
brez da bi preveč časa porabili za razlage in pogovor o njegovi uspešnosti. 

 

 Zasluge  za  uspešno  pripravništvo  pripišite  sebi,  razloge  za  neuspehe  pa  vašemu 
pripravniku, kar najbolje storite tako, da ga razglasite za preneumnega. 

 

 Ne tolerirajte napak in vedno iščite krivca. To bo zagotovo ustvarilo ozračje obtoževanja 
in nezaupanja ter povzročilo, da bodo ljudje zabrisali svoje sledi. 

 
 

Zakaj se poglavje o motivaciji začne s predlogi za demotiviranje? Čeprav zvenijo kot v šali, je 
njihovo ozadje resno. Reinhard Sprenger je v svoji knjigi "Mythos Motivation" nazorno 
prikazal, 

 
 
 

 
 

 

Zato se to poglavje posveča prav vprašanju, 
 
 
 
 
 
 

1. kaj pravzaprav je motivacija, 
2. kateri so motivi človeškega vedenja in 
3. kako lahko inštruktor ustvari, ohrani in dodatno stopnjuje pripravljenost posameznika za 

določeno vedenje. 
 
 

1. Kaj je motivacija? 
Načeloma lahko ločimo: 

 

 Ko govorimo o motivaciji, po eni strani mislimo na razloge in motive človeškega 
vedenja. Če si odgovorite na vprašanje, zakaj se udeležujete tega usposabljanja za 
inštruktorje praktikantov, boste odkrili svojo motivacij, da to počnete: Kaj me vodi k 
temu, da se vedem tako in ne drugače? Motivacija je stanje in energija, ki 

 nas sili k temu, da delujemo in smo aktivni, 

da ima vsaka oseba osnovno motivacijo, ki jo 
lahko drugi samo ovirajo. 
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 ki našim dejanjem postavlja cilj, določa smer, 
 ki določa, koliko časa in pomena posvečamo posameznim dejanjem. 

 

 Po drugi strani pa motivacija pomeni tudi ustvarjanje, vzdrževanje in stopnjevanje 
vedenjske pripravljenosti s strani nadrejenega ali določenih stimulacij. Figurativno 
rečeno, se bo osel premaknil, če mu pred nosom podržite korenček ali ga brcnete v 
zadnjico. Tudi to je motivacija. "Kako dosežem, da pripravnik naredi nekaj, kar morda ne 
želi storiti sam od sebe?" 

 
 

Načeloma so ljudje sami po sebi motivirani. Vsak od nas ima v sebi ustvarjalno energijo, ki 
teži k temu, da se razvije. Ljudje imajo sposobnost in načelno pripravljenost za delo. 

 

 
 

Po drugi strani pa vsak pripravnik iz družinskega in šolskega okolja s seboj prinaša vedenje, 
ob katerem mora inštruktor dobro premisliti, kako bo pri svojem pripravniku dosegel to, da 
bo le-ta v ospredje potisnil drugačno vedenje. 

 

Vzemimo na primer načelo minimalnega napora, ki se pogosto prakticira v šoli: Kako malo 
se moram naučiti, da še dobim zadostno oceno? V poklicnem izobraževanju bi moral biti 
pripravnik osredotočen na to, da se nauči čim več in čim bolje, saj se prav v tem skriva 
uspeh njegovega prihodnjega poklica. Prav tako pomembno je, da inštruktor ve, kako lahko 
vpliva na motivacijo svojih pripravnikov za učenje. Kajti ... 

 
 
 
 

 
 

 

2. Motivi človeškega vedenja 
 

Maslowa hierarhija potreb 
 

Najbolj vplivne motivacije so naše potrebe. To najlažje prepoznamo na primeru fizičnih 
potreb: če dolgo ne jemo, se pojavi potreba po hrani: "lakota". Če lakota traja dlje časa, bi 
verjetno storili skoraj vse, da bi dobili kaj za jesti. Seveda človeške potrebe presegajo hrano 
in pijačo. Ameriški psiholog Maslow navaja 5 skupin potreb, ki igrajo pomembno vlogo pri 
spodbujanju in usmerjanju človeškega vedenja. Teh pet skupin potreb ponazarja tako 
imenovana Maslowa piramida potreb . 

motivacija je predpogoj za vsako dejanje, tudi za učenje 
pripravnika. Brez motivacije ne gre: brez motivacije - ni učenja. 

Zato mora biti prvi cilj inštruktorja, da svojih pripravnikov 
ne demotivira. 
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1. Fiziološke potrebe 
so potrebe, ki zagotavljajo ohranitev človeškega organizma. Vključujejo potrebo po hrani, 
pijači, toploti, spanju, spolnosti... 

 

2. Potreba po varnosti 
se kaže v želji po stabilnosti, varnosti, zaščiti, zaupnosti ali redu in postanejo pomembne še 
zlasti v izrednih razmerah, kot so vojna, bolezen, poškodbe, itd. ali pa tudi v novih in 
neobičajnih situacijah, v katerih se znajde posameznik. 

 

3. Potreba po ljubezni in pripadanju 
je želja po stiku s starši, prijatelji, partnerji itd.. Moč teh potreb pogosto postane očitna 
šele, ko te potrebe niso zadovoljene. Zato je naše dojemanje osamljenosti, občutka 
zavrnitev in težav pri vzpostavljanju stikov še posebej intenzivno. 

 

4. Potreba po ugledu in spoštovanju 
se kaže na dva načina. Po eni strani je to potreba po uspešnosti, moči, kompetentnosti, 
zaupanju itd.. Po drugi strani pa je to želja po ugledu, prestižu, statusu, slavi. Še zlasti v 
primeru pripravnika se ta potreba kaže kot želja po priznanju kot polnopravna oseba. Če so 
te potrebe zadovoljene, bo imel pripravnik občutek moči, sposobnosti in samozavesti. 
Zatiranje teh potreb vodi v občutek manjvrednosti. Trajno samospoštovanje pa je mogoče 
doseči le z dejansko usposobljenostjo in ne s ploskanjem in občudovanjem drugih. 

 
5. Potreba po samouresničitvi 
Postati vse, kar lahko postanem. Ta potreba vključuje potrebo po svobodi, dejavnosti, 
zmožnosti izražanja in razvoju samega sebe, oblikovanju svojega okolja. Nenazadnje v to 
kategorijo spada tudi želja pripravnika po učenju. 

 

 
 

Na splošno potrebe, predstavljene v zgornjem delu piramide ne pridejo do izraza, dokler 
niso zadovoljene osnovne potrebe, ki predstavljajo temelj piramide. 

 

 

Primeri: 

 

SVW 
 

Bedürfnis 

nach Anerkennung 

 
Bedürfnis nach 

Liebe und Zugehörigkeit 
 

Sicherheitsbedürfnisse 
 
 

Körperliche Bedürfnisse 

Piramide potrebujejo temelje. 
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Lačni ljudje tvegajo, da pridejo do hrane. Jedo tudi hrano, ki se je v normalnih okoliščinah ne 
bi dotaknili. Potreba po varnosti je dejansko izklopljena zaradi potrebe po primarni 
zadovoljitvi fizioloških potreb. 

 

"Nesrečno zaljubljeni" se pogosto pusti poniževati, zaradi strahu, da ne bi izgubil ljubljene 
osebe. Ker je v tem primeru ogrožena njegova potreba po pripadnosti in ljubezni, potreba po 
spoštovanju ne igra pomembne vloge. 

 

Potreba po samouresničitvi je edina potreba v Maslowi piramidi, ki se stalno veča, 
namesto da bi se manjšala. Na tej ravni je potreba po samouresničitvi zadovoljena zaradi 
samega opravljanja določene dejavnosti - ljudje ne delajo samo zato, da bi si lahko privoščili 
počitnice in prosti čas, ki ju dojemajo kot "tisto pravo" življenje. Zaradi potrebe po 
samouresničevanju se človek trudi, da bi izpopolnil sebe in svoje okolje. 

 

Potrebi po samouresničitvi ustreza trajna motivacija za učenje, "želja izučiti se poklica". V 
pripravniku vzbuditi potrebo po samouresničitvi se morda zdi inštruktorju težka naloga, 
vendar pa ni nemogoče pripravniku posredovati ljubezen do njegovega prihodnjega poklica 
in demonstrirati spoštovanje in dostojanstvo, ki izvirata iz opravljanja tega poklica. 

 

Začetna potreba po samouresničenju pa ima za predpogoj, da so vse druge potrebe v veliki 
meri zadovoljene. Seveda ne govorimo o tem, da morajo biti vse potrebe vedno 
zadovoljene v celoti. Tudi fizično in duševno uravnotežena oseba je lačna in žejna, čuti 
strah, se počuti napačno razumljeno in nepošteno obravnava, vendar le začasno. Takšna 
oseba ima dovolj rezerv, da občasno prenaša tovrstne primanjkljaje. 

