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IZOBRAŽEVANJE

IN

UVOD
Projekt N.E.T. WORK je eden od enajstih pilotskih projektov ECVET s sledečimi
smernicami:
• Sestaviti in utrditi partnerstvo med organizacijami, ki so sposobne
vzpostaviti in deliti skupen operacijski okvir za razvoj in testiranje ECVET
sistema
• Izvajati poskusne intervencije znotraj sistema ECVET z ozirom na
posamezne ciljne uporabnike poti poklicnega usposabljanja in
eventualnih projektov mobilnosti v sektorju turizma in namestitev s
posebnim poudarkom na področjih recepcije v hotelu in alternativnih
namestitvenih/pogostitvenih objektih
• Definirati in izvajati določene ECVET pristope in izdelati metodologije,
specifikacije smernice in priročnik
• Uveljavljati prevladujoče sistemske intervencije/ukrepe z namenom
utrditi rezultate splošnega ECVET sistema v širšem kontekstu EU
V začetnem obdobju izvedbe projekta N.E.T. WORK smo realizirali delovni
model za uporabo ECVET sistema, podrobneje:
• Analizirali nacionalne kontekste partnerjev (certifikatne sisteme in
ponudbo usposabljanj na področju turizma in upravljanja namestitvenih
struktur s posebnim poudarkom na področjih recepcije hotela in
alternativnih turističnih namestitvenih struktur)
• Izbrali profile usposabljanja za testiranje, ki so enakovredni v smislu
formalnih EQF ravni in po številu let usposabljanja:
o Ponudnik pogostitev in namestitev v agro turizmu (Francija)
o Tecnico superiore per l'assistenza alla direzione di structture
ricettiva (Italija) (– tehnik za podporo recepcije)
o Head receptionist (Portugalska) – Vodja recepcije
o Receptor (Slovenija)
• Analizirali modularne strukture poti usposabljanja v različnih državah ter
identificirali pripadajoče učne izide in okvir ZSK (znanj, spretnosti in
kompetenc) za vsako strukturo

• Identificirali pet sovpadajočih enot ter za vsako vstavili učne izide po
formatu znanj, spretnosti in kompetenc
• Skupaj smo dodelili kreditne točke (skupno in za posamezno enoto) in
odstotno ovrednotili lastnosti pripisanim učnim izidom znotraj enot po
posameznih partnerjih
• Definirali sistem za preverjanje in ocenjevanje učnih izidov
Pri

delu,

ki

smo

ga

opravili,

smo

sledili

usmeritvam

PRIPOROČILA

EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. junija 2009 o vzpostavitvi
Evropskega sistema prenašanja kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in
usposabljanju (ECVET)(Besedilo velja za EGP) (2009/C 155/02); in prispevkih
seminarjev projektov ECVET.
Na podlagi dosedanjih rezultatov sedaj organiziramo sinergije in metode za
izvedbo

eksperimentov

(povečevanja)

v

partnerskih

mobilnosti

in

državah

utrjevanje

z

njenih

namenom
učinkov

promocije
v

smislu

prepoznavanja/priznavanja kreditov.
Najmanj po eden partner iz vsake sodelujoče države bo testiral model ECVET
kot del poti usposabljanja ali tekočih projektov mobilnosti. V tej fazi projekta
so še posebej pomembne partnerske organizacije, ki imajo osrednjo vlogo pri
nacionalnih okvirjih, kot npr. strokovne/poklicne agencije in institucije za
usposabljanje, saj imajo na razpolago poti usposabljanja in tečaje na področju
specifičnih kvalifikacij na področju turizma.
Iz tega razloga sta partnerja CST in SV&CO razčlenila in zbrala rezultate 7, 8.1
in 8.2, omenjene na naslovnici ter pripravila razumljiv dokument Smernice za
uporabo ECVET, ki so sestavljene iz:
1. Tipa eksperimenta
2. Faz testiranja
3. Priloge 01: Skladnost enot, učnih izidov okvira delovnega paketa WP 5 z
eksperimentalnimi potmi
4. Priloge 02: Okvir ZSK (znanj, spretnosti in kompetenc)
5. Priloge 03: Sheme enot in primerjalne tabele učnih izidov

