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1. SPLOŠNI POJMI SPORAZUMEVANJA

Skozi priročnik bomo skušali odgovoriti na nekaj aktualnih vprašanj.

»Kaj pomeni komunicirati; Kakšno komunikacijo poznamo; Kaj je odnos; Kaj pomeni
dober 'odnos' in kaj uspešen odnos; Kako reševati konflikte; Definicije problemov in
težav in v katerih oblikah se najpogosteje pojavljajo« ipd vprašanja.

V žiVljenju namreč se na vsakem koraku srečujemo z omenjenimi pojmi in ko enkrat
obvladamo socialne in komunikacijske veščine, smo obvladali tudi odnose v katere
vstopamo. Odno.si so namreč zaznamovani bolj ali manj s konfliktnimi situacijami,
katere moramo znati na pravilen način reševati.

Definicija komunikacije:

Beseda komunikacija izhaja iz lat' besede' communicatio' in pomeni deliti kaj s kom;
povezava; občevanje; prenašanje informacij, signalov z besednimi in nebesednimi
elementi.
Na kratko povzeto: Gre za, SPORAZUMEVANJE.

Definicija odnosa:

Gre za RAZMERJE; relacija do stvari, do ljudi, pojmov, nazorov, prepričanj ipd.

V kakšnem razmerju sta torej komunikacija in odnosi?

Komunikacija sama na sebi lahko obstaja tudi brez odnosa (primer- .
metakomunikacija, ki je govor o govoru - tu se učimo izgovarjati določene besede,
pazimo na slovenščino in na ton, jakost ipd elemente, ki so pomembne v stilistiki). Pri
odnosu pa je komunikacija vedno prisotna. Tudi če se nekdo ne želi z menoj
pogovarjati ali me ignorira, je komunikacija prisotna (neverbalna oz.nebesedna).
Stopiti v odnos do stvari, ljudi, prepričanj in življenjskih poqledov pomeni stopiti v
komunikacijo. Biti komunikativen pa pomeni obvladati govorjenje in
sporazumevaine veščine (iedrnato, jasno, smiselno primerno ... ).

Diskusija: Se nam zdi da je komunikativen isto kot bi rekli gostobeseden?
" Skušajmo razložiti na konkretnih primerih (doma, v šoli, med prijatelji .. .)

Biti komunikativen ni isto kot biti gostobeseden, čeprav v družbi prevladuje to
'mnenje. Če riekdo veliko govori je gostobeseden inni rečeno, da nam bo povedal kaj
smiselnega ali pametnega, čeprav je uporabil veliko besed. Komunikativen pa
pomeni da oseba obvlada odnose, da ve kako pristopiti in govoriti in kdaj je tudi čas
da ne govori. - Komunikativen je torej vezan na. spsosobnost obvladanja
komunikacijskih .veščin.
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2. PREPOZNAVANJE ODNOSOV

2.1. SPLOŠNA RAZDELITEV:
JAZ-lI

- odnose družinske razsežnosti (odnos do otrok, staršev, sorodnikov ..)

- odnose družbene razsežnosti (odnos do prijateljev, znc;.ncev.2-poslovnih partnerjev,
sodelavcev, uradnikov ipd) j .,\2 - DRU b i (&. \ rs:::z...c-'~ta.p'--)..)

- odnos do samega sebe in človekove presežnosti J!r~-Jk2..
(odnos do samega sebe, odnos do svoje duhovne razsežnosti, odnos do Boga, do
smisla življenja, do sreče, do religioznih pogledov ... )

2.2.$PECIFIČNA RAZDELITEV:

..

Psihološki odnos - odnos, ki ga imamo do samega sebe in vključuje celotno našo
osebnost (čustva, temperament, osebnostne lastnosti, vrednote, osebne potrebe,
izkušnje, samoiiniciativo ... ).
Ta odnos igra ključno vlogo, saj smo vedno MI tisti,ki vstopamo v odnos. In takšni
kot smo, vstopamo tudi v druge vrste odnosov.
Po psihologiji se zaznavamo 70%. Po psiholoških odnosih smo si všeč ali pa tudi ne..
Gre bolj za podzavestno raven našega odzivanja. Prvi vtis traja nekaj sekund in je
odločilnega pomena v komunikaciji. In ravno ta prvi vtis je pravzaprav psihološki
odnos. Strokovnjaki so mnenja, da slab vtis ne moreš več popraviti, je pa res, da se
tudi nanj težko pripraviš, saj je spontano Nekdo ima dobro energijo, nekdo nas hitro
odbije zaradi načina govora ali načina pristopanja ipd.

Napravimo kratko vajo:

Zakaj t")amje nekdo všeč?

. 1

Zakaj nam nekdo ni všeč, kaj nas najbolj moti?

la to kar smo napisali obstajata dve teoriji. Da nam. nekdo ni všeč je lahko zato, ker
. nam je podoben in ker nas te stvari motijo tudi pri nas samih in drugič, da nam ni

všeč zato, ker se njegovi pogledi ne skladajo z našimi prepričanji, nazori in so v
nasprotju z našimi vrednotami. .
Kritično razmislimo pod katero teorijo spadamo mi osebno. Tako se lažje izognemo
težavam in problemom, ki nastanejo znotraj takih psiholoških odnosih.
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Naštejmo nekaj težav. ki se pojavljajo pri tem odnosu in navedimo nekaj rešitev (delo
po skupinah)

Nekaj možnih oblik je: Težave s samim seboj (se ne poznam, sem nesamozavesten,
me je strah ... ); Težave z drugimi ( ljudje me ne razumejo; me ne sprejmejo; se
norčujejo iz mene ipd).

Socialni odnos - odnos, kjer se srečujemo z različnimi ljudmi znotraj družbe in se
nahajajo v našem socialnem krogu - to so lahko poslovni partnerji, sodelavci,
družinski člani, učitelji, otroci, idr. .. , vtem odnosu upoštevamo vlogo ljudi in' njihov
socialni položaj in skušamo' svojo vlogo preko medosebnih odnosov in
sporazumevanja postaviti v dober, vzajemni in enakovredni odnos. Ti odnosi so po
večini odnosi konfliktov, odnosi, kjer usklajujemo mnenja, sklepamo kompromise in
navajamo argumente. Socialni odnosi se delijo na poslovne odnose, na družinske
odnose, na družbene(prijateljske) odnose in so zaznamovani z našimi vlogami, ki jih

,- imamo v ožji in širši družbi. .

Vaja: napravili bomo vajo 'socialni krog', kjer bomo izračunali svoje socialne vloge,
katere so in koliko časa jim namenimo (primer: vloga mame, otroka, učenca,
prijatelja, vloge naših hobijev-pisatelj, 'športnik ... ). Ravnovesje nam bo pokazalo
katrih socialnih odnosov imamo najmanj in katerih največ, kar nam bo pokazalo tudi
to kaj nam je v življenju na prvem mestu. .

