
Erasmus  + K101  

SOFT SKILLS AND CREATIVITY FOR INCLUSION  

(Razvijanje kompetenc za boljše vključevanje tujcev in težje vodljivih otrok)  
  

Alicante,  10. - 16. 4. 2022  

  

Lokacija: Alicante, Španija  

 Datum: 10. do 16. 4. 2022  

Število udeležencev tečaja: 10  

Vodji tečaja: Lorenzo Valentin Gomez in Angel Gallardo Lopez (organizator).   

Udeleženci tečaja so bili učitelji iz držav EU: Estonije, Irske, Italije, Nemčije, Portugalske in jaz iz Slovenije.  

Večina je bila učiteljev na osnovnih šolah, predstavnika Italije pa sta bila ravnateljica in učitelj telovadbe 

Srednješolskega centra iz Taranta. Čeprav sem bila edina svetovalna delavka, smo se odlično ujeli, saj je večina 

učiteljev že poznala in pri svojem delu uporablja socialne igre. Večina jih je že večkrat sodelovala na Erasmus  

izobraževanjih. Program dela je bil dobro strukturiran in raznolik (glej priložen urnik). Pomanjkljivo znanje 

angleškega jezika posameznikov smo uspešno reševali z medsebojno pomočjo in google prevajalnika.  

Ime in priimek   Država   Šola  kontakt   

Maia Punak   Estonija   Polva School   Estonia, Põlva School, Maia Punak.pptx - Google Predstavitve   

Annamaria 

Scialpi  Luigi 

Ruggiero   

Italija   
Pacinotti, Taranto   

  
http://www.pacinottitaranto.edu.it   

https://docs.google.com/presentation/d/1LDD1AvthrxsosOMo6FzO9VrVo3FdiLVOKSOjBdznfg/edit#slide=id.p1   

Clairre 

Brennan  
Collenn Quinn  
Rachel Dunne   

Irska   
Corran Colege   

  
clairebrennan33@gmail.com   

https://docs.google.com/presentation/d/1f0mJ3oZaGxBcH5EsMH7BwmBbijPzxs5q/edit#slid e=id.p1   

Ekaterina 

Kovalenko   
Nemčija     +49 176 47696498   

Nataška 

Fabjančič   
Slovenija   OŠ Venclja Perka,  

Domžale   

https://drive.google.com/drive/folders/1m6Ef-pJ6l4VdecMwpwGmhn6HTTYKLpF9   

Flora 

Fernandez  

Cristina 

Baltazar  

Portugalska   Escolas de Trancoso   

  
https://aetrancoso.pt/   

+351 913 816 455  
+351 910 431 176   

Angel Gallardo 

Lopez  
Lorenzo 

Valentin  
Gomez  
Maria-Free 

Walking  
Tours   

ŠPANIJA  Organizatorji/izvajalci   +351 919 431 176  
lorenzoiesenricvalor@gmail.com  
+34 616 75 06 08   
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Soft skills ali "mehke veščine" so nujne veščine pri našem delu z mladimi. Dobro moramo poznati svoje 

sposobnosti, svoje šibke strani, svojo moč za vodenje in spreminjanje drugih. Znanje komunikacije, poznavanje 

telesne govorice, značilnosti skupinske dinamike... nam pri tem zelo pomaga.  

Nedelja, 10. 4. 2022:                                                                                                                                                                                                    

V popoldanskih urah smo se udeleženci zbrali v hotelu Lucentrum v centru Alicanteja. Sledilo je spoznavanje 

udeležencev in seznanitev s potekom seminarja. Dobili smo tedenski urnik in uredili še zadnje organizacijske 

formalnosti. 

Ponedeljek,  11. 4. 2022:                                                                                                                                                                                             

Jutranji krog in spoznavanje udeležencev. Urejanje prijave, vseh podrobnosti in predstavitev celotedenskega 

urnika. Program je bil dobro strukturiran in predstavljen. Lorenzo, ki je vodil izobraževanje vse dni, nas je sproti 

seznanjal z načinom dela v  šolah v Španiji. Njegov zelo oseben pristop pa je bil še posebej zanimiv. Vsak dan v 

končni evalvaciji (final activity)  pa je bil prostor za predstavitve nas udeležencev, svojega dela, svoje šole 

oziroma svoje države.   