6. Priloge 04: Formalnega sporazuma
7. Priloge 05: Mreže za preverjanje vsebin poti usposabljanja glede na
sistema ECVET
8. Priloge 06: Mreže metod za preverjanje in ocenjevanje
Partnerji bodo te dokumente uporabili za testiranje N.E.T. WORK modela v
svojih nacionalnih kontekstih. Pri tem bodo upoštevali smernice, pripravljene
za koordinacijo faz testiranja, kar bo zagotovilo, da bodo popolnoma
upoštevane metode in instrumenti, ki smo jih definirali znotraj partnerstva.
Pravzaprav so področja uporabe, čas izvedbe, pričakovani rezultati, ter
posredne in neposredne ciljne skupine vsi orisani v smernicah.
Struktura smernic in vsebovane spremenljivke se bodo pripravile z namenom
izdelave »delovnega orodja« za partnerstvo, ki pa bo uporabno tudi na drugih
predmetih, območjih, sektorjih.

SMERNICE ZA UPORABO EKSPERIMENTA ECVET
Iz analize kontekstov, izvedene z uporabo izdelkov WP 2 (Opis in izbor profilov
usposabljanja za testiranje v eksperimentih) in WP 3 (Deljenje in potrjevanje
načinov opisov učnih izidov in enot), se je pokazala določena heterogenost:
tako pri praktični izvedbi uporabljenih VET instrumentov, kot tudi pri
diferenciaciji funkcij in misij pri sodelujočih partnerjih.
Vendar to lahko pomeni dodano vrednost projekta iz dveh razlogov:
predstavlja

realno

situacijo

članic

EU

ter

omogoča

identifikacijo

in

eksperimentacijo metod za izvedbo sistema ECVET; ne samo s strani
organizacij, ki izvajajo certificiranje temveč tudi tistih organizacij, ki vplivajo
na proces certifikacije »od zgoraj navzdol« in »od spodaj navzgor«.
Glede na opis kontekstov partnerjev, ki ga še bolj podrobno predstavljajo
izdelki WP3/WP4 (Opis izbranih profilov usposabljanja, ki povezujejo MODULE
poti usposabljanj z ENOTAMI) in skupne refleksije na mednarodnem sestanku
partnerjev v Ljubljani, smo uvideli, da je ta dokument potrebno zastaviti kot
»uvodna

navodila«

za

izdelke

WP

7

(formalni

sporazum)

in

WP

8

(eksperimentalni načrt N.E.T. WORK ).
Zato

je

namen

eksperimentalnih

CST
metod,

in

SV&CO,

ki

se

da

ujemajo

partnerstvu
tako

z

predlagata

načrtom

nekaj

projektnega

predloga/prijave ter istočasno odgovarjajo stanju in potrebam, ki so se
izkazale pri vsakem od partnerjev.
Natančneje, dokument želi ponuditi eksperimentalne instrumente, ki bodo
vsakemu od partnerjev omogočali izvedbo naloge v skladu z njihovo misijo
institucije ter na področjih in tipologijah procesov usposabljanja, ki so v rabi v
njihovih nacionalnih kontekstih.
Takšna sestava nam omogoča, da na podlagi eksperimentalnih dokazov
ponudimo agenciji, ki spremlja delo partnerstva, indikacije o možnostih
različnih subjektov, ki delujejo v sektorju poklicnega izobraževanja in
usposabljanja v okvirjih različnih zmogljivosti lahko delujejo sporazumno v
okviru ECVET sistema. In kljub obstoječim raznolikim procesom poklicnega