Naštejmo nekaj težav, ki se pojavljajo pri tem odnosu(delo po skupinah)

Družinske težave (nasilje, ločenost, nesprejetost, prevelika pričakovanja ... );
družbene težave (ne morem se vklopiti v družbo; družba želi od mene da razmišljam
isto kot ostali -kalup; ipd).

Prostorski in časovni odnos -
Sem spada rek: Ob pravem času na pravem mestu pa se vse 'dobro izide. Kaj
mislimo o tem? Pa lahko načrtujemo pravi čas in pravi kraj? Seveda ne, lahko pa se
izognemo določenim težavam, če upoštevamo zakonitosti.. ki veljajo za tovrstne
odnose. Nemalokrat se namreč zgodi, da je sporazumevanje neuspešno ker se je
zgodilo ob nepravem času ali na nepravem mestu. In tudi način je pomemben. Niso
vse stvari za komunikacijo po telefonu, kakor niso. vse stvari za osebno srečanje.
Vedeti moramo za katero zadevo gre in koliko je pomembna.
Če imamo težave v šoli, potem se na hodniku ne menimo o tem kaj bomo storili, da
se bodo stvari lzboljšale.tžriienlmo 'se' za danin uro in se pripravimo na sestanek.
Enako kadar gremo na razgovor za službo (se po telefonu zmenimo samo za dan in
uro.,,~ostalo . poteka osebno). Pazimo na' to, da niso prezgodnje ure in ne
prepozne.Enako velja za prijateljske in ljubezenske dogovore. Najbolje je da so stvari
spontane, pristne in odkrite, načrtovane pa samo toliko kolikor se nam zdi da je nek
prostor in čas pomemben. Včasih predolgo čakamo in nam. stvari uidejo, včasih pa
smo prehitri !n imamo zopet težave. '
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Tema za diskusija (delo po skupinah)

Kako vedeti kdaj je pravi čas za?
povabilo na 'randi'? .
Reševati učne težave (povedati doma resnico)

- zaprositi za delovno mesto (ko ni razpisa) izberemo lahko poljubne primere

Odnos podobnosti in drugačnosti
Velja prepričanje, .da se s tistimi, ki so podobnega mnenja lažje razumemo,
pogovarjamo, dogovarjamo kot s tistimi, ki imajo drugačne poglede, mišljenje in način
življenja. Težave so v teh odnosih manj pogoste ali jih skorajda ni, saj se v vsem
strinjajo. Toda ali so to plodni odnosi? Ali lahko napredujemo, če nam nihee ne
oporeka, nas nihče ne izziva ipd? Težko, toda če je nekdo popolnoma drugačnega
mišljenja kot jaz in da se z njim v skoraj nobeni stvari ne morem pogovarjati, ne da bi
se ne 'skregali' potem tudi tak odnos ni prav nič ploden in ustvarjalen.
Lahko bi rekli, da je rešitev nekje vmes. Da smo si podobni in tudi drugačni, ker če bi,
bili isti ne bi bilo dobro, prav tako ne bi bilo dobro, da ne bi našli niti ene same
skupne točke.

Vaja: Skušajmo razmisliti, kakšni so naši odnosi z okolico. Kje pride največkrat do
težav in zakaj? Skupne ugotovitve zapišimo. '

Odnos vzročnosti in posledičnosti

Vse ima svoj vzrok ali razlog in temu vedno sledi posledica. Če se ne učim, ne znam.
Če mi je nekdo všeč se z njim pogovarjam .... ta vrsta odnosa je vključena v vse
ostale oblike odnosa. Vedno moram imeti nek razlog da nekaj naredim, rečem ipd.

Razmišljajmo: Zakaj se mi dogajajo vedno ene in iste težave? Skušajmo to povezati
s posledicami in odkriti pravi razlog.

Skušajmo razložiti Aristotelovo formulo uspešnih odnosov
l -

» Prava umetnost je tezjeziti se-ne pravo osebo, ravno prav, v pravem
trenutku, iz' pravega razl6ga, neprevi nečin- .

'.

;
. ,

.;.- . ..:.---=--- ..-,-y ....~ --- -r=r : "'~" "':- - -_._--,--_.-
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2.3. AKCIJE V ODNOSIH

KAKO KONKRETNO VSTOPAMO V ODNOSE

OBLIKE IN DELITEV SPOROČIL: Ko podajamo neko vsebino, neko ponudbo,
neko prošnjo, neko izkušnjo' ipd, smo lahko osebni, neosebni, strokovni,
nestrokovni ipd. Poglejmo spodnje primere.

JAZ SPORočlLA; Izhaja iz nas samih, osebnostna in močna sporočila, ki
nakazujejo na avtoriteto. Prim: Jaz tako mislim, jaz sem to doživela, kaj pa misliš ti?
Si bil kdaj v podobni situaciji

TI SPOROČILA: Obrnjena na drugega; to so sporočila ki niso osebnostna - vzgojitelj
se noče odpreti niti ne odgovarjati ter prevzeti odgovornost za karkoli. ti si to
mislil, ti si to,doživel, ti odgovarjaš za svoja počutja, v odnosu je samo 'ti'.

ONO SPOROČILA: V tem odnosu se želimo distancirati od osebnega mnenja in vse
preložiti na splošno mnenje ..... oni so tako rekli, oni so to doživeli, tako mora biti prav
saj družba že dalj časa to govori ipd.

SENDVIČ SPOROČILA:- plast dobrih stvari; plast negativnih stvari in povzetek.
(primer demonstriran na podlagi delovnih listov)

2.4. REAKCIJE V ODNOSIH
Glede na temperamente lahko odreagiramo v štirih fazah:

1.AGRESIVNO (energično, impulzivno, KOLERIČNO)
Stranki kar hitro pokažemo osebno užaljenost; preveč osebno vzamemo stvari;

čustva so prehitela naš razum, zato so reakcije nepravilne .
. Lahko se odzovemo napadalno: To ni res, tega nisem rekel; ali tako pa ne boste

govorili z mano; s' stranko se začnete prerekatl in hitro pozabite na mejo .
striokovnosti. ... _<.c._. ~ "':-;'; . ''''\.':' .,.' .

2. RAZUMNO (premišljeno, sangvinično, umirjeno)
Ta način je najbolj pravilen, lahko se ga naučimo, čeprav temperamenta ne moremo

spremeniti. Če naletimo na kritike jih znamo razumno sprejeti in se tudi ustrezno
odzvati: če bi bil jaz na vašem' mestu bi isti reagiral, toda postavite se v mojo kožo, ni
mi lahko in ni mi vseeno, če so stranke nezadovoljne, bomo uredili.Tako se čustveno
stabilno približamo stranki in rešimo konflikt,

6
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3. FLEGMATIČNO ( hladno, kot da se nas nič ne tiče)
Ta način je sicer za flegmatike dober, za druge pa ne, saj deluje hladno,

neprizadeto ter daje občutek neodgovornosti. Dober je samo v primeru da nas neko
stranka, po krivem in zares agresivno in nasilno obtoži nečesa .... potem delovanje
kjeJ se ne izgubi živcev dobro vpliva na situacijo ...

