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Upoštevanje raznolikosti v skupini 

Dobrodošli na srečanju Društva 
moderatorjev Slovenije!

Z vami sem Janja Rebolj,
REJ, Janja Rebolj, s.p.

rej.sdi@gmail.com

Povzetek srečanja:

K učinkovitemu delu moderatorja lahko prispeva tudi 
poznavanje osnov teorije zavedanja odnosov dr. E. H. 

Porterja, ki moderatorju med drugim omogoča razumeti, kaj 
udeležence spravlja v konflikt, na katere načine se v takih 

situacijah odzivajo in kako jim pomagati, da se čim prej 
vrnejo v svoje »običajno« stanje. Teorije se bomo lotili zelo 
praktično; preko deljenja lastnih izkušenj bomo raziskovali 

konfliktne odzove in jih preverjali skupaj s kolegi. Izkušnjo 
bomo povezali s teorijo v novo znanje, ki nam bo olajšalo 

moderiranje in komunikacijo v celoti.

.

Dr. Elias H. Porter avtor TZO

�priznan psiholog, sodelavec Carla Rogersa

�Avtor del Introduction to Therapeutic Counseling in 
Manpower Development

�Avtor teorije zavedanja odnosov (Relationship 

Awareness Theory)

�ključne osebe, ki so vplivale nanj: Sigmund Freud, 

Erich Fromm

�Avtor orodja SDI

�SDI-osebnost: MODRA (nesebičen – skrben)

Elias H. Porter
1914 - 1987
Elias H. Porter
1914 - 1987

Teorija zavedanja odnosov
(Relationship AwarenessTheory®)

Teorija zavedanja odnosov temelji na 
motivaciji v dveh različnih 
situacijah:

1. Kadar vse poteka brez težav in

2. Kadar se znajdemo v konfliktu.

1. načelo TZO

Vedenje usmerja 
motivacija, s katero 
želimo ohraniti 
samospoštovanje.

2. načelo TZO

Motivacija se v konfliktu 
spremeni.



1/10/2015

2

3. načelo TZO

Vrline, ki so pretirane ali 
napačno uporabljene, 
lahko zaznavamo kot 
slabosti.

Osebni filtri vplivajo na 
zaznavanje sebe in 
drugih.

4. načelo TZO

Univerzalna motivacija

Vsak človek želi ohraniti samospoštovanje.

Samospoštovanje lahko pridobite od:

�samega sebe – ker se spoštujete;

�drugih – ker vas spoštujejo drugi …

… za stvari, za katere želite, da ste spoštovani.

Motivacija, namen in vedenje

… kar skušate narediti.

Zaznavanje samega 
sebe temelji na tem …

… kar vidijo, da delate.

Drugi ljudje vas zaznavajo 
na podlagi tega …

MOTIVACIJAMOTIVACIJAMOTIVACIJA
notranja

MOTIVACIJA
notranja

VRS in MVS

Želeni način vzpostavljanja odnosov (VRS)
Značilni način vedenja, ki nastane iz MVS, ko se oseba 
počuti dovolj sproščeno, da se vede tako, kot ji 

zapoveduje njen MVS.

Sistem vrednot, ki nas motivirajo (MVS)
Precej stalni skupek vrednot, ki predstavljajo osnovo za:

• izbiranje vedenja in podeljevanje namena vedenju;

• osredotočanje na določene stvari in pri tem ignoriranje 

drugih;

• dojemanje in presojanje sebe in drugih.

Vedenje in motivacija

Vedenje: 
stvari, ki jih ljudje delamo in 
govorimo.

Motivacija:
razlogi za vedenje.
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Pot okoli trikotnika

Sedem področij 
MVS

Modri
Rdeče-
modri Rdeči

Rdeče-
zeleni

Zeleni

Modro-
zeleni

Hub

MOTIVATIONAL VALUE SYSTEM

VALUED RELATING STYLE:

Modri

Skrbi za zaščito, razvoj in dobrobit 
drugih.

NESEBIČEN–SKRBEN

� Je odkritosrčen in 

dovzeten za potrebe 

drugih.

� Išče načine, kako 

pomagati ljudem.