 
 
 

Raznolikost osebnih motivov 
Čeprav so si osnovne motivacije različnih ljudi med seboj podobne (Maslowa piramida 
potrebe), pa je izraz osebnih motivov, ki so določenemu človeku pomembne v danem 
trenutku, toliko bolj raznolik. 

 

 
 

Primeri motivov, ki določajo delovno vedenje posameznika: 

 Potreba po denarju 

 Potrebe po varnosti 

 Potrebe po stikih 

 Potreba po ukrepanju, dejavnosti 

 Potreba po moči 

 Potreba po smislu 

 Potreba prispevati za dobro drugih 

Motivacije in način njihovega izražanja je od osebe do osebe različen. 
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 Samozavest in samospoštovanje 
 Delo kot družbena norma 

 Možnost doseganja osebnih ciljev 
 

Motivacije, ki so trenutno pomembne za pripravnika, lahko na primer prepoznate, 
 

 če pripravnik nečesa ne stori ali to stori z odporom. V tem primeru pogosto manjka 
nekaj, kar je za pripravnika še posebej pomembno (npr. priznanje, uspeh, neodvisnost, 
...). 

 

 če pripravnik nekaj posebej rad počne. V tem primeru gre običajno za motivacijo, ki je za 
pripravnika pomembna. 

 
 če pripravnik sprejme pomembne odločitve. Večinoma se pri tem pokažejo motivi, zakaj 

se je odločil tako in ne drugače. 
 

 
Ker pa je pogosto težko prepoznati notranje motivacije brez zunanjih predsodkov, je 
koristno, da se s pripravnikom občasno pogovorite o tem, zakaj se v določenih situacijah 
počuti posebej dobro ali slabo. 

 
 
 
 
 
 

To vam pomaga v vaši vlogi inštruktorja, ker ... 

 lahko pripravniku jasno pokažete, kaj lahko doseže s svojim delom 

 vi pa ste lahko prepričani, da si bo tudi on sam želel storiti prav to; 
 

in tudi pripravniku, ker ... 

 na ta način bolje spoznava samega sebe in 

 se nauči premagovati težave, 

 uveljaviti svoje mnenje, 

 sprejeti nase tudi kaj neprijetnega, 

 prepoznati svoje prednosti in 

 le-te še dodatno okrepiti. 
 

Ob  predpostavki  dobrega  in  na  zaupanju  temelječega  odnosa  med  inštruktorjem  in 
pripravnikom lahko inštruktor s tem pogovorom doseže, da 

 pripravnik čuti podporo v svojem težkem položaju 

 se lahko pripravnik v svojem učnem okolju znova osredotoči na nalogo, ki jo opravlja 
(začinjanje omak ...), 
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 in ki ga resnično veseli in mu pomaga 
 ponovno najti varnost in stabilnost v svojem delovnem in učnem svetu. 

 

3. Ustvarjanje, vzdrževanje in stopnjevanje vedenjske pripravljenosti 
 

To poglavje govori o tem, kaj lahko inštruktor dejansko stori, da bi zagotovil motivacijo in 
pripravljenost za učenje svojih pripravnikov. 

 

 
 

Psihologi so v preiskavi ugotovili, da se celo dojenčki nasmejejo, ko jim uspe zanihati 
predmet, ki visi pred njimi, obešen na vrvici. Po drugi strani pa se ne smejijo, ko gibanja 
predmeta niso sprožili sami. Po mnenju psihologa Seligmana se to zgodi zato, ker veselje 
prinaša sposobnost obvladovanja določene situacije in zadovoljstvo glede tega, da nekaj 
deluje. To velja tudi za delo: prodajalci, na primer, so še posebej zadovoljni z naročilom, za 
katerega so se morali boriti. 

 

Kaj potemtakem lahko naredi inštruktor? 
 
 
 
 
 
 

 postavlja jasne zahteve 
Inštruktor ima pravico postavljati jasne zahteve, sklepati dogovore in nadzorovati njihovo 
izpolnjevanje. Prav tako ima pravico da vztraja pri izpolnjevanju dogovorjenega in zahteva 
uspešnost na podlagi opredeljenih ciljev. Ima pravico (in dolžnost!), da odkrito sooči in 
kritizira nespoštovanje dogovorov (odkrito pomeni jasno in neposredno, nikakor nepošteno 
ali ostro). Poleg tega se lahko s pripravnikom dogovori o uspešnosti, ki je pripravnik samo 
od sebe in prostovoljno ne želi doseči. 

 

 
 

V tej točki je pomembno, kako inštruktor pripravniku postavlja jasne zahteve. Svoje zahteve 
bi moral predstaviti odkrito, samoumevno, vendar brez poveljevalnega tona ali 
samovoljnosti. Prav tako ne bi se smel niti poskušati pripravnika zavajati z izjavami, da si 
tudi on sam tega tako ali tako "v resnici" želi. Mora bi mu biti zagotovljena možnost (vendar 
ne obveza) da svoje zahteve ustrezno utemelji, in sicer z navedbo resničnih razlogov in na 
način, ki je razumljiv za pripravnika. 

 

 Ciljni dogovori   

Če so zahteve do pripravnika (ali zaposlenega) jasno opredeljene, 
in jih nato uspešno izpolni, se pri njem lahko pojavi občutek, da je nekaj dosegel. 

Vsi iščemo izzive v svojem življenju. 
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Vodstveni  kader  v  podjetjih  se  usposablja  v 
smeri, da svojim delavcem ne sme enostavno postavljati ciljev, temveč jih mora z njihovo 
pomočjo partnersko izpogajati, če se ne želi iz "nadrejenega" spremeniti v "reproducenta", 
čigar zaposleni so sicer prilagojeni, vendar pa njihova stopnja samozavesti in odgovornosti, 
ni takšna, kot bi jo od njih pričakoval. 

 

Prav tako mora biti dober inštruktor sposoben skupaj s svojim pripravnikom izpogajati 
ciljne dogovore, ki izražajo naslednje: 

 pripravnik se lahko v smislu dela veliko nauči od inštruktorja, ampak 
 je enakopravna oseba s kreativnimi idejami in lastnimi mislimi, ki se v celoti spoštujejo. 

Te dogovore si želimo v nadaljevanju ogledati še nekoliko pobližje: 

Samoodločanje in zunanji nadzor 
Biti aktiven je zabavno - preprečevanje aktivnosti povzroča nezadovoljstvo. Ali natančneje, 
če bom sam postavil cilje svoje dejavnosti, me bo to zadovoljilo. Če jih določijo drugi, me bo 
dejavnost verjetno razočarala - to bo od mene hkrati zahtevalo določeno premagovanje. Z 
drugimi besedami: če so cilji, rezultati, oblike dejavnosti opredeljeni avtonomno, je sama 
dejavnost zadovoljiva in zabavna. Če so podrejeni zunanjemu nadzoru, je dejavnost precej 
nezadovoljiva in se izvaja le, če lahko pripomore k doseganju drugih avtonomnih ciljev. 

 

"Toda ne morem dovoliti, da pripravnik samo določa, kakšno bo usposabljanje!" 
 

Seveda ne. To bi tudi porajalo več negotovosti, kakor motiviralo. Pogajanja z njim, o 
posameznih elementih, pa vedno znova spodbujajo njegovo lastno odgovornost, vzdržujejo 
in spodbujajo njegovo motivacijo ter ga vodijo, da realno obravnava svoje možnosti, 
prednosti in slabosti. 

 
 
 
 

 
Najprej vprašanje: Kako bi se počutili kot inštruktor vpričo tovrstnega konflikta? 

 

Ko doživljate ljudi v konfliktnih situacijah, pogosto vidite dve zelo različni in enostranski 
stališči: ljudje se bodisi konfliktom izogibajo ali pa so izrazito prepirljivi. 

 

Obe stališči sta problematični, če se je treba v svojem poklicu, kot tudi v našem primeru, 
zaradi položaja v podjetju, konstruktivno spopasti z razlikami, konflikti in napetostmi. 

 
 

 
 

Konflikti 
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Konfliktom se namreč ne morete niti izogniti, 
niti jih ne morete zatreti. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Konflikti so del našega življenja. Izhajajo iz dejstva, da ljudje z različnimi stališči in 
značilnostmi, interesi in cilji prihajajo v medsebojni stik in naj bi, kot v našem primeru, drug 
z drugim sodelovali. 

 
 
 
 

Zato se bomo v tem poglavju posvetili vprašanju, 
 

1. kaj konflikti pravzaprav so, 
2. katere možnosti obstajajo za reševanje konfliktov, 
3. kaj storiti, če naj pripravnik spremeni svoje vedenje in 
4. zakaj kazni niso tema, o kateri bi morali razpravljati. 