4. UŽILJENO, PRIZADETO, MELANHOLlČNO

Reakcije, ki so zelo osebne narave in želijo občutek slabosti, užaljenosti in krivde
preložiti na drugega (v tem primeru na stranke); da smo užaljeni lahko hitro
pokažemo tako neverbalno kot verbalno s stavkami kot: Nihče mi še tega ni rekel,
prav če tako mislite, se obrnete in greste ..,; ali pa kar na vodstvo se obrnite če tako
mislite, jaz nisem nič kriv ; ali pa res je nehvaležno delo prodajalca .

5. INTUITIVNO (po NAVDIHU)

To pomeni': da odreagiramo po navdihu, po neki intuiciji ali notranjemu čutu. Če to
večkrat storimo, ta oblika odreagiranja velja za nas osebno. Pravzaprav ne vemo ali
bomo izbrali točko 1 ali 2, vemo le to, da se bomo odločilu po 'občutku'. Lahko bomo
užaljeni ali pa agresivni, toda če se odločamo po intuiciji se vedno prav. Včasih se
moramo na določene ljudi tudi razjeziti. Čustvo jeze ni le negativen pojem, je
pravzaprav odskok, da se znamo postaviti zase in potegniti mejo.

Diskusija: Kako pa mi največkrat odreagiramo?

Obstajajo naslednje možnosti:

1. DOBER ODNOS + DOBER ODNOS = USPEŠEN ODNOS
, '

Dober odnos je takrat kadar upoštevamo:,
. .

1. osebnostno zrelost (osebnostne lastnosti, čustveno' stabilnost, značaj, vrednostni
sisetem - OP)
2. strokovnost

'3. Veščine komuniciranja (stilistika, retorika, fonetika ... )
4. socialne veščine (veščine medosebnih odnosov + bonton)
5. Namen' '

v ,

Ce torej tudi oni drugi upošteva vse te element~, potem je odnos uspešen.

2. DOBER ODNOS + SLAB ODNOS = DOBER ODNOS
Če samo ena stran upošteva dober namen, da je dober človek .... Teh odnosov je

največ.

3. SLAB ODNOS + SLAB ODNOS = SLAB ODNOS

7



3. VRSTE KOMUNIKACIJE

3.1. SPLOŠNA DELITEV KOMUNIKACIJE

1. TERMINOLOŠKA '
_Po posameznih terminih ali področjih (drugače govorijo zdravniki kot učitelji ali
socialni delavci - vsi imajo svojo specifično komunikacijo)

2. OSEBNOSTNA
Ta je bolj podrobno in nazorno naslikana na naslednji strani. Je najbolj pomembna
komunikacija, saj z njo izražamo samega sebe - take kot smo (s čustvi, razumom,
značajem ipd). Gre za odraz naše celotne osebnosti. Osebnostna komunikacija je
najbolj prepoznavna preko psihološkega odnosa.

3. POSLOVNA
Komunikacija, ki mora biti delno naučena, delno spontana; Gre za poslovne odnose
in odnose, ki jih bomo imeli na našem delovnem področju (s strankami). V ospredje
je prav tako postavljena osebnostna komunikacija (da smo človek na mestu) + naša
strokovnost (da obvladamo komunikacijo s strankami). Ključno vlogo igra bonton (o
tem kasneje)

4. VSEŽiVLJENJSKA
Komunikacija od rojstva do smrti. Te komunikacije se pravzaprav niti ne zavedamo,
je prirojena, je nujnost, 'saj smo socialna(družbena bitja).

5. DUHOVNA'
Danes kar malce odmaknjena komunikacija, pa vendar odločilna kadar želimo
govoriti o smislu in sreči itn. Namreč to je komunikacija, ki je povezana z našim
najglobljim jedrom, našo dušo in je komunikacija 'naše sreče, našega smisla. Zakaj
duhovna? Ker trči na J1epojasnene pojave znotraj naših dušnih procesov.
Razmišljajmo: Kaj nam pomeni smisel in sreča in kje pravzaprav v svoji osebnosti bi
jo lahko našli? - -

,; '.,

I '
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KER IZRAŽA NAŠO OSEBNOST
(naše lastnosti, čustva, razum, značaj,

remperomen+ ...) -

LJ " "KER IZRAZA NAS
ODNOS DO STVARI

IN LJUDI

KER 70% VPLIVA NA
USPEŠNE ODNOSE

Z DRUGIMI

-KER JE PREDPOGOJ
Z/>1UPSEŠNO POSLOVNO

.' KOMUNIKACIJO

.' .. ,

"KER IZRAZA CEL-OTNO
STRUKTURO ČLOVEKA

. -- . - .

a) telesno
,

b) duševno -
eJ duhovno --------. -- - -. -~.. l..,. :'~.:' ,_"""" .. ...• . __ .•. •....• " •........- '
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KERIZRAŽA NAŠ POSLOVNI
v

(DRUZBENI) BONTON

6

PRIPOMORE K
DRUŽBENEMU RAZVOJU

IZRAŽA NAŠ
. ODNOS DO DELA

KAŽE NA NAŠO
POSLOVNO AVTORITETO

(-?TROKOVNOST)

DAJE NAM OBČUTEK
AKTIVNEGA DRŽAVLJANA ·

-
Je ELEM E'N T. -.,.,'
USPEŠ'NEGAODNOS'A S ','
STRANKAMI
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NEKAJ PRAVIL POSLOVNE KOMUNIKACIJE:

* Korist poslovanja pred osebnimi koristmi
.(pripadnost podjetju} organizaciji)

* Stranka/gost ima vedno prav (so sicer meje} vendar le v primerih
javnega poniževanja in napada na dostojanstvo)

* Osebne probleme puščamo doma

* osebne stvari se ne razlagajo (domače vzdušje ni pametna poteza -
STROKOVNA DISTANCA) -

* povemo samo tisto za ,kar smo prepričani da vemo

* kadar govorimo upoštevamo argumente in kompromise

* predhodno moramo poznati stranke (potencialne stranke, poslovne
partnerje ... njihove potrebe, nazive, delovno okolje ipd)

* upoštevamo timsko in skupinsko sodelovanje (nikdar čisto sami na
svojo roko ne delamo ali poslujemo)

* upoštevamo vse ostale prvine sporazumevanja, (bonton,
sporazumevaina načela, neverbalno komunikacijo ... )

. ,

. 1_. _ .... , ••. .--:, .~ ••.. .- .• '" ::-..- -~-,,' Y--:.