� Trudi se drugim olajšati 

življenje.

� Noče biti drugim v breme. 

� Pomaga drugim, da 

razvijajo svoje možnosti.

� Drugim zagotavlja, da jih 

cenijo.

� Zagovarja pravice drugih.

SISTEM VREDNOT, KI NAS MOTIVIRAJO (MVS)

ŽELENI NAČIN VZPOSTAVLJANJA ODNOSOV (VRS)

MOTIVATIONAL VALUE SYSTEM

VALUED RELATING STYLE:

Rdeči

Skrbi za dokončanje dela.

Skrbi za organizacijo ljudi, časa, 
denarja ali drugih virov pri doseganju 
želenih rezultatov.

SAMOZAVESTEN–USMERJEVALEN

� Tekmuje za avtoriteto, 

odgovornost in mesto 

vodje.

� Prepričuje.

� Preži za priložnostmi.

� Zahteva zaslužene 

nagrade.

� Sprejema izzive.

� Sprejema tveganje kot 

nujno in zaželeno.

� Je tekmovalen.

SISTEM VREDNOT, KI NAS MOTIVIRAJO (MVS)

ŽELENI NAČIN VZPOSTAVLJANJA ODNOSOV (VRS)

MOTIVATIONAL VALUE SYSTEM

VALUED RELATING STYLE:

Zeleni

Skrbi za zagotavljanje vnaprejšnjega 

natančnega premisleka.

Skrbi za vzpostavitev in ohranjanje 

smiselnega reda.

Individualnost, zanašanje nase in 
samostojnost.

ANALITIČEN–AVTONOMEN

� Je objektiven.

� Je pošten.

� Je načelen.

� Ima čustva pod 
nadzorom.

� Je praktičen.

� Je pazljiv in natančen.

� Je pravičen.

� Je odločen.

� Je resen.

� Je sam svoj razsodnik.

� Je samosvoj.

� Preden ukrepa, skrbno 
premisli.

SISTEM VREDNOT, KI NAS MOTIVIRAJO (MVS)

ŽELENI NAČIN VZPOSTAVLJANJA ODNOSOV (VRS)

MOTIVATIONAL VALUE SYSTEM

VALUED RELATING STYLE:

Hub

Skrbi za prilagajanje.

Skrbi za dobrobit skupine.

Skrbi za člane skupine in pripadnost 

skupini.

PRILAGODLJIV–POVEZOVALEN

� Zanima ga, kaj drugi 

mislijo in čutijo, je 
prilagodljiv in širokih 
nazorov.

� Preizkuša različne 
načine odziva.

� Ponosen je na svojo 
“pripadnost”.

� Rad pozna veliko ljudi.

� Všeč mu je, če ga 
pozna veliko ljudi.

� Rad je znan kot 
prilagodljiv človek.

SISTEM VREDNOT, KI NAS MOTIVIRAJO (MVS)

ŽELENI NAČIN VZPOSTAVLJANJA ODNOSOV (VRS)
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MOTIVATIONAL VALUE SYSTEM

VALUED RELATING STYLE:

Rdeče-modri

Skrbi za zaščito, razvoj in dobrobit 
drugih s pomočjo izpolnitve nalog in 

vodenja.

ODLOČEN–SKRBEN

� Aktivno išče priložnosti 

za pomoč drugim.

� Spodbuja ljudi k skrbi 
za maksimalen razvoj in 

rast drugih.

� Dovzeten za predloge 

za ustvarjanje dobrobiti 
in varnostni drugih.

� Pri premagovanju ovir 

na poti do uspeha 
deluje vzpodbudno.

SISTEM VREDNOT, KI NAS MOTIVIRAJO (MVS)

ŽELENI NAČIN VZPOSTAVLJANJA ODNOSOV (VRS)

MOTIVATIONAL VALUE SYSTEM

VALUED RELATING STYLE:

Rdeče-zeleni

Skrbi za inteligentno odločnost, 
pravičnost, vodenje, red in poštenost 

med tekmeci.

RAZUMEN–TEKMOVALEN

� Nudi racionalno vodenje 

in zna oceniti tveganje 
in priložnosti.