izobraževanja in usposabljanja v uporabi v partnerskih državah, lahko
pripravijo homogene oblike uporabe v okviru ECVET sistema, ki omogočajo
vključitev vseh do sedaj obstoječih ravni.
Ta delovni dokument je bil posredovan vsem partnerjem v pričakovanju
predstavitve v projektu predvidenega eksperimentalnega načrta (WP 8 izdelek
8.1), ki bo zajemal sledeče podrobne informacije o:
− Za testiranje izbranih poteh usposabljanja, njihovih struktur skladno z
okvirjem učnih izidov in enot, potrjenih s strani partnerjev (glej prilogo
št. 1: Skladnost enot in učnih izidov iz okvira WP 5 z tistimi iz poti, ki
bodo testirane)
− Pričakovanih rezultatih
− Organizaciji (čas izvedbe, viri, cilji, itn.)
− Vključenih subjektih in njihovih vlogah (učenci, študenti, strukture, poti
usposabljanja, itn.)
− Podpornih aktivnostih
− Aktivnostih spremljave
Ko bo ta dokument potrjen, bo predstavljal tudi tehnično referenco za določbe
»formalnih sporazumov« (WP 7).
1. Način/tip eksperimenta
Kot del projekta N.E.T. WORK bomo na izbranih poteh izvedli
»eksperimente z opazovanjem«, ob upoštevanju formalnih sporazumov
in z uporabo instrumentov, ki smo jih izdelali v predhodnih fazah
primerjav in koordinacije s partnerji na različnih poteh usposabljanja.
Glavne reference bodo okvir ZSK (glej prilogo št. 02) in sinteza WP 5
(glej prilogo št. 03).
2. Faze testiranja
2.1.

Identifikacija skladnih poti usposabljanja, ki se izvajajo v sedanjem

času
Nekateri od partnerjev bodo lahko izvajali eksperiment na poti
usposabljanja, ki so jo analizirali v WP 2/3, nekateri pa bodo morali

sprejeti sporazume z drugimi subjekti, ki izvajajo podobne poti
(programe, tečaje, ... ) usposabljanja na področju študije. Poudarjamo
dejstvo, se eksperiment lahko opravi tudi na poteh usposabljanja s
katerimi se partnerji neposredno ne ukvarjajo. Ker gre za eksperiment z
opazovanjem, ni obvezno, da so partnerji neposredno povezani z ali
vključeni pri upravljanju poti usposabljanja. Upravljanje je lahko
zaupano »zunanjim« strukturam usposabljanja, ki zagotavljajo:
a) Izvedbo poti (programa, tečaja, ...) usposabljanja v časovnem
okvirju, predvidenem v projektu (med novembrom in aprilom 2011);
b) Ponudbo usposabljanj, ki je podobna referenčnemu področju
projekta1 in ki bo lahko pripeljana/pretvorjena nazaj v sistem ZSK
(znanj, spretnosti in kompetenc)
Zadostovalo bo, če znotraj različnih formalnih sporazumov identificiramo
primerno strukturo, ki zagotavlja zavezanost do vloge izobraževalnega
koordinatorja ter povezanih trenerjev/učitelje, ki bodo v toku njihovih
standardnih

aktivnosti

usposabljanja

uporabljali

instrumente,

pripravljene na projektu.
2.2.

Aktivacija sporazumov z določitvijo modela sporazuma s subjekti,

ki upravljajo poti
Tako v primeru, če partner neposredno upravlja usposabljanje in v
primeru, če bo testirano pot usposabljanja izvajala druga organizacija,
je nujno, da se podpiše formalni sporazum glede na model, ki sta ga
pripravila CST in SV&CO (glej prilog št. 04), ki bo vseboval načrt
eksperimenta.
2.3.

Aktivacija procesa eksperimenta z opazovanjem

Zagotavlja:
− interpretacijo s strani učiteljev/trenerjev glede vsebine poti
usposabljanja izvedene v smislu ZSK (rezultat št. WP 3 – glej prilogo
št. 01) in enot/učnih izidov (rezultat št. 5 – glej prilogo št. 02) ob
upoštevanju s strani CST in SV&CO pripravljene mreže,
1

Področje turizma, pogostitev ali bolj natančno področje recepcije hotelskih struktur