  

Program smo zelo primerno začeli z ogledom gradu in mesta Alicanteja in spoznavanjem njegove zgodovine. 

Vodička Maria, domačinka, zaljubljena v svoj domači kraj, se je pri tem odlično odrezala.  

 

 V popoldanskem času od 15.00 do 20.00 ure  sem se udeležila prvih treh delavnic. Vodilna tema je bila 

SPOZNAVANJE  med člani skupine na drugačne načine (slikovne, z gibom...) razvijanje in trening EMPATIJE do 

vseh novih članov skupine. Cilji: igre za spoznavanje in predstavljanje, učenje komunikacije (besedne, 

nebesedne), izražanje z govorico telesa, učenje podajanja svojih idej...  

1. Kratek teoretični uvod, predstavitev načina dela, preverjanje našega predznanja.  

2. Vaje spoznavanja, vaje za ogrevanja in razbijanje treme in "body language" (nebesedno sporazumevanje) 

dejavnosti. Najprej pa smo se člani skupine spoznali med seboj:  Kdo sem, od kje prihajam, kaj najraje 

počnem v prostem času, kaj je moj motiv prijave na izobraževanje... Predstavili smo se tudi nebesedno, preko  

  

                               

            

  

  

  

  

  

  



(abstraktne) risbe, ki te predstavlja. Vsak je izdelal svoj slogan. Kmalu smo ugotovili, da smo, čeprav prihajamo 

iz različnih držav in kulturnih okolij, učitelji pravzaprav skupina z zelo podobnim vrednostnim sistemom. 

Skupina je od začetka zelo dobro in enotno delovala.   

Vaje: asociacija na črko imena, priimka, "hot potato"- kaj imaš rad, česa ne maraš, 5 stvari, ki jih dobro delaš, 

klicanje z gibom, sebe predstaviti z abstraktno sliko, svoj slogan-kako se predstaviš, predstavitev nasproti  

sedeče osebe v angleščini  (predstaviš jo skozi oglas)...   

3. Zaključna delavnica: Monolog. Asociacije na besede: vojna, najstnik, delo....               

  Torek, 12. 4. 2022:   

Dopoldan: raziskovanje Alicanteja in njegove zgodovinske dediščine - voden ogled Arheološkega muzeja, 

vožnja s podzemno železnico .  

                       

V popoldanskem času od 15.00 do 20.00 ure - torkova rdeča nit so bile SOCIALNE VEŠČINE, delavnice so se 

navezovale na tematiko KAKO SO DRUGI? Cilji: spoznati druge udeležence, prepoznati njihove prednosti in 

slabosti, upoštevati različna mnenje, uporaba orodija za izboljšanje (poglabljanje) odnosov.  

1. Kratek teoretični uvod, empatija in asertivnost.  

2. Igra vlog, vroči stol, štetje v krogu do 20 z zaprtimi očmi, metoda "pokvarjene plošče"(asertivnost), kaj nam je  

skupno kot skupini- A special flower...   

3. Postaviti se v čevlje nekoga drugega ("soft suport is the best suport")...  

  

Sreda, 13. 4. 2022:  MI SMO SKUPINA - moje mesto v skupini. Cilji: sodelovanje in skupno odločanje, aktivno 

delovanje v smeri izboljšanja učnega okolja, vrednotenje posameznikovega prispevka k obogatitvi učnega 

okolja, prepoznati konfliktne situacije in biti sposoben odzvati se nanje, promovirati ustvarjelnost in well-being 

v svoji šoli kot osnovni princip za razvijanje osebnosti učencev... Meni osebno ta dan najboljše delavnice.  

1. Zaupanje v skupini, aktivno poslušanje in sprejemanje odločitev. Vaje:  vsa skupina išče rešitve za nek 

problem,  spodujanje/negativno spodbujanje/ignoranca skupine, ko posameznik meče na koš z zavezanimi  

            

                             



očmi;  telefončki, risanje po nareku...    