 
 

1. Kaj so konflikti? 
 
 
 
 
 
 
 

Konflikti so procesi, ki se začnejo, ko se ena oseba počuti napadeno s strani druge. 

 

 
 

Medosebni konflikt nastane, 
 

 ko imata dve ali več oseb v določeni situaciji nezdružljive interese, stališča, namere ali 
vrednote, 

 

 ko  te  osebe  poskušajo  svoje  interese,  prepričanja,  namere  ali  vrednote  prevesti  v 
dejanja, 

 

 in pri tem ena ali več oseb v tem položaju čuti občutek napetosti ali oviranosti (npr. jeza, 
sovražnost, razočaranje). 

Konflikti vključujejo tako stvarna nesoglasja kot tudi 
medosebne napetosti. 
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Preprosto   povedano,   če   nekdo   počne   nekaj,   kar   je 
moteče, neprijetno, nadležno za nekoga drugega, in obratno, so pripravniki med seboj v 
konfliktu. 

 

Konflikti med inštruktorji in praktikanti so običajno vedenjski problemi, tj. izhajajo iz 
določenega vedenja inštruktorjev in/ali pripravnikov in se izražajo v vedenju: v 
nezadovoljstvu, nervozi, agresivnosti. 

 
 

Učinki oz. posledice konfliktov 
Konflikti med inštruktorjem in pripravnikom vplivajo na potek usposabljanja, na 
medčloveške odnose na delovnem mestu, na stališča, pričakovanja in vedenje vseh 
vpletenih. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

neugodni učinki 
 

ugodni učinki 

 

Konflikti lahko motijo organizacijo in 
potek izobraževanja. 

 

Konflikti lahko kažejo na pomanjkljivosti 
izobraževanja in so hkrati podlaga za 
spremembe 

 

Konflikti lahko postavljajo pod vprašaj 
obstoječe odnose. 

 

Konflikti lahko vodijo k pojasnitvi 
pričakovanj in odnosov. 

 

Konflikti lahko prinesejo veliko 
čustvenega stresa za vse vpletene. 

 

Konflikti lahko vodijo v zmanjšanje 
napetosti in obremenitev. 

 

Rešitev konflikta običajno prinaša ugodne učinke. Konflikt ima običajno negativen učinek, 
če je prisoten daljše časovno obdobje. 
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Nekaj  v  nadaljevanju  opisanih  pojavov  naj bi pokazalo, 

 

 

kako se lahko nerešen spor med inštruktorjem in pripravnikom sčasoma poslabša. 
 

 Tako inštruktorji kot tudi pripravniki sčasoma začnejo drugo osebo dojemati v negativni 
luči. Neprijetne in moteče lastnosti so vedno bolj opazne, dobre lastnosti pa so 
spregledane ali zaznane kot nepomembne. 

 Dogodki se dojemajo drugače, kot se dejansko dogajajo. Zdaj se jih doživlja in razlaga 
skladno z mnenjem, ki ga ima nekdo o drugi osebi. 

 Vidimo samo še tisto, kar ustreza lastnemu mnenju. Zdi se, da se obstoječi predsodki 
stalno potrjujejo in vedno bolj utrjujejo. 

 Čeprav se občutljivost in negotovost na začetku povečujeta, si tako inštruktorji kot tudi 
pripravniki postopoma nadenejo neke vrste oklep, zaradi katerega so vedno manj 
sočutni do drugih. 

 Za pripravnike je vse bolj pomembno, da se uveljavljajo, kasneje pa samo še za to, da bi 
se maščevali in razjezili drugega. 

 

Ko  se  je  konflikt  razvil  tako  daleč,  ga  je  zelo  težko  sprostiti  in  nadaljevati  z  odnosom 
inštruktor-pripravnik, ki omogoča normalno delo. 

 

Kako se lahko zgodi kaj takega? 
 

No, sprva je šlo morda res za nesoglasje mnenj ali stališč. Če ni bila dosežena skupna 
osnova, so odnosi med inštruktorjem in pripravnikom oslabljeni, ker se oba jezita nad 
domnevno trmo drugega. 
Zaradi razlik, ki so se pojavile na osebni ravni, sta sedaj oba manj pripravljena komunicirati 
objektivno in doseči obojestransko sprejemljivo rešitev. Itd. itd. ...... 

 

Zato je zelo pomembno, da se na konflikt čim prej konstruktivno odzovemo. 

 

Vzroki za nastanek konfliktov 
Konflikti niso napake. Kot smo videli, postanejo le napake šele, če jih vsaj delno ne 
poskušamo rešiti. Da bi to dosegli, moramo iti v iskanje vzrokov konfliktov. To so lahko na 
primer: 

 
1. Vzroki, ki izhajajo iz oseb: 
različna pričakovanja, različna izobrazba, drugačen 
način ravnanja z ljudmi ali stvarmi, enostranskost, ... 

 

Na strani pripravnika: 
pomanjkanje strokovnih znanj, specifičnih fizičnih ali duševnih lastnosti, 
težave, ki izhajajo iz razvoja, ... 

 

Na strani inštruktorja: 
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nezadostno strokovno znanje, pomanjkanje zanimanja za 

 

 

pripravnika, pomanjkanje 
pedagoških spretnosti, ... 

 

2. Vzroki, ki izhajajo iz organizacije podjetja: 
visok pritisk na uspešnost, neustrezne možnosti izobraževanja, strog 
delovni načrt 

 

3. Vzroki, ki izhajajo iz motenih medosebnih odnosov: 
nezaupanje, predsodki, poniževalno ravnanje, zavračanje, omejevanje in 
dirigiranje pripravnikov s strani inštruktorja, .... 

 
Tudi če poznamo vzroke konflikta, ga vedno ni mogoče rešiti, ker ni mogoče takoj odpraviti 
vseh vzrokov konfliktov, pa tudi poznavanje vzrokov konfliktov samo po sebi še ne prinese 
rešitve. 
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2. Načini reševanja konfliktov 

 

Osebna sposobnost reševanja konfliktov 
Bistven predpogoj za reševanje konfliktov je osebna sposobnost reševanja konfliktov. Kot 
smo omenili v uvodu, obstajata dva skrajna stališča do konfliktov, ki se jasno razlikujeta od 
osebne sposobnosti reševanja konfliktov: 

 

 Izogibanje konfliktom 
Tendenca k begu: ta oseba se umakne; se ne ceni dovolj; svoje 
interese podreja interesom drugih, je boječa. 

 

 Prepirljivost 
Tendenca k agresivnosti: ta oseba gre preko trupel; je žaljiva do drugih; 
je egocentrična, zasleduje samo lastne interese; je nepremišljena, 
samovšečna in arogantna. 

 

V nasprotju s tem pomeni sposobnosti reševanja konfliktov temeljno razumevanje, da 
imajo različne osebe, ki so vpletene v konflikt, enako pravico do obstoja in s tem pravico do 
lastnega mnenja in lastnih potreb. 

 

 
 

Sposobnost reševanja konfliktov je potemtakem sposobnost, ki nam omogoča 
 

 da situacijo vidimo iz več zornih kotov, 

 da smo empatični do drugih 

 in se o rešitvah pogajamo v obliki pogovorov. 

 
 

Ob zaznavi prvih znakov 
Tukaj lahko uporabite tisto, kar že veste o pomenu odprtosti v vedenju inštruktorja: da bi 
odkrili vzroke konfliktov, je potreben odkrit pogovor s pripravnikom. Prizadevajte si za 
odkrit pogovor s pripravnikom. Ko boste izvedeli, kako situacijo vidi pripravnik, boste veliko 
izvedeli tudi o vzrokih za nastanek konflikta. Pogosto je prav pogovor najboljši način za 
rešitev konflikta. 

To pomeni, da ima celo pripravnik pravico, da morajo drugi poskušati razumeti 
njegovo stališče v konfliktu in ga v razgovoru o konfliktu dojemati 

kot enakovrednega. 
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Možnosti reševanja konflikta 
Če je konflikt povezan z vedenjem in odnosom med inštruktorjem in pripravnikom, 
običajno obstajata dva različna načina reševanja: 

 

 če je vzrok konflikta vedenje inštruktorja: pripravnik spremeni odnos do inštruktorja ali 
inštruktor spremeni svoje vedenje. 

 

 če je vzrok konflikta vedenje pripravnika: inštruktor spremeni odnos do pripravnika ali 
pa pripravnik spremeni svoje vedenje. 

 
Primer: 

 

Pripravnik ves dan žveči žvečilno. To moti inštruktorja. 
 

Način reševanja 1: Način reševanja 2: 

Inštruktor spremeni svoje stališče. Pripravnik spremeni vedenje. 

Pripravnik pojasni svojo Inštruktor pojasni svoje stališče. 
živčnost. Inštruktor lahko to Pripravnik več ne žveči. 
sprejme in razume. 