− prenos opisanih vsebin v okvir učnih izidov in enot, ki so definirane
glede na rezultate WP 5 in WP 6
− izračun kreditnih točk na osnovi ocen le-teh, vzpostavljenih za učne
izide pri izdelku WP 5
− razlago metod prevajanja in ocenjevanja, ki sledi s strani CST in
SV&CO pripravljeni mreži (glej prilogo št. 06)
− vsakemu sodelujočemu v eksperimentu se izda »potrdilo/certifikat« v
skladu s formatom, za katerega se bomo dogovorili na podlagi prvih
povratnih informacij iz eksperimenta. Osnutek certifikata/potrdila, ki
ga bosta na podlagi rezultatov pripravila CST in SV&CO in bo
zasnovan v smislu sistema ECVET (Enote, učni izidi, kreditne točke)
ter bo posredovan partnerjem v začetku januarja 2011.
Eksperiment bo trajal sedem mesecev (načrtovan začetek novembra, 2010 in
se bo končal do 30. Aprila, 2011 ). Sodelovati mora približno 30 subjektov na
posameznega

partnerja,

ki

so

lahko

vključeni

v

enega

ali

več

tečajev/programov. Evalvacija bo izvedena tako, da bo identificirala rezultate
ločeno za vsakega udeleženca.
Testiranje se spremlja tako kvalitativno kot tudi kvantitativno.
• Kar zadeva kvantitativne podatke, bo vsak partner izvajalec
eksperimenta izdelal dva osnutka poročil o aktivnostih – prvo do konca
decembra, 2010 in drugo do 15 aprila, 2011. Pripravljena poročila bodo v
skladu z formatom, ki ga bosta pripravila CST in SV&CO.
• Kar pa zadeva kvalitativne podatke, bo vsak učitelj/trener izpolnil
vprašalnik, ki ga bosta pripravila CST in SV&CO z namenom ugotoviti
oceno učinkovitosti in uspešnosti izdelkov/instrumentov, ki so bili
testirani.

Priloga št.1: Skladnost enot in učnih izidov okvirja WP5 ter eksperimentalnih poti (*)
Skladnost enot in učnih izidov v okvirju WP5 z enotami in učnimi izidi pri
eksperimentalni poti.
(*) Ta tabela ima indikativno funkcijo. Uporablja se samo za tiste poti izobraževanja, ki jih partnerji ne izvajajo sami in tiste, ki niso bile
analizirane v WP3 in 4.

Okvir WP5

Eksperimentalne poti
Označi

ENOTA 1= koordinacija operativnega
delovanja oddelka recepcije
Nadzoruje in upravlja prvi stik gosta s hotelom
Nadzoruje in upravlja prijavo in odjavo gostov
(“check in” in “check out”)
Nadzoruje in upravlja fazo vživljanja/privajanja
gostov
Sprejema rezervacije, se pogaja in upravlja z
rezervacijami ter s pripadajočo dokumentacijo
Sprejema goste in jim svetuje, opravlja postopke
prijav in odjav, izdaja račune
Pripravlja, posreduje in prodaja storitve
namestitvenih objektov
Organizira in koordinira dejavnosti storitev
recepcije ter zagotavlja tudi najbolj kompleksne
dejavnosti
Načrtuje ali sodeluje pri načrtovanju dejavnosti
storitev recepcije
ENOTA 2 = informiranje in svetovanje gostom
glede storitev in dogodkov v lokalnem okolju
Organizira in upravlja z informacijami v lokalnem
okolju
Izboljšuje stopnjo zadovoljstva gostov s
ponujenimi storitvami
Predlaga in skrbi za ukrepe, ki spodbujajo
lojalnost gostov
Organizira in koordinira dejavnosti storitev
recepcije ter zagotavlja tudi najbolj kompleksne
dejavnosti
Sodeluje pri dejavnostih povečanja prodaje
storitev hotela
Iz različnih virov pridobi in evalvira podatke o
turizmu ter svetuje gostom in jim prodaja storitve
Pripravlja in ponuja turistične programe
domačega okolja ter jih prodaja
Spodbuja in koordinira povezave med turističnimi
“subjekti” (podjetji, ustanovami) na področju
turistične destinacije, posreduje informacije,
prodaja in promovira storitve v domačem
turističnem okolju, načrtuje paketne turistične