"

,1;" '.':', .

. ! •..• :.* .I.
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3.2. NEVERBALNA KOMUNIKACIJA
VIDNEPRVINE GOVORA

II

. NASMEH je čudežno orožje, saj z nasmehom pokažemo naklonjenost,
spoštovanje, občudovanje.Kadar gre za cenizem ali sarkazemje ena od ustnic pomaknjena
navzgor, kadar pa gre za posmeh je tako postavljena celotna ustnicaŠampanjsko veselje nima
nič skupnega s pravim veseljem, povezano pa je z zabavami, drogami ipd.

OČESNI STIK Najpomebnejši' neverbalni element, saj so oči zrcalo duše. Oči ne
lažejo, kadar pa se, se zenici zožita. Oči tudi pokažejo naš odnos do sočloveka.
Pogled od zgoraj navzdol nam kaže prevlado (nekdo mi želi sporočiti da je več kot

, jaz); Pogled od spodaj navzgor pomeni preplašenost; Poševen pogled pa kaže na
sumničavost. Oster, jasen pogled, ki je usmerjen naravnost v točko kaže na
samozavest in močnega človeka; pogled usmerjen v tla pa nesamozavest, sram;
pogled vstran pa ignoranco. Tako imenovano 'buljenje' pomeni človeka, ki bi od nas
nekaj rad (energijo, naklonjenost. ..je pa p6sesivna drža in egoistično usmerjena)

OSEBNI PROSTOR:
Gre za razdaljo med 'mano' in 'tabo'. Poznamo poslovno in intimno razdaljo.
Poslovna je uradna in ni tako zelo blizu kot intimna. Ta se izraža med partnerji in
prijatelji in je bolj svobodna in odprta. .
DOTIKANJE: spada med osebno razdaljo saj se v intimni dostikrat objernarno ali
dotikamo, toda .pozor. Če vidmo da se človek strese, obrne ali odmakne stran,
moramo upoštevati, da ima pravico braniti svoj intimni prostor, vanj lahko posežemo
le z njegovo svobodno privolitvijo.
GIBANJE: Začutiti moramo kdaj se moramo premakniti, kerje intenzivno gibanje po
prostoru m6teče. Nenehno spreminjanje položaja pa moti zbranost. Gibanje mora biti
usklajeno. Bolezen: Hiperaktivnost, motorične motnje, psihične motnje... .

. . . -
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MIMIKA OBRAZA Sem spada celoten izraz na obrazu (oči, ustnice, obrvi, ličnice,
nos ..). Mimika obraza pove vse (počutje človeka in odnos človeka do človeka). Preko
mimike obraza ne 'moremo skriti kaj si o nekom mislimo. Zdravstveno in psihično
počutje se prav tako odraža preko mimike obraza. ., .

DRžA TELESA Pokaže nam celotno počutje in odraža naše samospoštovanje,
samozavest ali obratno, saj sključena drža pomeni človeka, ki je pod pritiski ali pa
nesamozavesten. Preveč pokončna drža, ki se nagiba preveč nazaj pa je pretirana
samozavest. Določene kulture so ženskam prepovedovale da so bile preveč
pokončne (zdravstveno pa je to za hrbtenico bistveno boljše).

..•. '" .~
• •• ~: •. - 1 •

. 'b'b'l~k~ <n~:redičlo~eka: Za r~ziičlle pril~žn~6~ti's~ ~azli'čne ~~~e i'n-
pravila (zabave, poslovni sestanki, šport ipd). Vedno pa je dobro, da smo naprav/jeni

, v udobna in prijetna oblačila, ki so takšna da se' mi vnjih dobro počutimo. Počutje je
odvisno od obleke in tudi barvna usklajenost .(prim: delovni listi'Barve po Trstenjaku)

VIDEZ, OBLEKA

- . . '\'.' "

o •• __ ~ • ...::...1...-;. ..,L.....;... __ ._. __ .. o. oo • _'-. ••• _ ••• _ •• _ •• _ •••• • • ."
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Č~ govorim"ci:~rkpotihO ali preglasno, oboje je enako moteče.
Prirojene in zdravstvene motečehibe pa so: nosianje, piskanje, visoki toni, hripavost,
jeclanje ... Preko tona glasu tudi opazimo ali smo v komunikaciji zaželeni ali ne,
zaznamo lahko cinizem, norčevanje, ignoranco ipd (demonstrirani primeri)
GLAS

Ne smemo pretiravati z dišavami in okraski, saj preveč
vsega moti in odbija. Moramo pa bitičisti in uejeni.

HIGIENA, UREJENOST

ZAKAJ JE NEVERBALNA KOMuNIKACIJA BOLJ POMEMBNA OD VERBALNE?

Ker je po statistiki sledeča shema

NEVERBALNA(NEBESEDNA
70%

VERBALNA (BESEDNA)
°30~o ~ 0°

0

o~

To pomeni, da na odnose veliko bolj vpliva neverbalna komunikacija. Tonampove
tudi naslednja trditev. »Bolj pomembno nam je kako nam bo oseba nekajsporočila
kot to kaj nam bo sporočila. Četudi nas vsebina sicer zanima inje pomembna, nam je
bolj odločilen pomen za uspešne odnose kako se bom počutil v razmerju z določenooseo'o;.:<'! ~ ;'i ..r"~~.'~~:>~." Ci~' ,f.:r~$·:t~;];,;l~,-~:~::jt··;;;..,;;~r:..D~~;:!- ~:~ ;;" ;;};;t;:t:;~~,-~,,:.:=-~;'i'~:::;'.:.; :~~~~"Zi~-~.~;~,",",,~ .

. ..~., , ,. ,,', ".'. ~'''' -.:.

o o . "
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3.3. POTEK SPOROČANJA PREKO NEVERBALNE IN VERBALNE
KOMUNIKACIJE

To da se večkrat znajdemo v nekih težavah, konfliktih in problemih je pogojeno tudi s
tem da ne razumemo dovolj dobro kako poteka neko sporočilo in,kaj je zanj bistveno.
Veliko je namreč motenj, ki se pojavijo pri neki komunikaciji. Dostikrat so zato tudi
odnosi slabi. Spodaj imamo narisan primer poteka sporočila.

SPOROČEVALNI PROCES ALi VERIGA SPOROČANJA
(krog prirejen po Slovenska slovnica,2000)

SLUŠNI VIDNI

POŠILJA TELJ
JAZ
TVOREC

SPOROČILO NASLOVNIK
TI, ONI

SPREJEMNIK

"'-~-POVRA TNA INFORMACIJA

ŠUMI, M07NJE
aJ kaitalske motnje (Sumi, brnenje. medsebojno govorjenje, telefoni ...)
bJsemantične (osebne in druqe motnje v komunikaciji)

Za -uspešno komunikacijo moramo obvladati sporočevalno verigo, prepoznati
kanalske in zlasti semantične motnje, ki so zelo pogoste in večkrat TEŽKO
PREPOZNAVNE.