 

 
 

Kaj storiti, če sem jaz sam vzrok za nastanek konflikta in moram spremeniti 
svoje vedenje? 

 

Če ste neposredno vpleteni v konflikt, ste lahko vi sami vzrok za nastanek konflikta. Zato je 
nujno, da se ukvarjate tudi sami s seboj in s svojim vedenjem: 

 
 

 

Kaj me pravzaprav tako zelo jezi in moti? 
Kaj sem jaz prispeval, da je prišlo do tega konflikta? 
Kaj lahko storim, da bi olajšal zadevo pripravniku? 

 

Vaše vedenje naj bo takšno, kot ga zahtevate od pripravnika. Od njega ne zahtevajte 
ničesar, kar ne uspe niti vam samim. Nekateri inštruktorji pravijo, da si zaradi svoje starosti 
ali izkušenj lahko dovolijo, da kršijo pravila, ki jih sicer strogo obsojajo pri pripravniku (npr. 
inštruktorji pogosto pridejo prepozno, od pripravnika pa zahtevajo točnost; trenerji so 
nevljudni, od pripravnika pa zahtevajo vljudnost). Inštruktor postane nekredibilen in 
pripravniku je še težje razumeti smiselnost pravil. 

Praviloma sta za uspešno rešitev konflikta potrebni tako sprememba vedenja kakor 
tudi sprememba stališča oz. odnosa. 
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1. Z načinom, kako se inštruktor obnaša do mene, sem 
o zelo zadovoljen o zadovoljen o precej nezadovoljen o zelo nezadovoljen 

 

2. Če mi inštruktor nekaj razlaga, govori 

3. Kaj bi lahko inštruktor naredil bolje? Čemu naj bi inštruktor posvetil več pozornosti pri 
usposabljanju pripravnikov? 

 

………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 
 

Pridobite povratne informacije o svojem vedenju! 
 

Bodite pozorni na informacije o vašem obnašanju in pristopu, ki vam jih pripravniki 
posredujejo brez poziva: Opazujte, ali so vaši pripravniki zdolgočaseni ali zainteresirani za 
delo. Pozorno poslušajte, ko pripravniki govorijo o svojem delu in izobraževanju. 

 

Povprašajte pripravnike o njihovih vtisih glede vašega obnašanja, z uporabo preprostih 
vprašalnikov, kjer pripravniki anonimno podajo svoje mnenje. 

 
 Primer v prašalnika:  

 
 
 
 
 
 

 
o zelo razumljivo o razumljivo o precej nerazumljivo o zelo nerazumljivo 

in preprosto in preprosto in nezapleteno in nezapleteno 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ko analizirate informacije, ki jih prejmete na tak način, in se o njih pogovorite s pripravniki 
(brez utemeljitev!), ste pridobili dragocene informacije o svojem vedenju in o možnih 
spremembah. 

 

Zakaj je pomembno, da ste vedno odprti za povratne informacije? 
 

»Nemogoče je človeka, ki se mu je z njegovim načinom veliko posrečilo, 
prepričati o tem, da bi bilo dobro, če bi postopal drugače. 
Tako se zgodi, da se sreča spremeni; ker se spreminjajo časi, 
vendar pa moški ne spremeni svojega vedenja. " 

 
 
 

 
Machiavelli 

 

Da bi - v našem primeru - sčasoma uspešno shajali z različnimi pripravniki, je včasih 
potrebno svoje pedagoške sposobnosti prilagoditi posameznemu pripravniku.  V 
nasprotnem primeru se vam lahko godi kot v citatu, da nenadoma pri enem izmed njih ne 
deluje nič, kar je pri vseh ostalih delovalo dobro. 
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3. Kaj je treba storiti, če želimo, da pripravnik spremeni svoje vedenje? 
 
 
 
 

Če ste neposredno vpleteni v konflikt in se počutite jezno ali imate druge negativne 
občutke, to povejte pripravniku, brez da ga pri tem žalite ali ponižujete. Tako pripravnik 
izve, kaj s svojim vedenjem sproža pri vas in bo zanj lažje spremeniti svoje vedenje. 

 

Primer: Ne: "Pa kje imaš glavo, nenehno pozabljaš, da moraš izklopiti stroj. Misliš, da sem 
tvoja varuška, ki bo vedno pazila nate? " 

 

Ampak: "Razjezi me, ko pozabiš izklopiti stroj. Nočem ti ves čas stati za hrbtom in paziti. " 
 

 V primeru neprimernega vedenja in kršitev pripravnika, najprej poskusite razumeti 
njegovo situacijo, preden ga soočite s pravilnim vedenjem. Tak pristop pripravniku olajša 
spremembo svojega vedenja. 

 

Npr.: "Lahko si predstavljam, da na začetku, v naglici, preprosto pozabiš 
izklopiti stroj, ampak potrebno ga je izklopiti vsakič, ko ne delaš na njem. " 

 

 V primeru pogostih napak pripravnika se izogibate grožnjam, pripravnika pa obvestite o 
posledicah, ki jih lahko ima njegovo vedenje. 

 

Npr.: "Stroj ki še naprej obratuje, zlahka poškoduje nekoga, če ni nikogar ob stroju." 
Ali: "Če boš še naprej tako pogosto prihajal prepozno, bom moral obvestiti šefa." 

 

 
 

Npr.: Namestite jasno viden znak z napisom "Prosim, izklopite stroj, ko zapustite prostor." 
 
 
 
 
 

 
Dajajte povratne informacije 
V primeru pravilnega ravnanja: 

 

Dajte pripravniku ti. diferencirano pohvalo. To je pohvala, v kateri pripravniku poveste, kaj 
je bilo v njegovem ravnanju dobrega. Prednost tega je, da pohvala ni le verodostojna, 

Razmislite o ukrepih, ki pripravniku olajšajo uresničiti 
pravilno vedenje. 
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temveč  daje  pripravniku  tudi  informacije  o  tem,  kaj  je 
dobro opravil. To pomeni, da bo zaželeno vedenje ponovno in bolj pogosto pokazal tudi v 
prihodnosti. 

 

V primeru nepravilnega ravnanja: 
Pripravniku brez graje pokažite ali razložite njegovo napako in skupaj z njim razmislite, kako 
jo popraviti ali se ji izogniti. Ton mora biti prijazen in zainteresiran. 

 

Če je mogoče, naj pripravnik takoj popravi napako in ga pohvalite takoj, ko je popravek 
narejen. Tukaj je dovolj enostavna pohvala. 

 
Pomembno je, da se pripravnik zaveda, da napake in kršitve niso nobena katastrofa, ampak 
jih je mogoče popraviti. Napake je potrebno izkoristiti za to, da se iz njih učimo. 

 

Bodite pozorni in upoštevajte naslednja pravila pri dajanju povratnih informacij: 
 

 Sklicujte se na podrobnosti ter jasno in razumljivo opišite svoje vtise in misli. 
Na primer: "Kar si prej rekel o svojem načinu dela, tega nisem razumel." 

 

 Formulirajte povratne informacije tako, da jih pripravnik lahko sprejme. Ne očitajte mu, 
ne obtožujte ga in se izogibajte subjektivnim ocenam. 

 

 Ponudite mu svoje informacije, ne da bi mu jih vsiljevali. Pogosto je pripravniku težko 
sprejeti povratne informacije, če nima priložnosti, da bi jih zavrnil. 

 

 Odločite se vsakič znova, ali želite s pripravnikom govoriti na samem ali pred drugimi. 
Upoštevajte pripravnikov strah pred zadrego, zato se o občutljivih zadevah z njim 
pogovarjajte samo na štiri oči. 

 

 Posredujte povratne informacije, dokler je situacija še vedno aktualna in spomin nanjo 
svež. Izogibajte se učinkom presenečenja, ki "sesujejo" pripravnika. 

 

 Bodite odprti ali priznajte, da se morda tudi sami motite. Pripravnik bo potem raje 
sprejel vaše povratne informacije in jih upošteval za svoje vedenje. 

 
 
 

 
Igra vlog 
Dober način treniranja pravilnega vedenja je igranje vlog: pri tem gre za prikaz situacij iz 
poklicnega vsakdana ali strokovne spretnosti, katerih cilj je, da se pripravnik do druge 
osebe obnaša na točno določen način. Sodelujoči pripravniki prevzamejo različne "vloge" in 
oblikujejo "dogajanje". Nato se pogovarjajo o tem, kako so se počutili v igri vlog, kako so 
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medsebojno sodelovali in ali so dosegli tisto, kar so želeli. 
Razprava služi iskanju novih in boljših vedenjskih možnosti, ki jih je nato mogoče preizkusiti 
v naslednji vlogi. 