Beležke

ponudbe
Svetuje strankam glede priložnosti, ki jih nudi
področje
Upravlja turizem na podeželju s poudarki pri
iskanju konkurenčnih prednosti in optimizacije
upravljanja
ENOTA 3 = vzdrževanje učinkovite
komunikacije in sodelovanje z drugimi
oddelki v hotelu
Načrtuje ali sodeluje pri načrtovanju dejavnosti
storitev recepcije
Organizira in koordinira dejavnosti storitev
recepcije ter zagotavlja tudi najbolj kompleksne
dejavnosti
Vzdržuje učinkovito komunikacijo in sodelovanje
z drugimi oddelki v hotelu
Organizira in vodi skupinske (timske) aktivnosti
Sodeluje pri organizaciji dela na svojem področju
ENOTA 4 = Izbira primernih načinov
organizacije lastnega dela in po potrebi dela
osebja v oddelku recepcije
Organizira in koordinira dejavnosti storitev
recepcije ter zagotavlja tudi najbolj kompleksne
dejavnosti
Pri kadrovskih zadevah sodeluje z oddelkom za
upravljanje človeških virov
Identificira ključne vidike in dejavnike upravljanja
ter organizacijske enote hotela
Uporablja načela in metode upravljanja
človeških virov, vodenja in medosebnih
odnosov
Analizira, načrtuje in pripravlja lastno delo
Analizira, načrtuje, pripravlja in nadzoruje delo
sodelavcev
Je odgovoren za organizacijo in tekoč potek
delovnih aktivnosti komplementarne hotelske
ponudbe
Prepoznava in evalvira delovne situacije in
probleme, na “pro aktiven” način uporablja
tehnično znanje in sposobnosti za oblikovanje
organizacijske strukture v odnosu do lastnih
delovnih aktivnosti, virov in potreb;
Učinkovito upravlja z odnosi tako v
organizacijskem kot delovnem kontekstu tako v
svoji delovni skupini kot izven nje
ENOTA
5 = Izvedba finančnih nalog,
komercialnih dejavnosti in zagotavljanje

nadzora kakovosti storitev in opravljenega
dela
Načrtuje ali sodeluje pri načrtovanju dejavnosti
storitev recepcije
Organizira in koordinira dejavnosti storitev
recepcije ter zagotavlja tudi najbolj kompleksne
dejavnosti
Sodeluje pri dejavnostih povečanja prodaje
storitev hotela
Identificira ključne vidike in dejavnike
podjetniškega upravljanja in organizacije
Identificira temeljne marketinške metode/pristope
Pripravi in implementira kalkulacije ter spremlja
transakcije finančnih poslov
Izvaja marketing produktov in storitev ter
sestavlja prodajne pogodbe
Organizira in upravlja administrativne postopke
povezane z obratovanjem lastnega sektorja /
oddelka
Sodeluje pri koordinaciji in izvedbi poslovnih
marketinških ukrepov v svojem sektorju / oddelku

Priloga št. 2:

Makrokompetenca

Okvir ZSK (Znanja, spretnosti, kompetence)

c = je zmožen /-a skrbeti za operativno delovanje oddelka skladno s

parametri učinkovitosti, uspešnosti in kakovosti
Znanja
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

Pozna načine in
postopke osnovne
uporabe IKT
Pozna komunikacijske
tehnike
Pozna prodajne pristope
Pozna potrebne
postopke za operacije
rezervacije sob
Pozna misijo hotela kot
tudi storitve dostopne
strankam
Zna najmanj dva tuja
jezika
Pozna metodologije in
tehnike prijavnega
sistema (check in)
Pozna načine ravnanja v
izrednih situacijah

Pozna utečene
postopke/načela
razreševanja pritožb,
predlogov gostov,
njihovih potreb in
pričakovanj
(zadovoljstva gostov)

Spretnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Optimizira uporabo računalniških orodji pri
storitvah recepcije
Posreduje podatke o dostopnosti storitev in
pogoji nakupa/najema storitev
Sprejema rezervacije gostov po različnih
komunikacijskih kanalih
Potrjuje ali zavrača rezervacije na podlagi
optimizacijskega načrta kapacitet
Upravlja z odpovedmi, preveč rezervacijami
in spremembami rezervacij
Komunicira z gosti v najmanj dveh tujih
jezikih

7.