VAJA:
(skušajrno na primerih razložiti, kaj pomenijo spodaj napisane semantične motnje

1. Osebno nerazumevanje

2. Osebna nesprejetost.
•••• ~. ; •••.•••• - _ ••• ,._.- .• - •• _ •• o

, -
•••• _._ • __ •• __ •• _ •••• • __ • __ o ••• __ • • o • __ ._._. __ 0._._"_ .__ ~ .
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3. Nepoznana vsebina, ki jo posredujerno,

4. Nepoznavanje naslovnika (delno ali v celoti).

5. Količinsko neprimerna vsebina.

6. Pomanjkljivo sporočilo.

7. Neprimerni prenosniki

8. Nepoznanje in neupoštevanje bontona v medosebnih odnosih

"

NE POZABIMO!!!!!!!! DOSEŽEK NAMENA: Uspešna komunikacija je dosežek
njenega namena: kadar smo podali sporočilo, za katerega smo imeli nek namen,
jasen cilj in je bil ta tudi dosežen in s strani naslovnika kot tak sprejet:

POVRATNA INFORMACIJA IN ZAKAJ JE POMEMBNA?

Tako preverimo kakšni smo, kako delamo 'in 'kako nas ocenjujejo od zunaj. Povratna
informacija je pokazatelj učinka našega dela. Vendar moramo biti pri tem tudi pazljivi.
Večkrat se znajdemo v konfliktih, ker nismo zadovoljni s povratnimi informacijami. Te
so seveda večkrat vezane na kritike. Če nam večina oporeka in nam da vedeti da
nismo dobri, potem je na nas da nekaj spremenimo, manjšina pa ni nujno pogoj zato,
da so nam dali točno povratno informacijo (lahko nas ne marajo, so ambiciozni ipd)

-., - . . .~. .~. .." •.. - .,' ' ....~ .._. ...
.. '.- '.

s : ~..~ : ".,. : .:

_. -.--~:-:------..-.... .,...- ..
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4. NEGATIVNE POVRATNE INFORMACIJE (KRITIKE IN
.MOTIVACIJA)

MOTIVACIJA JE

Volja, moč, gonilna sila, želja, zanimanje, spodbuda ... Vse te besede lahko
strnemo v eno: Motivacija.
Motivacija je ključ našega delovanja. Usmerja naša vedenja in reakcije in določa
našo uspešnost ter tudi vztrajnost in odgovornost. S tem zaznamuje našo osebnost
in s svojo močjo vpliva na to, da postajamo to kar smo.

Povezane so s potrebami. Tudi konflikte rešujem, .če sem za to motiviran. Kadar
nisem, potem problem preložim na jutri, ga preložim na drugega in dejansko nič ne
storim. .'. .'

Torej so potrebne neke jasne usmeritve, cilji in potrebe, ki so povezane z niotivacijo.
Če imam potrebo da rešom nek spor, potem bom iskal načine da boni to tudi storil.
Poglejmo si shemo potreb.

4.1. HIERAHljA POTREB IN ODZIVI -KADAR JIH NIMAMO
ZADOVOLJENE

Maslow je prepričan, da človek ne more preskočiti hierarhijo potreb, saj ne more
človek, ki je brez hrane in vode razmišljati o samospoštovanju in udejstvovanju v '
družbi - želi piti in jesti. Ko pa to potrebo zadovolji se mu porodijo nove potrebe, ki so
po lestvici višje. -
Enako je s cilji.Več ko jih osvojim, bolj velike si postavljam.
Če nimam neke potrebe potem tudi cilja ne vidim _tam in obratno. Človek ki nima
nekega začrtanega- cilja, nima potrebe po "'hje:g;ovem uresničenju: Potrebe se
navezujejo na Cilje, cilj pa mi pokaže in razkrije za katere potrebe gre. Kadar rečemo
da srno uresničili svoj cilj, smo uresničili tudi potrebo po dosegu tega cilja.

_7. NAJViŠJA POTREBA: POTREBA PO SAMOAKTUALlZACIJI
To je potreba po samouresničitvi in predstavlja potrebo po iskanju sreče in smisla.
Vse kar delamo mora imeti nek smisel. Zakaj živim? Zakaj hodim v šolo? Zakajbi bil
rad srečen? .. - . - - ..

Diskusija: Kje imamo največ težav (ne najdemo smisla; drugi imajo, od nas drugačna
pričakovanja... ',' - _ . -

'O ••••• __ 0' ••• __ ••• , ••• ~ •__ • ._._,,: •••• , __ •• """ _._ •••• • : ••• _ ••
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S.ESTETSKE POTREBE
Gre za potrebe po lepoti, umetnosti, simetriji in redu. To je potreba, ki deluje bolj na
podzavestni ravni. Nihče ne mara neurejenosti, celo tak človek ne, ki je neurejen,
toda tega pri sebi ne opazi. Sem spada potreba po čistoči, po lepem in je v nasprotju
z nenaravnim.

Vprašajmo se. Se zdim samemu sebi lep? Skušajmo utemeljiti zakaj tak odgovor. Ta
yprašan]EJ 'so povezana z našo samopodobo in samospoštovanjem. Največ
problemov imemo v odnosih zato, ker se premalo ali preveč cenimo.

~ '0' o' _ • __

.r:

5. KOGNITIVNE POTREBE
Potrebe po znanju, razumevanju, vedoželjnosti. Ni človeka, ki ga ne bi nič zanimalo,
le zanimanje je potrebno v njem najti in ga prebuditi. Četudi rečemo, da nimamo
nobene potrebe po znanju, moramo priznati da imamo ostale potrebe, ki pa nujno
potrebujejo neko znanje, da jih bomo lahko dosegli. Če mislim, da ne potrebujem
šole da postanem trgovec, ekonomist, kuhar ipd, kako bom vedel kako se pogovarja,
kako se računa, kako se pravilno postreže ipd. In četudi dostikrat rečemo: »Kaj mi
bo to znanje koristilo«, moramo vedeti, da vse kar znamo pride 'enkrat prav in da več
kot vemo bolje nam bo šlo v življenju. Nobena stvar ni brez smisla, še najmanj
znanje, ki ga imamo - to znanje namreč lahko pretvorimo v našo poklicno in
življenjsko kariero.

Diskusija: težave pri razumevanju (»me razumejo, jaz razumem druge«)?