 

 

Kako lahko spodbujate spremembo vedenja pripravnika 
 

Uporabite svoje znanje o psihologiji učenja in spodbujajte učenje na čim več ravneh: 
 

 Učenje na podlagi uspeha 

 Učenje z opazovanjem 

 Učenje z vadbo 

 Učenje skozi spoznanje 

 Učenje s poskušanjem 


Ponujamo vam nekaj nasvetov v pomoč: 
 

Konkretizirajte želeno ciljno obnašanje (npr. nevesten pripravnik se mora naučiti očistiti 
svoje delovno mesto in svoje orodje.) kot si ga predstavljate vi osebno. 

 

Pogovorite se s pripravnikom o svoji nameri. Nikoli pripravniku ne postavljajte ciljev, ne 
da bi se o tem z njim pogovorili in pri tem upoštevali njegove namere in cilje. Pri tem 
upoštevajte načela "svetovalnega pogovora, osredotočenega na pripravnika". 

 

Pomagajte pripravnikom najti razloge za spremembo njihovega vedenja (npr. 
nezadovoljstvo pripravnika z njegovim lastnim vedenjem, želja pripravnika, da bi se bolje 
razumel z drugimi). Pripravnik lahko spremeni svoje vedenje le, če se mu to zdi smiselno. 

S pripravnikom izpogajajte neke vrste pogodbo, v kateri je jasno opredeljeno, katero 
vedenje mora doseči v kakšnem času (npr. vsak  večer pred zaključkom  dela očistiti 
delovno mesto, odstraniti umazanijo, odnesti papir itd. ter položiti vso orodje na svoje 
mesto). 

 

Od pripravnika ne zahtevajte preveč naenkrat. Zanj je lažje, če se do želenega vedenja 
premakne z "majhnimi koraki". Sistematično pripeljite pripravnika do cilja in ga ne 
preplavite z nestrpnostjo. 

Ponudite pripravniku modele želenega vedenja oz. poskrbite, da bo pripravnik delal z 
ljudmi, ki že obvladajo želeno vedenje. 

 

Vedite se tako, kot želite, da se vede pripravnik (npr. tudi vi očistite svoje orodje, 
spoštujte prepoved kajenja itd.) 
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Poiščite dodatne priložnosti za soočenje pripravnika z želenim vedenjem (npr. 
informacije o pravilnem vedenju na delovnem mestu, izobraževalni filmi, demonstracije 
itd.) 

 

Omogočite pripravniku da vadi. 
 

Pohvalite pripravnika, ko pokaže želeno vedenje. 
 

Pohvalite ga tudi, če se "samo" vede v želeni smeri. Nihče ni popoln in tudi če se 
pripravnik močno trudi, se mu bo občasno zataknilo. Prav tukaj pa je bistvenega pomena 
da pohvalite že doseženo in ne delujete nepošteno ali ga demotivirate. 

 

4. Zakaj kazni niso tema, o kateri bi morali razpravljati 
Konflikti v vsakdanjem življenju se pogosto (navidezno) rešujejo z izigravanjem  lastne 
"moči" in posledično s prisilnim uveljavljanjem vedenjskih sprememb. Na voljo je cela vrsta 
pritiskov, kako nekoga "spraviti na kolena". 

 

Nekaj primerov: 

 Ukazi ("Prenehaj") 

 Osebni napadi ("Si nor?") 

 Ironija ("Kje si se pa ti učil slovensko?") 

 Zasliševanje ("Zakaj to sploh delaš?") 

 Žalitev (kadar drugega prekinjamo, ga ne poslušamo, z njim ne govorimo) 

 Grožnja ("Če ..., potem ....") 
 

Če na vedenje pripravnika odgovorimo z zgornjimi pritiski, imajo le-ti zanj boleče posledice. 
Zato lahko v tem kontekstu govorimo o kazni oz. kaznovanju. 

 

Kaj lahko učinkuje kot kazen? 

 zmerjanje, opominjanje, grožnje, udarci, pikre pripombe, zasmehovanje, zanemarjanje, 
... 

 določanje neprijetnih posledic (npr. pripravnik mora opravljati umazano delo) 

 ukinjanje običajnih prijetnih posledic (npr. pripravniku ne damo odmora) 

 
 

Vendar pa je učinek kaznovanja zelo dvomljiv. Sicer drži, da se vedenje, ki smo ga kaznovali, 
posledično pojavlja redkeje ali popolnoma zamre, vendar pa... 

 

 kaznovanje  ne  uči  pravilnega  vedenja.  V  trenutku  ko  kazen  ali  izgledi  zanjo  (če  me 
dobijo) odpadejo, se ponovno pokaže nezaželeno vedenje. 

 kaznovanje slabša odnos med inštruktorjem in pripravnikom zaradi negativnih občutij, ki 
sprožijo   kaznovanje   pripravnika   (strah,   razočaranje,   ...).   Pripravnik   sedaj   vidi   v 
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inštruktorju "policista" in "nadzornika". V teh 
okoliščinah je učenje in sodelovanje skoraj nemogoče. 

 kaznovanje vodi v izogibalno vedenje: Pripravnik se bo v prihodnje izogibal situacijam, v 
katerih je bil kaznovan (npr. pripravnik se "se izogiba" dejavnostim, ki jih je izvedel 
nepravilno in bil zato kaznovan. 

 

 
 

 

 
 

1. 3 področja učnih ciljev 
Učne cilje lahko klasificiramo glede na njihovo vsebino: 

 

 Kognitivni učni cilji, "znanje" 
se nanašajo na pomnjenje, prepoznavanje povezav in argumentiranje, 
ocenjevanje, znanje in druge intelektualne sposobnosti. 
Primer: Pripravnik mora znati poimenovati sestavne dele varovalke. 

 

 Psihomotorični učni cilji, "veščine" 
se nanašajo na pridobivanje veščin, spretnosti in drugih 
sposobnosti, povezanih s mišično-skeletnim sistemom. 
Primer: Pripravnik mora znati pravilno rokovati s ploščato pilo. 

 

 Afektivni učni cilji, "vedenje" 
nanašajo na pridobivanje stališč in strokovno zahtevane 
vzorce vedenja. Povezane so z občutkom, čustvi, odnosom, pohvalo 
ali izkazovanjem spoštovanja. 
Primer: Pripravnik mora upoštevati varnostne predpise podjetja. 

 

Učni cilji treh področij so večinoma medsebojno povezani. Ročna vaja (spretnost) lahko 
zahteva različne razlage (znanje) in poseben odnos (vedenje). 

 
 
 
 

Primer: 
 

 

 
 

 

 

Cilj usposabljanja: Oseba se mora naučiti voziti avto 

Opredelitev cilja 

Kar je moč doseči s kaznovanjem, je mogoče z drugimi sredstvi 
doseči veliko boljše in brez negativnih stranskih učinkov. 
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Kognitivno področje 
 

Psihomotorično področje 
 

Afektivno področje 

Temeljno tehnično 
znanje, zakaj in kako vozi 
avto 

Optimalno usklajevanje 
gibov: npr. počasna 
popuščanje sklopke in 
hkratno počasno 
pospeševanje; popuščanje 
sklopke, pospeševanje in 
sproščanje ročne zavore med 
vožnjo navzgor 

Sproščena vožnja 

Poznavanje predpisov o 
varnosti v cestnem 
prometu 

Usklajevanje vidnega polja in 
gibanja: npr. gledanje v 
vzvratno ogledalo in vožnja 
naravnost naprej 

Vožnja mora biti zabavna 

Avtor: Birkenbihl, Michael: Train the trainer 
 
 

Kognitivne učne cilje je veliko lažje prenašati in kontrolirati kot psihomotorične ali afektivne 
učne cilje. Zato se v usposabljanju pogosto uporabljajo preveč enostransko. 

 
Tako vidimo, da je treba na vseh treh področjih z izobraževalnimi ukrepi uvesti učne 
procese. 

 

Ta ugotovitev je bistvena. Kar zadeva čustveno in psihomotorično področje, je zelo razširjen 
predsodek, da je najpomembnejši pogoj "nadarjenost". Toda tudi na teh področjih 
obstajajo enake možnosti za uspeh kot na kognitivnem področju. Usposabljanje je zato 
enako pomembno na vseh učnih področjih. 

 
 
 
 
 
 

Učni cilji afektivnega področja, ki vključujejo tudi tako pomembne odnose kot so 
sodelovanje, odgovornost in motivacija, se v izobraževalnih načrtih pojavljajo redko. Težko 
jih je trenirati v ločenih učnih enotah in jih je zato treba sistematično spremljati v okviru 
učnih ciljev na drugih področjih. 