Zabeleži prihod na za to predpisanih
dokumentih
8. Odpre račun in mesto za stranko
9. Poizve gostove potrebe
10. Skomunicira predpise podjetja/hotela
11. Informira nove goste o ponudbi hotelskih
storitev
12. Obravnava/rešuje pritožbe
13. Upravlja postopke za korespondenco in
registracijske informacije naslovljene na
stranke
14. Skrbi za varnost gostov in njihove lastnine
15. Obvlada komunikacijo po telefonu
16. Obvlada postopke v primeru izrednih situacij
(smrt, kraja, …)

10. Pozna administrativne
postopke za registracijo
gostov
11. Pozna metode zbiranja
In posredovanja
statističnih podatkov

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Beleži stroške
Pripravi poročila in jih natisne
Opravlja administrativni nadzor
Izpolnjuje potrebne dokumentacije
posodablja bazo gostov
Posodablja status zasedenosti
Pripravlja podatke o rezervacijah ter vodi
statistike (potrditve in odpovedi)

12. Pozna pravilne postopke
odjave gostov (check
out)
13. Pozna postopke v
pisarni recepcije

24. Zabeleži odhod na zahtevanih dokumentih
25. pripravi stanje stroškov/računov, zaključi in
izda račun;
26. Preveri in opravi plačila v gotovini in s
kreditnimi karticami;
27. Zamenja tuje valute in pripravi izjavo o
zamenjavi glede na dnevni tečaj

Kompetence

1.Je zmožen za upravljanje pristopne
in prodajne faze
(je zmožen opravljati rezervacije glede
na povpraševanje, stanj zasedenosti
in načrt delitve storitev)

2.Je zmožen upravljanja pristopne
faze gostov
(je zmožen pozdraviti goste in
poskrbeti za njih)

3.Je zmožen upravljanja faze
“vživljanja gostov”
(vključno z: najemom avtomobila,
ogledi znamenitosti, rezervacije in
potrditve nakupov vstopnic za
dogodke, ročnih in elektronskih
zapisov, dostava ključev ali magnetnih
kartic sob, skrb za prtljago, dostava
sporočil, menjava valute, skrb za
lastnino gostov, …)

4.

Je zmožen izpeljave aktivnosti
beleženja stroškov ter
administrativnega in statističnega
managementa

5. Je zmožen opravljanja aktivnosti
faze odjave
(natančneje: računa stroške računa,
izstavi račun, plačilo dolga, ročni ali
informacijski zapis, zbere ključe ali
magnetne kartice, poskrbi za prevoz
prtljage in /ali transport)

Makrokompetenca

d = Je zmožen informirati goste in jim svetovati glede storitev in

dogodkov v lokalnem okolju
Znanja
1.

2.

3.
4.

Spretnosti

Pozna zgodovinsko in kulturno
okolje in turistične storitve, ki
jih posreduje gostom skupaj z
informacijami
Pozna vire in načine iskanja
informacij o dogodkih

1.

Pozna načine oblikovanja
turističnega paketa
integriranega v okolju
Pozna načela managementa
destinacij

3.

2.

4.
5.
6.

5.

Pozna načela teritorialnega
marketinga
7.

kompetence
1.

Je zmožen izvajati dejavnosti
zbiranja informacij glede
priložnosti, ki jih ponuja področje
(vključno
z
najemom
avtomobilov, izleti, rezervacijami
in potrditvami vstopnic za
dogodke, itn. )

2.

Je zmožen integrirati turistično
ponudbo s prispevkom javnih in
privatnih deležnikov v okolju

3.

Je zmožen promovirati turistično
destinacijo, kjer se nahaja objekt

Zbira in shranjuje informacije o
kulturnem okolju in
gastronomskih priložnostih v
okolju
Posodablja bazo podatkov o
priložnostih v okolju
Kontaktira in sodeluje z drugimi
agenti za formulacijo integrirane
turistične ponudbe
Skrbi za odnose s posredniki v
turizmu in drugimi distributerji
Informira in promovira kulturne,
naravne in gastronomske
priložnosti v okolju
Pomaga gostom s transportom,
rezervacijami, z informacijami o
storitvah izven hotela in
informacijami o zgodovinskih in
kulturnih znamenitostih v okolju
Prodaja spominke in druge
promocijske ter kontaktne
materiale

Priloga št. 3: Okviri enot in primerjalna tabela učnih izidov

ENOTA 1 – koordinira operativno obratovanje oddelka recepcije
Francija

Italija
Nadzoruje in
upravlja prvi stik s
hotelom
Nadzoruje in
upravlja fazo
prijave in odjave
Nadzoruje in
upravlja fazo
privajanja gostov