4. POTREBE PO SPOŠT.oVANJU

G~e za zelo pomembno in ključno potrebo - potrebo po tem, da bi bili cenjeni,
spoštovani, da bi o nas imeli dobro mnenje in da bi tudi mi sami imeli o sebi dobro
mnenje (samospoštovanje). Tesno je, ta potreba povezana z etičnimi in moralnimi
držarni, saj človek ki ne spoštuje 'nikoqar neceni človeka kot QIo.'.jeka , niti ~ivli~rij~ ~i

, ga živi. Takšen človek ima lahko težave tudi s sarnospoštovanjem.. ,
- ~ .'.. ; " o .' •

. .;.J. .,,' _. '. -:. ,-.,., ;. '. o:

Diskusija: vsiimemo to potrebo, toda če je ne dobimo od zunej kakšni postenemo,
kakšna je riaša komunikacija ?Teževe -nastanejo ker imamo občutek"da nismo
spoštovani.

, l' .!o .•

",' ~ ,'< , "
.. ~ -,•.~t' •••• ;:. . '~- ". .' ,~. ,o,:, '" .!;~«, o ', .• 'li 1 o"

, '

V' razmislek: Kaj pa spoštovanje v odnosu učitelj-učenec in v odnosu miedosinit«
starš. 'o ' "

Priloga: Vprašalnik" za samospoštovanje (po W.Reasoner, Inštitut za rafviJarij~
osebne kakovosti).

'.

• o ••• -.--- •• -----:;---.--:-.7"f:.-r

, .
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3.POTREBA PO LJUBEZNI, PRIJATELJSTVU IN PRIPADNOSTI

Najbolj osnovna potreba brez katere ne moremo živeti veselo, srečno in zadovoljno.
Sem spadajo potrebe dajanja in sprejemanja; zaupanje v druge ljudi, druženje,

"izražanje naklonjenosti. Sem spada tudi potreba po tem, da pripadamo neki skupini,
družini, družbi. Ljubezen ni samo ljubezen med spoloma je več kot to, je gonilna sila,
motivacijski element, ki poganja našo energijo in jo pretvarja v uspehe in
.usresničenost. Ljubezen in prijateljstvo sta vrednote. Ko si med seboj pomagamo je
vse lažje, toda kako to potrebo zadovoljiti, kadar mislimo da je nimamo? Se jo da
naučiti ali prisiliti? .

Diskusija: Kako sta povezana zaupanje in prijateljstvo? V kakšnem odnosu je
Ijubeteniri--:'postavljanje pogojev? Kje ima mesto odgovornost?

<.

2.P(jT~EBA PO VARNOSTI

Ima dva spektra. Čisto na začetku ko smo še otroci potrebujemo toplino in varnost.
Gre ta nagonsko potrebo. Ljudje se ne moremo počutiti dobro, če imamo občutek da
nismo varni. Varnost nam onemogočajo naslednji pojavi: Nasilje v družini; zapustitev
otrok, izguba družine, zanemarjanje otrok in mladostnikov; vojne, izsiljevanja,
grožnje, laži. ... Vsi smo bili kdaj v podobni situaciji. Kako smo se počutili? ln mi? Smo
kdaj komu drugemu vede ali nevede onemogočali potrebo po varnosti?

Drugi spekter varnosti pa je da imamo osnovne potrebe (hrana, stanovanje, denar
ipd) da lahko v miru živimo. Če tega nimamo, smo na udaru, ne vemo kako bo jutri,
nimamo občutka varnosti.

Dobrih odnosov ni, če nimamo občutka varnosti. Varnost pomeni tudi topel dom in
kraj pribežališča.

1. FIZIOLOŠKEPOTREBE

To pa so najbolj osnovne potrebe, ki jih dostikrat samodejno, brez nekih zavestnih
aktivnosti uresničujemo. Gre namreč za potrebe, ki nas ohranjajo žive (potrebe po
hrani, vodi, zraku, počitku, gibanju in tudi spolnosti).

.-- ....

f!.-

( ~."
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4.2. KRITIKE V KOMUNIKACIJI

KAJ JE KRITIKA?Podajanje razlogov, mnenj, opazk ..... ki človeku skušajo povedati
in ponazoriti da njegova dejanja, besede ipd niso bila v redu ali v skladu z drugimi
pričakovanji.- -

Poznamo realno kritiko. "To je kritika ki vsebuje stvarno gledanje in razumevanje
stvari, dogodkov ipd. Si podkrepljena z argumenti (zadostnimi in jasnimi razlogi,
dokazQ. _
Kritika je lahko tudi negativna. To je takrat kadar ima kritiziranje samo en namen -
škodovati človeku ne glede na to ali je realna ali ne, utemeljena ali ne.

Neutemeljena kritika je kritika, ki nima prave osnove in nima pravih argumentov (zato
kersem jaz tako mislil, jaz tako rekel ipd .... )

Pozitivna kritika je -dobronamerna kritika, z dobrimi argumenti in je utemeljena.
Človeku noče škodovati, četudi mu pove realna dejstva, ki so lahko boleča.

KDAJ JE KRITI.KA UPRAVIČENA?

- kadar je dobronamerna, realna in pozitivna

- kadar je argumentirana (ima dovolj dokazil da je resnična)

- kadar sledi splošno dobremu

- kadar je usmerjena na dejanja ne na osebnost

Zlasti zadnja ima pomembno vlogo. Kadar recimo učitelj poda kritiko učencu, naj ne
bi os~~~6Q~1[lti8qJ:jsrnE?ri'-[l'~nJKot, na Q~~q9', temveč le na.njego~9 dejanje. Obratno
velja I isto. Učenec naj ne bi kritiziral sošolce/sošolke in učitelje zaradi njih samih ali
zaradi tega ker bi želeli škodovati, temveč zaradi dejanj, ki se jim zdijo nedopustna.

Tema za diskusijo:
.

Prim: Kot oseba si mi všeč. Zdi se mi, da moraš imeti tudi sam težave, ker to, da se
norčuješ iz sošolcev ni ne dopustno, ne lepo. Če še kar ni odziva in učenec ponavlja
dejanja poniževanja, potem učitelj uvede neke sankcije ~ toda tudi te ne smejo" biti

_usmerjene na osebo, temveč na dejanja. Učenec je moral zapustiti razred, dobiti
dodatne naloge ipd.' Dostikrat se 'potem sliši da to ni'fer', da je učitelj 'vzel na piko'

______________t?čn ~ d<?_lo~~~~g_~_~~e~_~a_ip_d:c _ _,_________ . ,
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Druqi primer: Zdjš se mi sposoben, pameten in dober učenec, le len in brez učnih
navad. To da vedno pozabiš naloge in ne prihajaš redno kaže na tvojo
neodgovornost. Odvije s~ lahko pogovor zakaj je do tega prišlo ipd, bistveno je le, da
se kritizirajo dejanja in ne osebe.
Obratno prav tako. Če učenec ni zadovoljen z učitelji ima pravico da to pove in
pokaže, toda kritika ne sme biti namenjena učitelju kot osebi (ker je grd, ker je
~smotan', ker je 'neumen', temveč na dejanja, ki jih je storil).