 

Naloga inštruktorja je torej določiti, katere učne cilje je treba poučevati poleg 
neposrednega usposabljanja v okviru predmeta in kako jih je mogoče upoštevati v smislu 
 vsebine in metodologije.   
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2. Hierarhija učnih ciljev 
"Povedano ni nujno slišano, 
slišano še ne pomeni razumljeno. 
Kdor razume, se še ne strinja. 
Strinjanje pa še ni uporaba v praksi. 
Uporabljeno v praksi še ni trajno ohranjeno. " 

Konrad Lorenz 

 

 
 

 

Pri oblikovanju učnih ciljev je treba upoštevati tudi te različne zahteve: od pripravnika je 
težko zahtevati več, kot se je naučil. Vendar pa od njega prav tako ne smemo zahtevati 
premalo. Inštruktor bo zato oblikoval učni cilj usposabljanja, tako da bo natančno 
prilagojen pripravniku v smislu obsega in težavnosti. 

 

Pomoč  pri  tem  lahko  predstavlja  tako  imenovana  hierarhija  učnih  ciljev.  Le-ta  sledi 
načelom: 

 od preprostega k težavnemu 

 od dela k celoti 
 

Uporabna hierarhija za kognitivne učne cilje izgleda npr. takole: 

 Pridobiti znanje 

 Razumeti pridobljeno znanje 

 Uporabiti pridobljeno znanje 

 Analizirati stanje 

 Sintetizirati posamezna dejstva v strukturirano celoto 

 Oceniti / evaluirati 
 

Takšne hierarhije obstajajo na vseh treh področjih definiranju učnih ciljev. 
 
 

Spodaj je predstavljena še en prikaz takšne hierarhije, ki je lahko v pomoč pri oblikovanju 
učnih ciljev. 

 

 
  

Kognitivno področje 
 

Psihomotorično področje 
 

Afektivno področje 

 

1 
 

Ponavljati dejstva 
 

Znati ravnati 
 

Prevzemati 

Učenje je proces, ki vključuje različne stopnje kompleksnosti in 
težavnosti. 
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. Pravila dela, postopki, 
materiali, orodja, delovna 
oprema, ime, ponavljanje, 
označevanje, opisovanje, 
reproduciranje, označevanje, 
prepoznavanje, poimenovanje 
strokovnih izrazov. 

Posnemanje dela po navodilih in 
razlikovanje med različnimi 
značilnostmi kakovosti, 
opazovanje zaporedja gibanja in 
upoštevanje vedenjskih pravil 
(tveganja za nesreče). 

Prepoznavanje razlik v 
kakovosti, prepoznavanje 
pravil vedenja, 
prepoznavanje 
odgovornosti. 

 

2 
. 

 

Spoznavati medsebojne 
povezave 
Izpeljava, nakazovanje, 
preoblikovanje, interpretacija, 
dopolnjevanje, izbiranje, 
razdeljevanje, uporaba, 
strokovne literature, iskanje 
funkcionalnih odvisnosti 
delovnih pravil in postopkov, 
materialov, orodij in strojev. 

 

Rokovati 
Strokovno ustrezna uporaba 
osnovnih delovnih postopkov in 
značilnosti kakovosti, 
usklajevanje in izvedba 

 

Reagirati 
Natančnost, vestnost, 
značilnosti kakovosti, 
razvijanje vzdržljivosti in 
prepoznavanje njihovega 
pomena. 

 

3 
. 

 

Prenašati 
Analiziranje, vrednotenje, 
ugotavljanje, dokazovanje, 
izdelovanje, konstruiranje, 
dodeljevanje, razlikovanje 
med delovnimi pravili in 
postopki, uporaba materiala 
in orodij, delovne opreme in 
uporabo strojev. 

 

Spretnost 
Uporaba, dodeljevanje in prenos 
različnih delovnih tehnik, 
materialov, orodij in strojev glede 
na značilnosti zahtev. 

 

Ocenjevati 
Oblikovanje značilnosti 
kakovosti in ocenjevanje 
kakovosti. Kritično 
vrednotenje novih metod 
dela. 

 

4 
. 

 

Reševati probleme 
Samostojno opredeljevanje 
tehnoloških problemov, 
ustvarjanje sistemov, 
sklepanje, presojanje, 
normiranje in zaključevanje. 

 

Obvladovati 
Samostojno razvijanje ustreznih 
proizvodnih procesov, 
analiziranje in odpravljanje 
možnih vzrokov napak ter 
določitev standardov 
vrednotenja. 

 

Stališče ali odnos 
Zavestno odločanje in 
pripravljenost prevzeti 
odgovornost. 

Po: Krathwohl / Bloom / Masia 

 

 
 

Če so vsebine in cilji usposabljanja jasni, sledi naslednji korak: Na kakšen način, tj. s katero 
metodo posredujem učne vsebine, da bi dosegel čim večji uspeh? Tako kot pri kozarcu za 
pitje, so tudi tukaj nekatere oblike primernejše od drugih, saj zagotavljajo boljše 
obvladovanje vsebin in v naslednjem koraku njihovo prevzemanje. 

 
 

 

Metode 
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Predstavljajte si, da bi morali iz te posode 
piti pivo! 

 

V tem poglavju predstavljamo metode, ki so primerne za 
 

1. posredovanje znanja, 
2. poučevanje spretnosti in 
3. za posredovanje poklicnega vedenja, ter 
4. s tem povezanih sredstva za poučevanje in učenje v procesu izobraževanja. 

Najprej pa nekaj splošnih načel pedagoške metodologije: 

Raznovrstnost 
Za grešnika v inštruktorskih krogih velja, kdor se je zavezal k eni sami metodi poučevanja in 
jo uporablja za vsa vsebinska področja, ki jih mora posredovati. 

 

 
 

Kot inštruktor si postavite naslednja vprašanja: Katere vrste je učna snov, ki jo moram 
podati? Na kakšen način lahko najbolje posredujem prav to določeno učno snov? 

 
 

Izhajati iz znanega 
 

 
 
 
 

 
Predhodno znanje ali celo predhodne izkušnje obstajajo za vse predmete izobraževanja in 
predstavljajo temelje za vso nadaljnje znanje. Pogosto je z našim predhodnim znanjem ali 
predhodnimi izkušnjami povezano tudi naše zanimanje za predmet izobraževanja. Zato je 
pomembno, da znanje gradimo na teh primarnih vsebinah in se o njih pogovarjamo ter 
tako zagotavljamo stabilen temelj za prihodnje delo. 

Glede pedagoške metodike velja na splošno pripomniti, da se je 
postopek, ki vodi od predhodnega znanja in predhodnih izkušenj k teoriji, 

že uveljavil na področju izobraževanja. 

Pri izbiri metodologije in potrebnih 
pripomočkov je predvsem pomembno ujemanje teme in 

načina posredovanja. 
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Ta   metoda   vodi   k   dobrim   učnim   uspehom,   saj   je 
prilagojena načinu delovanja našega spomina. Naš spomin je odvisen od vzpostavljanja 
povezav med obstoječo vsebino in novimi informacijami, s ciljem doseči potrebno 
sposobnost pomnjenja. 

 

V skladu s temi primarnimi vidiki pedagoške metodologije je treba navesti naslednja načela: 
 

 od znanega k neznanemu, 

 od konkretnega k abstraktnemu, 

 od posameznega k splošnemu. 

 
1. Metode posredovanja znanj 
Z znanjem so mišljene vse teoretične osnove, pojasnila in informacije. Torej gre za 
posredovanje znanja. 

 

Pri posredovanju znanj je v ospredju razlaga, govorjenje in informiranje. Znanja se 
praviloma posredujejo tudi v obliki informacije ali kratkega predavanja. 

 

 
 

Od njih je odvisno, ali je trener sposoben vzbuditi zanimanje pripravnikov in svojo snov 
posredovati tako, da si pripravniki o njej čim več zapomnijo. 

 

2 načeli prenosa znanja z informacijami ali kratkim predavanjem sta potemtakem: 
 

1. V glavnem in predvsem je odgovornost inštruktorja, da vzbudi interes pripravnikov. Zato 
mora na svojem načinu posredovanja znanja delati tako dolgo, dokler ne vzbudi 
želenega zanimanja pripravnikov. 

 

2. Suhoparne informacije si je težko zapomniti. Vse, kar je živo, ostane dlje časa v spominu. 
Slike, zgodbe, primeri, fotografije, video posnetki itd. 

 
 
 
 

Kljub temu pa pripravnik v tej metodi ostaja poslušalec, ki ga kljub vsem retoričnim 
umetnostim ni mogoče spodbuditi k sodelovanju in so-razmišljanju, kot je bilo to 
predhodno zahtevano z metodami. 

 

Informacija ali kratko predavanje 
Znanja, potrebna za doseganje učnega cilja, lahko inštruktor posreduje v obliki informacije 
ali  kratkega  predavanja.  S  tem  je  mišljeno,  da  inštruktor  vse  informacije,  ki  pripadajo 

Pri tej metodi so v ospredju 
retorične spretnosti inštruktorja. 
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določeni  temi,  razvrsti  v  pedagoški  in  logični  red  ter 
pripravnikom predstavi ustrezno učno snov. Pripravniki poslušajo, zapisujejo in analizirajo 
to, kar so slišali. 