Portugalska

Organizira in
koordinira aktivnosti
storitev recepcije ter
zagotavlja tudi
najbolj kompleksne
storitve

Slovenija
Sprejema, se pogaja in
upravlja z rezervacijami ter
pripadajočo dokumentacijo
Sprejema in svetuje gostom,
izvaja prijavne in odjavne
postopke ter izdaja račune
Pripravi, posreduje in prodaja
storitve namestitvenih
objektov

ENOTA 2 = Informira goste ter jim svetuje glede storitev in dogodkov v
lokalnem okolju
Francija
Svetuje strankam
glede priložnosti, ki
jih ponuja
(geografsko)
področje

Upravlja agroturizem
s poudarki pri iskanju
konkurenčnih
prednosti
in
optimizacije
upravljanja

Italija

Portugalska

Organizira in upravljai z
informacijami o
storitvah v lokalnem
okolju

Organizira in
koordinira aktivnosti
storitev recepcije ter
zagotavlja tudi najbolj
kompleksne storitve

Izboljša stopnjo
zadovoljstva gostov s
ponujenimi storitvami
Predlaga in skrbi za
ukrepe, ki spodbujajo
lojalnost strank

Sodeluje pri
spodbujanju prodaje
uslug hotela

Slovenija
Pridobiva in
ovrednotiti turistične
podatke iz različnih
virov, svetovati
gostom ter prodaja
storitve
Pripravi in ponudi
turistične programe
domačega okolja
prodaja turistične
programe
Spodbuja in
koordinira povezave
med individualnimi
turističnimi subjekti
na področju turistične
destinacije, posreduje
informacije,
promovira in prodaja
storitve v lokalnem
okolju, načrtuje
paketne ponudbe

ENOTA 3 = vzdržuje učinkovito komunikacijo in sodelovanje z drugimi
oddelki v hotelu
Francija

Italija
Prepozna in evalvira
delovne situacije in
probleme, na “pro
aktiven” način
uporabljati tehnično
znanje in sposobnosti
za oblikovanje
organizacijske
strukture v odnosu do
lastnih delovnih
aktivnosti, virov in
potreb

Učinkovito upravlja z
odnosi tako v
organizacijskem kot
delovnem kontekstu,
tako v svoji delovni
skupini kot izven nje

Portugalska

Slovenija

Načrtuje ali sodeluje pri
načrtovanju aktivnosti
storitev recepcije

Zagotavlja človeški
/human in funkcionalen
management delovnih
timov

Organizira in koordinira
aktivnosti storitev
recepcije ter zagotavlja
tudi najbolj kompleksne
storitve
Na področju dela z
osebjem sodeluje z
oddelkom za upravljanje
človeških virov
Identificira načela in
tehnike upravljanja
človeških virov, vodenja in
medosebnih odnosov

Identificira ključne
dejavnike in značilnosti
managementa podjetji ter
organizacije enote hotela

Analizira,načrtuje in
pripravi lastno delo
ter nadzoruje delo
sodelavcev

Analizira, načrtuje in
pripravi delo za
sodelavce,
nadzorova delo
sodelavcev

Je odgovoren za
organizacijo ter
skrbi za nemoten
potek delovnih
aktivnosti
dopolnilnih
dejavnosti hotela

ENOTA 4 = Izbere primerne oblike organizacije lastnega dela ter po
potrebi tudi osebja v oddelku recepcije
Francija

Italija
Prepoznava in evalvira
delovne situacije in
probleme, na “pro
aktiven” način uporablja
tehnično znanje in
sposobnosti za
oblikovanje
organizacijske strukture
v odnosu do lastnih
delovnih aktivnosti,
virov in potreb
Učinkovito upravlja z
odnosi tako v
organizacijskem kot
delovnem kontekstu
tako v svoji delovni
skupini kot izven nje

Portugalska

Slovenija

Načrtuje ali sodeluje
pri načrtovanju
aktivnosti storitev
recepcije
Zagotavlja človeški
/human in
funkcionalen
management delovnih
timov