V razmislek: Kaj bi mi storili če bi bili na mestu učitelja? Smo pogosto deležni kritik?
Kako se odzivamo (mislimo da so upravičene - utemeljimo).

Zakaj toliko besed o tem? Vsi ljudje smo enaki, kar se tiče odzivov na kritike, četudi
so dobronarnerne. In če niso smo še toliko bolj 'napadalni'. Gre za obrambni
mehanizem, ki ga ima vsak člove v sebi, kot ščit svoji pomembnosti in
sarnospoštovanju. Nihče' ne mara kritik. In če smo jih deležni nam motivacija
neverjetno pade.

, Vaja: Vsak naj najde eno dobro lastnost pri sošolcu/sošolki in naj ga/jo pohvali

Kaj pa SAMOKRITIKA?

SAMOKRITIKA je mnenje in ocena nas samih o nas samih (kakšni smo. kako
razmišljamo. kako delujemo ... )

Ni dobro če nismo nič kritični do samega sebe in ni dobro če smo preveč
samokritični. Če smo namreč preveč samokritični to pomenil da smo notranje slabo
motivirani za pozitivne stvari in napredke. Zakaj. prevelika strogost in kritika do
samega sebe lahko povzroči slabo samopodobo (nikdar ne naredim ničesar dovolj
dobro; nikdar se tega ne bom mogel naučiti, sem neumen; ne bom našel dela, saj
nisem za nič sposobne ipd).

Priloga: vprašalnik iz 'Asertivnosti' za izračun koliko smo k(itični do samega sebe.

Vaja za kritično razmišljanje in učenja z učenjem

Spodaj napisanim trditvam skušajmo določiti vrsto kritike in pohvale,

°o ~ •

1. Vedno kadar kaj storim, vem da bi lahko storil še bolje in kadar nekaj povem, vem,
da to lahko povem še bolje.

-..
,. -',

21



2. Super sem to povedal, nikakor ne bi tega zmogel povedati še bolje, ker je bilo
briljantno.

3. To sem naredil popolnoma narobe. Nikoli ne naredim nič prav in tako kot je treba,
najbolje da se sploh ničesar takega ne polotim več.

4. Po svojih najboljših močeh sem to naredil, saj sem se dosti učil, pač ni šlo, čeprav
vem da zelo obvladam.

5. Učiš se slabo in tudi sicer si len, v prihodnje ti povem, potrudi se bolje, če ne, ne
boš opravil šole.

6. Že dolgo časa te ocenjujem in zdi se mi, da si pameten in sposoben učenec, le
malo len in neodgovoren. Več uspeha boš imel, če boš pokazal več volje in
sodelovanja, saj boš tako v prihodnje lahko končal še katero drugo šolo, ne le te.

7. To si povedal tako zanič, da četudi se boš trudil in trudil, ne boš znal povedati nič
bolje.

9. Zelo dobro. Vidi se da si na tem področju sposoben in da ti takšen način učenja
ustreza, kar tako naprej.

10. Super, to storiš najbolje od vseh, ni kaj reči.

11. Ne bom te oceniIla pozitivno ker seri! jaz tako rekla.

12. Ne bom te ocenila pozitivno, ker niti ene naloge nisi opravil uspešno kljub temu,
da sem ti ponudilla pomoč in dodatne vaje ter možnosti.

.' ,

---- -------- --- - -------,.
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5. PRAVILA V MEDOSEBNEM KOMUNICIRANJU
BONTON

Ka.j je bonton? Kulturno vedenje, ki upošteva spodaj napisana
pravila

1. korak: UPOŠTEVANJE SOGOVORCA- opaziti nekoga
- Da uporabimo pravilno neverbalno komunikacijo (prvi korak ko pristopimo do

nekoga ali obratno)' .
""'da pazimo, da v komunikaciji ni preveč samopovzemanja (kaj sem s tem

mislil/a, ... ja s tem sem mislil povedati. .. sogovorcu ne dano možnosti da bi karkoli
povedal, ga ne upoštevamo, povemo samo tisto kar smo si zamislili in to je vse ... )

2. kora.k: SPOŠTOVANJE SOGOVORCA
- Smo vljud[li, pazimo na neverbalno komunikacijo, očesni stik, nasmeh ipd
-verbalno pazimo na bonton, ne skačemo v besedo, ga ne prekinjamo in ne
napadarno takoj z nasprotnimi argumenti
- skušamo se znebiti stereotipov (strah, 'odpor, manjvrednost, prevlada nad
podrejenimi in nadrejenimi. ...
- pazimo, da ne pretiravamo, da smo čimbolj pristni in spontani (da si že tako vljuden
in spoštljiv, da je že preveč)

3. korak: LOČEVANJE TRDITEV OD SODB
- Imamo svoja prepričanja, svoje trditve, jih tudi povemo, zagovarjamo, vendar pa ne
sodimo. Zlasti kadar se iščejo krivci za konfliktne situacije ipd, hitro sodimo, nekoga
obsodimo, ne gre več za trditev zakaj je do tega prišlo ampak damo dokončno
sodbo.

4. korak: USKLAJEVANJE MNENJ- SKLEPANJE KOMPROMISOV
- temelji na sposobnosti navajanja argumentov
- veliko vlogo igra strpnost, demokratičnost, upoštevanje enakopravnosti in
drugačnosti
- pri sklepanju kompromisov se pokaže celotna drža človeka
- nevarnost manipulacije

I

5. korak: SPORAZUMEVALNA TEHNIKA
- jasen ih pravilen govor; (slovenskijezik)
-kratek in jedrnat govor
-prirneren govor
-živ ih barvit govor

.-

s.korak: VLJUDNOST
- točnost
- pozdravi _

'-~nianire (do 'stafejšinljudi~~ :)"'--"'- , , .,.
- primerne ure klicanja
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6. REŠEVANJE KONFLIKTOV

6.1. SPLOŠNI POJMI

Konflikt: nesporazum, nesoglasje, nestrinjanje; konflikti se pojavljajo zaradi
drugačnosti in posebnosti (ljudje imamo različne cilje, vrednote, kulturne in dedne
danosti, interese ipd.) ..

Naštejmo nekaj konfliktov:
. , .

, Težava: Nima trajnih posledic, lahko pa je prav tako velika in boleča. Težava se
razlikuje od problema, ker ni konstantna (traja malo časa, če se. reši in se začne
ponavljati preide v problem; težava izhaja iz konflikta(nekega nestrinjanja,
nesoglasja). Dostikrat rečemo, da imamo težave z učenjem, težave doma,kar
pomeni da imamo vsak.dan nek konflikt, ker pa jih je več je to že težava. Toda težave
se po vsebini razlikujejo. Kadar

Problem: Gre za dolgotrajen ali dolgo časa prisoten konflikt s samim seboj, z
drugim/drugimiin povzroča vedno večjo telesno in duševno stagniranje.

pd9

Stres: Stanje, ki telo in duha nekontrolirano pahne v stanje nepredvidljivosti. Stres
se pojavi zaradi trajnih in sproti nerešljivih problemov (se kopičijo iz dneva v dan.
Nekega ne izbruhne, človek ne vzdrži stres lahko pripelje do nekaterih duševnih
motenj in stanj: - .