 
 
 
 

Pogoste težave z informacijami ali predavanjem: 
 

 Preveč informacij. Pripravniki si ne morejo zapomniti vseh podrobnosti. 

 Manjka predhodno znanje. Pripravniki ne razumejo novih informacij. 

 Tehnični izrazi in tuje besede so nerazumljivi. 

 "Rdeča nit" je pretrgana. 
 Informacije ostajajo siva teorija in pripravniki se odklopijo. 

Zato za vsak prenos informacij veljajo 4 načela: 

1. Cilj: 
Najprej premislite, katera znanja želite posredovati in za doseganje katerih 
učnih ciljev si pri tem prizadevate. 

 

2. Razčlenitev: 
Informacije podajajte v pedagoškem in stvarno-logičnem redu: 

a) Uvod: 
Motivirajte k poslušanju. Vzbujajte interese. Naznanite učni cilj 
Podajte pregled. Preusmerite pozornost na bistvene vsebine in navezujte na že znano. 
b) Deli informacij: 
Informacije posredujte in vključujte v pravilnem vrstnem redu. Navajajte primere. 
Predstavite tudi težave in napake. 
c)  Zaklju ček:  
Opišite uporabo in namen posredovanega znanja. Še enkrat 
povzemite najpomembnejše vsebine. 

 

3. Nazornost: 
Povežite znanja s prakso na delovnem mestu. 
Navajajte primere. Prikažite grafike, brošure, slike, modele ali diapozitive. 
Zapišite pomembne izraze. 

 

4. Preprostost: 
Omejite svoje izjave na bistvene. Informacije oblikujte v 
čim krajši obliki. Govorite v kratkih, preprostih stavkih. 
Uporabite običajne besede. Pojasnite strokovno-tehnične izraze in tujke. 
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Individualno in skupinsko delo 
Posamezni pripravnik ali pripravnik ima nalogo, ki jo je treba opraviti samostojno. Če želimo 
pri tem obravnavati problem ali študijo primera, govorimo tudi o reševanju problemov ali 
metodi študije primera. 

 

Skupinsko delo ima pred individualnim delom še dodatno prednost, in sicer da pripravlja na 
kasnejše sodelovanje v praksi. Tak način dela je tudi glede na rezultat bolj učinkovit kot 
individualno delo. 

 

Metoda je primerna tako za uporabo pridobljenega znanja kot za treniranje veščin. 
 

Poseben učinek skupinskega dela temelji na dejstvu, da pripravniki izmenjujejo svoje 
predhodno znanje in mnenja. Na ta način se izravnajo tudi vsi neenaki predpogoji znanja, 
brez sodelovanja inštruktorja. Dobro skupinsko vzdušje ima za posledico veliko večjo 
motivacijo in intenzivnost učenja kot druge metode. 

 

Skupinsko delo je sestavljeno iz naslednjih faz: 
 

1. Uvod: 
Priprava na temo skozi učni pogovor. Ponovitev že 
znanega ter iskanje odgovorov na vprašanja, ki gredo v smer 
kasnejših nalog za skupino. 

 
2. Naloga: 
Inštruktor predstavlja nalogo (naloge). Ta del naj po možnosti poteka z zapisovanjem 
v pisni obliki, saj v skupini med razpravo 
izvirni delovni cilj kaj hitro lahko zdrsne v pozabo. Poleg tega na ta način 
nesporazumi postanejo malo verjetni. 

 

3. Oblikovanje skupin: 
Če je poučenih več kot pet pripravnikov. Optimalna velikost skupine 
je odvisna tudi od težavnosti in obsega problema, 
vendar pa na splošno velja, da mora obsegati med tri in sedem oseb. 
Sodelovanje dveh pripravnikov imenujemo partnersko delo. 

 
 
 

4. Skupinsko delo: 
Inštruktor mora vedno preveriti, ali je opredelitev problema v nalogi 
pravilno razumljena in ali se pojavljajo nepredvidene težave. 
Če ugotovi, da bi moral, takoj posredovati in skupini na kratko pomagati, 
ker v nasprotnem primeru brezvreden rezultat dela (tako rekoč "zgrešitev teme") 
lahko pokvari veselje do dela v skupini in tudi za 
uspeh pri poučevanju ne prinaša dodatnih koristi. 
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5. Analiza: 
Skupinsko delo se zaključi s poročili skupin o 
rezultatih njihovega dela. O teh poročilih nato poteka razprava z inštruktorjem 
ali z drugimi skupinami in se po možnosti napravi povzetek v pisni obliki 
. 

 

Razprava 
Razprava služi razlagi dejstva ali problema z izmenjavo mnenj. Odvisno od posameznega 
učnega cilja se poskuša na primer poiskati pristope za reševanje problemov, najti 
podobnosti v različnih mnenjih ali pojasniti nasprotujoča si mnenja. 

 

Razprava se lahko uporabi kot metoda usposabljanja, kjer je skupina pripravnikov že 
pridobila določene izkušnje ali znanje v zvezi s specifičnim raziskovalnim vprašanjem. 
Razprava se lahko uporabi tako za učne cilje, znanja in vedenja. 

 

Razprava je sestavljena iz naslednjih faz: 
 

1. Uvod: Za kaj gre, kaj je problem? 
2. Razprava: Razvoj predlogov, zbiranje mnenj, 

Izmenjava argumentov 
3. Povzetek: Kaj storiti? Kakšne so sklepne ugotovitve? 

 
 

2. Metode za posredovanje veščin 
Veščine so prijemi, gibi, torej vsaka oblika fizične spretnosti. Spretnosti igrajo vlogo pri vseh 
tradicionalnih obrtnih poklicih. 

 

Poučevanje veščin je najbolje opraviti na zadevnem delovnem mestu. Če pa je 
usposabljanje na delovnem mestu ovirano zaradi hrupa, pomanjkanja prostora, prometa s 
strankami itd., je priporočljivo za usposabljanje na delovnem mestu ustvariti druga 
primerna učna delovna mesta. 

 

Pripravnik se uči spretnosti tako, da inštruktor demonstrira opravljanje spretnosti, 
pripravnik pa nato to spretnost posnema in ponavlja z vajami. Tako so prikaz. posnemanje 
in praksa najpomembnejše metode na področju posredovanja veščin. 

 

Ali so demonstracija inštruktorja in posnemanje ter vaje pripravnika vse, kar potrebujemo? 
 

Pomislite na spretnost, kot je na primer žaganje, ki vam je verjetno poznano, tudi če niste 
tesar. Kako hitro se zgodi, da žaga zdrsne s predzarezane linije! Kako pogosto se les na 
rezanem koncu razcefra! 
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Tudi  pri  drugih  veščinah  se  lahko  pojavijo  težave.  Kaj 
storite kot inštruktor v takem primeru? 

 

Ker mora pripravnik vedeti, s katerimi premiki lahko popravi odstopanja od predzarezane 
črte in s katerimi napravami lahko popravi les, so tukaj potrebne dodatne razlage s strani 
inštruktorja. 

 
 
 

 
 

 

4-stopenjska metoda 
 

Vsi ti metodološki koraki so vključeni v model 4-stopenjske metode, ki se je uveljavila v 
poslovni praksi za poučevanje veščin in spretnosti. 

 
  

Stopnje 
 

Vsebine 

1. Uvod in motivacija Graditi na znanem, vzbuditi zanimanje, 
naznaniti učni cilj, ustvariti pregled, 
razložiti pomen spretnosti, opozoriti na 
bistvene vsebine 

2. Demonstracija in razlaga Počasi prikazovati in razlagati spretnosti 
korak za korakom, postopek večkrat 
ponoviti , odvisno od težavnosti, 

3. Posnemanje in razlaga Posnemati nalogo in zahtevati razlago, 
okrepiti pravilno izvajanje s potrditvijo 

4. Vaja Obvladovati spretnosti preko samostojnih 
vaj pripeljati do stopnje obvladovanja, 
izvajati končne popravke 

 

3. Metode poučevanja tradicionalnega poklicnega vedenja 
Tradicionalno  poklicno  vedenje  se  nanaša  na  delovni  odnos,  načine  in  stališča,  ki  so 
pomembni za vsak tradicionalni poklic. 

 

 

Poklicno vedenje se običajno spremlja z opazovanjem in 
posnemanjem. 

Za skoraj vse veščine so pomembna dodatna znanja v obliki 
informacij, pojasnil itd.. 
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Ta   učni   proces  je  nenačrtovan  in  ne  zagotavlja,  da 

 

 

pripravnik dejansko prevzame pravilno vedenje, saj običajno ne prejme nobenih informacij 
ali utemeljitev v ta namen. Zato je zelo pomembno, da poklicno vedenje vključimo v 
izobraževanje. 