� Ko so znana vsa 

dejstva, je odločen in 
podaja vzpodbudo.

� Nasprotovanja izpodbija 

s premišljenimi procesi 
in strategijami.

SISTEM VREDNOT, KI NAS MOTIVIRAJO (MVS)

ŽELENI NAČIN VZPOSTAVLJANJA ODNOSOV (VRS)

MOTIVATIONAL VALUE SYSTEM

VALUED RELATING STYLE:

Modro-zeleni

Skrb za potrjevanje in razvoj lastne in  
samozadostnosti drugih.

Skrb za premišljeno uslužnost 
upoštevajoč pravico.

PREVIDEN–ZAŠČITNIŠKI

� Omogoča učinkovite 

procese in sredstva za 
varovanje in izboljšanje 
dobrobiti drugih.

� Podpira aktivnosti, ki 
vodijo k razvoju.

� Pomaga pri ustvarjanju 

večje samozadostnosti 
in neodvisnosti.

� Bori se za pravična 

načela.

SISTEM VREDNOT, KI NAS MOTIVIRAJO (MVS)

ŽELENI NAČIN VZPOSTAVLJANJA ODNOSOV (VRS) Obvladovanje konfliktov

Kaj je konflikt?

Konflikt je reakcija, kadar imamo 
občutek, da je naše samospoštovanje 
ogroženo.

Ljudje se spustimo v

konflikt pri stvareh, ki

so nam pomembne.

(sprožilci konfliktov)
Ko vidimo, da je nekdo 

v konfliktu, lahko 

ugotovimo, kaj mu je 

pomembno.

Vedenje, ki ga lahko opazimo pri 
konfliktu

STOPNJA 
KONFLIKTA

OSREDO-
TOČENJE MODRI RDEČI ZELENI

1 Jaz
Težava
Drugi

Poskrbi za druge. Sprejme izziv.
Je razumno 
previden.

2 Jaz
Težava
Drugi

Se pogojno preda. Se bori za zmago.
Se začasno umakne 

in
analizira.

3 Jaz
Težava
Drugi

Se popolnoma 
preda.

Se bori za 
preživetje.

Se popolnoma 
umakne.
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Konflikt

Ko sem v 
konfliktu….

Kaj delate in kaj govorite?

konflikt (barva)

Kaj si resnično želite?

Kaj potrebujete od drugih?  

Česa ne smejo narediti?

Konflikti, ki jih lahko preprečimo

Nekatere konflikte lahko preprečimo.
Pojavijo se lahko, kadar:

� so motivi napačno interpretirani ali jih osebe 
ne razumejo na enak način;

� se ne strinjamo z metodami za doseganje 
skupnega cilja;

� se načini vzpostavljanja odnosov ne 
ujemajo;

� je komunikacija slaba ali je sploh ni;
� napačno predvidevamo.

Osebne vrline

Osebna vrlina je vedenje, s katerim 
povečujemo samospoštovanje 
samega sebe in drugih.

Načini vzpostavljanja odnosov

Želeni način vzpostavljanja odnosov
Način vzpostavljanja odnosov, kjer oseba 
lahko izbira vedenje, s katerim povečuje 
svoje samospoštovanje.

Načini vzpostavljanja odnosov

Zamaskirani način vzpostavljanja 
odnosov

Način vzpostavlja odnosov, ki je 
posamezniku vsiljen in ne povečuje 
njegovega samospoštovanja.

Načini vzpostavljanja odnosov

Sposojeni način vzpostavljanja odnosov
Način vzpostavljanja odnosov, s katerim 
posameznik namerava doseči želen cilj, 
vedenje pa samo po sebi ne povečuje 
samospoštovanja.
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Upoštevanje raznolikosti v skupini 

Za konec:

Kaj se vam je zdelo koristno?

Česa bi si želeli več?

Upoštevanje raznolikosti v skupini 

•Hvala za pozornost in priložnost, da 
sem se učila z vami!

•Veliko zadovoljstva pri vašem 
nadaljnjem delu!
•REJ, Janja Rebolj, s.p.

rej.sdi@gmail.com
GSM 041 220 698