Živčni' zlom in duševne motnje:, Od stresa do živčnega zloma in do
depresije .... Glede na zgornjo delitev je konflikt lahko enostranski (konflikt znotraj nas
same); dvostranski (jaz in drugi) in večstranski (v skupini ipd). Ne glede na delitev pa
so faze reševanja enake.

Pomembnost konfliktov,

- za zdrav razvoj, napredek (brez konfliktov praktično ni rasti, saj se ravno skozi
različna mnenja, nesoglasja in nestrinjanja urijo socialne veščine, komunikacijske
veščine. Na ta način se učimo kritičnega preverjanja vsebin (realnega gledanja,
presoianja.sprejernaoja kritike in samokritike, sprejemanja drugih in drugačnih na že '
prej omenjenih načelih - spoštljivosti,demokratično~ti,avtonomnosti. ..). - .,

~ :-:>1 '-~?,::-}:.:~;
- konflikti tudi znižujejo napetost in odvečno energijo

. .., :~.•.' ,:. '; .:

- omogočajo osebno rast in razvoj individuuma (zlasti pomemben konflikt znotraj
nas samih - ali bom sprejel neko vrednoto ali ne, ali bom živel po teh načelih ali ne;
ali bom spremenil osebnostne lastnosti ali ne; ali bom sprejel samega sebe ali ne .....

; .·-POZOR!!!!!!!!!!!!!!!.! Če jih sproti ne rešujemo, ne govorimo o njih in jih potlačirno v
...•--.--- .....- podzavestso škodljivi in nevarni, saj lahko privedejo dotelesnihin d~ševnih bolezni.
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FAZE REŠEVANJA KONFLIKTOV

1. PRfPOZNATI SITUACIJO, PROBLEM, TEŽAVO (Zavedati se moramo, da smo v
situaciji, ki je kon fliktn a; če jo kot tako ne prepoznamo, govorimo o skrivanju,
zakrivanju, begu ali nevednosti) Problema ni, če ga ne vidimo.

2. DEFINIRATI KONFLIKT, PROBLEM, SITUACIJO (ko jo prepoznamo, jo skušamo
definirati oz, čim bolj na kratko opisati - samo vsebinsko ali naslovno/področno.)

3. RAZČLEMBA KONFLIKTA. PROBLEMA (bolj podrobno: opišemo kdo je v ta
konflikt vpleten(vpišemo tudi sebe) in kakšno vlogo ima kdo; kdo je pobudnik, kdo je
posrednik, .kdo najbolj vpliva na potek situacije ipd ... na koncu skušamo narediti čim
bolj ozek oz. pomemben krog vpletenih.

4. ISKANJE MOŽNIH REŠiTEV {po metodi brainstorming),napišemo čim več
rešitev, ki se jih spomnimo.

5. SELEKCIRANJE (od zgoraj možnih izberemo eno vodilno rešitev in dve pomožni)
-

6; AKCIJSKI PLAN: Opredelimo časovno, krajevno (prostorno), načinovna akcijo.
Kdaj. kako na kakšen način izpeljati zadano akcijo.

'..~

l'
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Strategija reševanja problemov (v odnosih - jaz-til

Izogibanje:BEG zajec

V takih situacijah človek ne želi reševati problemov (ali problem prestavi na jutri, ali
ga porine v podzavest; ali beži pred njim in zanj noče slišati; ali pa iz strahu ne stori
nič. Pojavi se umik iz konfliktne situacije. Odnosi sonezaznavni.

- ,

Prevlada (zmaga - poraz) ZA VSAKO CENO valar

Pri tem načinu reševanja gre za visoko zaskrbljenost za osebne cilje in potrebe
(uveljavljanje svoje rešitve, pritisk) ter nizko skrb za poglede in potrebe soudeleženca
v konfliktu, odnos ni kaj dosti pomemben, gre za egoistično držo, kjer ena stran 'doživi
poraz, ki je lahko zelo nemoralen.

Argument avtoriteta MOČ,ZMAGA

Pri tem načinu reševanja gre za to, katera stran bo podala boljše in bolj tehtne
, argument ; rešitve se tu postavljajo nad odnose, vendar jih ne postavljajo vstran.

Dobri argumenti, dobre rešitve so tiste, ki dajejo uspeh. Tista stran, ki je slabša, se
umakne; vendar poraz ni nemoralen.

Kompromis diplomat PRIVOLITEV, DELNA ZMAGA

Kadar je oseba pripravljena žrtvovati nekaj osebnih ciljev zato, da lahko nekoliko
upošteva poglede in interese soudeleženca v konfliktni situaciji, da se torej najde
neka skupna (začasna)

Prilagajanje, podredltev puška v koruzo VDANOST

Pri tem načinu gre za načrtno podreditev lastnih potreb in osebnih ciljev interesom in-
potrebam soudeleženca v konfliktni situaciji. Oseba se navadno podredi.iz strahu
pred pritiskom, ki bi verjetno nastal, če se ne bi podredila. Iz take situacije se
ponavadi rodijo še

Vprašajmo se:

Katera je naša strategija reševanja problemov?

.
Kako največkratodreaqlrarno?

-~-Kaj bi radi spremenili in zakaj tega ne zmoremo?---
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IZPITNA VPRAŠANJA

1. Kaj je komunikcija (opis)

2. Kako delimo komunikacijo na splošno in kako posamično (vrste)?

@) Zakaj je pomembna povratna informacija

4. Kaj je to polsovna komunikacija in kako se razlikuje od osebnostne?

5. Oblike sporočil ( v pogovoru)

6. Opiši odnose (vrste in opis)

7. Reakcije v odnosih

8. Pravila poslovne komunikacije

9. Kaj je to bonton?

10. Pravila v medosebnih odnosih (bontonska pravila)

11. Naštej potrebe (hierarhijo potreb)

@<aj spada pod neverbalno komunikacijo (kratek opis)

13. Kaj je to kritika, samokritika, pohvala?

14. Opiši sporočevalni proces?

15. Katere motnje v sporazumevanju poznamo?

16. Razloži pojme 'težava, konflikt in problem'

17. Naštej faze reševanja problemov

18. Naštej strategije (pristopanja) k reševanju problemov

19. Zakaj so konflikti pomembni?

§<ako je komUnikacij~ povezana z delom z ljudmi (ekonomija), kakšna mora biti
in zakaj je ključnega pomena? .

. -"--'---'---"--.' . __ _- -' _._ .
. /
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