 
4. Viri poučevanja in učenja v tradicionalnem poklicnem izobraževanju 
Pripomočki se lahko uporabljajo kot učna sredstva ali kot učni pripomoček, odvisno od 
tega, ali jih pripravnik uporablja za učenje ali inštruktor za poučevanje. Če inštruktor ne 
more uporabiti orodij in pripomočkov (brošur, modelov, orodij, diagramov poteka itd.), ki 
so na voljo znotraj podjetja, pa je določene učne vsebine kljub temu potrebno vizualizirati, 
ima možnost, da si učne pripomočke nabavi ali si jih na razmeroma preprost način izdela 
sam. Učni pripomočki se imenujejo tudi mediji. 

 

Enostavni pripomočki: 
Ovojni papir, flomastri, tabla, stenske karte z grafičnimi predstavitvami, prerezi, statistika 
itd. 

 

Poleg tega obstajajo pripomočki, ki se lahko uporabljajo razmeroma samostojno, oz. ki 
lahko v določenih fazah izobraževanja do določene mere celo zamenjajo inštruktorja. 

 
 

Mediji 
Projektor 
Za projektor potrebujemo prosojnice, ki jih lahko pripravimo vnaprej ali popišemo sproti, 
med razlago. Prosojnice lahko izdelamo tudi s primernimi kopirnimi stroji. To pomeni, da 
lahko na prosojnice prenesemo tudi obrazce, slike iz knjig itd.. Prednost projektorja je tudi 
v tem, da se inštruktorju v procesu pisanja ali razlage ni treba obračati stran od pripravnika. 

 
 

Modeli 
Modeli predstavljajo določen predmet (stroj, izdelek, material) na tak način, da omogočajo 
manipulacije ali spoznanja, ki sicer v naravi niso podana (npr. prerez motorja z notranjim 
zgorevanjem). 

 
 
 

Listno stojalo 
Listno stojalo ali flipchart je sestavljeno iz stojala s trdno osnovo, na kateri se nahaja velik 
blok papirja. Papir je mogoče popisati z različnimi barvnimi pisali in z namenom vizualne 
ponazoritve določenih delov učne snovi pritrditi na stene učilnice. 

 
 

Diaprojekcija 
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je zelo primerna za prikaz povzetka širšega področja ali 
podajanje zaključka. 

 
 

Zvočni film 
Podobno kot pri diaprojekciji lahko uporabite tudi zvočni film v zgoraj opisanem pomenu 
besede. Njegova prednost je, da je z njim mogoče predstaviti tudi dogajanje. Na primer, 
potek od nakupa surovin do končnega izdelka. Njegova pomanjkljivost je nedvomno napor, 
ki je potreben za njegovo proizvodnjo. 

 
 

Videonaprava 
Enake možnosti kot zvočni film ponuja videonaprava. Omogoča snemanje mnogih, za 
proces izobraževanja bistvenih operativnih procesov: nabavo blaga, popravila, storitve za 
stranke itd. Prav tako je videonaprava zelo koristna pri usposabljanju na področju 
poklicnega vedenja, saj se uporablja za snemanje igranja vlog. 

 
 

Programirano poučevanje 
Programirano poučevanje je učni pripomoček, v kateri je učni material zasnovan glede na 
izobraževalne in učno-psihološke vidike. Ta zasnova vključuje strukturo učnih korakov in 
nadzor učenja. Učna kontrola mora potrditi, ali je bila učna snov usvojena popolnoma ali 
pomanjkljivo. Čeprav se lahko pripravnik s programiranim poučevanjem do določene mere 
uči samostojno, je programirana priprava učnega gradiva precej zapletena in se zato splača 
samo določenim podjetjem. 

 
 
 

 
 

1. Upoštevanje pedagoških pomislekov 
Mnoge  izobraževalne  vsebine  se  izkažejo  za  prevelike  ali  pretežke,  da  bi  jih  lahko 
obravnavali v okviru procesa izobraževanja. 

 
 
 
 

To pomeni, da je treba upoštevati pedagoška načela: 

 od elementarnega h kompleksnemu 

 od preprostega k težjemu 

 

 

Vsebina mora biti porazdeljena skozi daljše časovno obdobje in 
obravnavana na vedno višji ravni. 

Načrtovanje izobraževanja 
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2. Čas 
Poleg določitve časa, ki je potreben za dosego vsakega izobraževalnega cilja, je pomembno 
določiti, koliko časa je na voljo za celotno izobraževanje. 

 

Upoštevati je treba poklicno izobraževanje (tedenske ali učne ure), dopust za rekreacijo, 
katerega obseg je odvisen od starosti in zakonske zahteve glede dnevnega delovnega časa 
in odmorov. 

 
 

3. Kraj 
Pomanjkljivost je, da večkratno usposabljanje pripravnika pogosto vodi v motnje v 
delovnem procesu. Delovna mesta so v tem času "blokirana", zaposleni, ki sodelujejo pri 
usposabljanju, se počutijo, kot da to "ovira njihovo dejansko delo" itd. 

 

 
 

 

4. Inštruktor 
Od  inštruktorja  se  ne  pričakujejo  le  nadpovprečno  znanje  in  sposobnosti,  temveč tudi 
obsežne pedagoške sposobnosti. 

 

 
 

Vendar odločilnega vpliva nimajo samo kvalifikacije inštruktorja, temveč tudi organizacijske 
pravila, ki zagotavljajo, da ima inštruktor dovolj časa, prostora in sredstev za opravljanje 
svojih nalog usposabljanja. 

 
 
 
 

5. Kontrola 
 

 
Namen  preverjanja  je  ugotoviti,  v  kolikšni  meri  izvršitev odstopa od  prvotnega načrta. 
Kontrola se smiselno izvaja neprekinjeno in ob zaključku vsebinsko zaklenjenih odsekov. 

Vsak načrt potrebuje nadzor. 

Preverjanje, kateri zaposleni v podjetju je najprimernejši za usposabljanje pripravnikov, 
je zaradi tega zelo pomemben proces. 

Iz tega izhaja nevarnost za usposabljanje pripravnika, da bo namreč 
zaradi posebnega pomena nemotenega poteka dela potisnjen v ozadje. 

. 



Pedagoški Train of Trainers 
2019/04/23 47 

 Pedag ošk o  
 usposabljanje inštruk torj ev  

 

 

6. Pisni učni načrt 
Zgoraj opisani posamezni elementi načrtovanja, vsak zase ali v kombinaciji zahtevajo pisni 
načrt. Ta pisna različica bo predstavljena v primerih, ki temeljijo na 6 vprašanjih. 

 
 

6 vprašanj za načrtovanje izobraževanja: 
 

 
 

 

Grobo načrtovanje 
Smiselno je najprej izvesti grobo načrtovanje. 
Kaj? V 1. koraku se pripravi e celoten načrt učne snovi: vsebina 

usposabljanja + operativno zahtevana vsebina. 
 

Kaj? 2. korak poda informacije o trajanju usposabljanja v 
Kdaj? povezavi s prvotno opredeljeno učno snovjo oz. vsebino. 

 

Kaj? V 3. koraku se sprejme odločitev, na katerih delovnih mestih 
Kdaj? ali v katerih oddelkih bodo posredovane vsebine, 
Kje: kot del učne snovi. 

 
 

Fino načrtovanje 
 

Kaj? V 4. koraku se vsebina načrta snovi preoblikuje v izobraževalni 
Zakaj? cilj. Cilji treninga kažejo, zakaj in z 
Kdaj? s  kakšnim  ciljem  je  določena  vsebina  posredovana.  Posamezni  odseki 

izobraževanja ali usposabljanja 
Kdo? se še nadalje razdelijo in se jim določijo podrobnejše informacije 

glede časovne izvedbe. Navedeni so tudi posamezni inštruktorji. 
 

Kaj? V 5. koraku Inštruktor pripravi podrobne načrte za vsako 
Zakaj? posamezno učno enoto. Pri tem izhaja iz učnih ciljev in 
Kdaj? odgovori na vsa vprašanja, vključno z vprašanjem, kako 
Kje? Kdo? (metoda, pripomočki). Rezultat kontrole in njena oblika 
Kako? sta odvisna od posameznih učnih ciljev (glej: kontrola in ocenjevanje). 

 
 

Vsako podjetje ne more napredovati do končnega načrtovanja usposabljanja. To je 
večinoma mogoče v oddelkih za usposabljanje. Mala podjetja morajo svoje usposabljanje 
prilagoditi trenutni delovni obremenitvi, tako da dolgoročno ne morejo kakovostno 
načrtovati.  Če  je  taka  situacija  prisotna  v  podjetju,  je  kljub  temu  pomembno,  da  se 

Kaj - Kdaj - Kje - Zakaj - Kdo - Kako 
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posamezni deli usposabljanja naknadno navedejo v načrtu 

 

 

in se pridobi potreben pregled nad izvedenim usposabljanjem. 