2. Zaupanje, usmerjenost k cilju skupine in team building dejavnosti. Vaja: veliko platno na tleh. Skupina ga 

mora brez verbalne komunikacije obrniti. Izpostavi se pozicija vodje.   

Vaje: pantomima, Soul mates (stran 21), zamrznjeni kipi (preteklost, sedanjost, prihodnost)...  

3. Končna evalvacija in predstavitev Slovenije, OŠ Venclja Perka in mojega dela kot šolske psihologinje:   

  

https://drive.google.com/drive/folders/1m6Ef-pJ6l4VdecMwpwGmhn6HTTYKLpF9 . 

Mislim, da je bila moja promocija šole, mesta Domžale in Slovenije zelo uspešna.  

  

Četrtek, 14. 4. 2022: EMOCIONALNA INTELIGENCA: Cilji: prepoznati klimo v skupini, katera orodja za izboljšanje 

klime in katere mehke veščine želiš promovirati v svoji šoli, usmerjenost na proces, ne na rezultat...  

1. Varni prostor : Vaja: dajanje pohval (vsak na list napiše svoje ime, list kroži med udeleženci, vsak vsakemu 

napiše pohvalo.  

    

2. Čustva:   

Ljudje, s katerimi si v 

kontaktu vsak dan  
Čustva, ki jih čutiš do 3 

oseb iz prvega stolpca  
(+,-)  

Vprašaj se, zakaj ti gre ta 

oseba na živce? Kaj 

narediš?  

Razloži si, zakaj ta oseba 

dela to, kar ti gre na 

živce. Kaj potrebuje, kaj 

ti sporoča?  

Zelo močna vaja za 

razvijanje empatije (kako 

se počuti drugi v svoji 

koži) in prepoznavanje 

svojih čustev.  

10 oseb  Predvsem negativna...        

  

3. Dramatizacija in vaje emocionalne inteligence: Vaja: igra vlog, različne situacije (delo v paru); simulacija 

nevihte z zvoki (drgnjenje dlani, tleskanje, ploskanje, udarjanje po stegnu, topotanje)-ena oseba koordinira.  

Zaključna evalvacija: vroči stol (pomembna oseba na stolu, skupini postavlja vprašanja, na katera odgovoriš 

lahko le DA/NE),   

       

           



Zvečer neformalno druženje v domači gostilni (za domačine) in spoznavanje lokalne hrane. Vodička Maria se je 

ponovno zelo izkazala.  

  

Petek, 15. 4. 2022: Kulture aktivnosti in mreženje (networking) - celodnevni izlet na otok Tabarca in skupno 

kosilo s paelijo. Softiči in drugi naši.  

  

Sobota: 16. 4. 2022:   

Dopoldan: končna evalvacija tečaja, podelitev priznanj in poslovitev od članov, ki so ta dan že potovali domov.  

Popoldan: opcija Iskanje skritega zaklada in na ta način odkrivanje znamenistosti Alicanteja. Znova z izvrstno 

vodičko Mario. Opcija zame: iskanje testnega mesta za potrdilo o negativnem rezultatu na Covid.  

Zaključek:    

Lorenzo je za zaključek tečaja poskrbel za presenečenje. 

Udeleženci smo prejeli diplome o opravljenem izobraževanju 

na prisrčen, sproščen in prijateljski način. Tudi sama sem 

mnenja, da sem s tečajem pridobila predvsem spoznanje, da 

je izkušnja predajanja znanja skrita predvsem v učiteljih kot 

osebnostih; v naši raznolikosti, občutljivosti za probleme 

mladih in pripravljenosti, da jih spoznamo in se jim približamo 

na subtilne, bolj neformalne načine. Čeprav same delavnice 

zame niso bile nič novega, so me ponovno spomnile na to, kaj 

bi v šolah moralo biti na prvem mestu: spoznavanje in 

upoštevanje drugega, sprejemanje različnosti in spodbujanje, 

da vsak napreduje v  

  učenju v svojem ritmu, brez tekmovalnosti, vredotenja 

in opozarjanja na pomanjkljivosti.  

  

Domžale, april 2022                                                                                                Nataša Fabjančič, ŠSD  

        

     

  

  

  

      



  

  

  
  