Analizira, načrtuje ter
pripravi lastno delo in
nadzorovati
delo
sodelavcev

Organizira in
koordinira aktivnosti
storitev recepcije ter
zagotavlja tudi najbolj
kompleksne storitve
Na področju dela z
osebjem sodeluje z
oddelkom za
upravljanje človeških
virov
Identificira načela in
tehnike upravljanja
človeških virov,
vodenja in
medosebnih odnosov
Identificira ključne
dejavnike in
značilnosti
managementa podjetji
ter organizacije enote
hotela

Analizira, načrtuje in
pripravi delo za
sodelavce ter
nadzorovati delo
sodelavcev

Je odgovoren za
organizacijo ter skrbi za
nemoten potek
delovnih aktivnosti
dopolnilnih dejavnosti
hotela

ENOTA 5 = Je sposoben izvedbe finančnih nalog in komercialnih
aktivnosti ter zagotavlja kontrolo kakovosti storitev in opravljenega dela
Francija

Organizira in izpelja
dogodke za
izkoriščanje
konkurenčnih
prednosti v ruralnem
turizmu

Italija

Organizira in upravlja
administrativne
postopke povezane z
delovanjem lastnega
sektorja

Portugalska
Načrtuje ali sodeluje
pri načrtovanju
aktivnosti storitev
recepcije
Identificira ključne
dejavnike in
značilnosti
managementa
podjetji ter
organizacije enote
hotela

Slovenija

Pripravi in uporabi
kalkulacije ter
spremljati finančne,
poslovne transakcije

Identificira osnovne
marketinške tehnike
Upravlja agroturizem s
poudarki pri iskanju
konkurenčnih
prednosti in
optimizacije
upravljanja

Sodeluje pri
koordinaciji in izvedbi
poslovno marketinških
ukrepov v lastnem
sektorju

Organizira in
koordinira aktivnosti
storitev recepcije ter
zagotavlja tudi
najbolj kompleksne
storitve
Sodeluje pri
spodbujanju prodaje
uslug hotela

Uporablja marketing
produktov in storitev
ter sestavlja prodajne
pogodbe

Priloga n. 4:

Uradni/formalni sporazum

V okviru projekta ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ....in natančneje, da bi uresničili cilje projekta:
‐
Opredelitev metod in instrumentov za preverjanje učnih izidov , tako da bodo vsi partnerji
uporabljali enake instrumente za vrednotenja parametrov (indikatorjev) za potrditev doseganja učnih
izidov ). (WP6)
‐
Preverjanje uporabnosti elementov, potrebnih za nadaljnje testiranje modela na različnih poteh
izobraževanja / usposabljanja (WP6)
‐
Podpis sporazumov partnerjev za preverjanje modela mobilnosti v okviru sistema ECVET. (WP 7)
‐
Zagotavljanje ustreznih sinergij in metod za usklajevanje preverjanja modela mobilnosti, ki se bo
izvajalo v partnerskih državah (WP 8).
Namen preverjanja modela mobilnosti je omogočiti:
oblikovanje prostovoljnih dogovorov med dvema ali več nacionalnimi organi, ustanovami
‐
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, sektorjev ali pristojnih organov za potrjevanje, prenos znanj
in, če je primerno, priznanavanja učnih izidov in kreditov "
‐
ter tako doseči mobilnost udeležencev (Memorandum o soglasju)
‐
ter z operativnega vidika ‐ preveriti, oceniti, vrednotiti, potrditi in morebiten prenos znanja, v
skladu s sistemom ECVET, enot in učnih izidov, na predvidenih poteh usposabljanja, ki jih izvajajo
posamezni partnerji v projektu;
………………………………………………………………………………………………………………………………..
v svoji vlogi kot partner projekta, in promotorja preverjanja modela mobilnosti (Promotor) in
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Oseba / organizacija, ki je odgovorna za izvedbo usposabljanja ali izobraževanja, v katerem bo potekalo
preverjanja modela mobilnosti (Izvajalec)
se strinjata z naslednjim:
1. Promotor zaupa izvajalcu nalogo za izvedbo poskusov v skladu s priloženim načrtom preverjanja
modela mobilnosti, ki je sestavni del tega sporazuma.
2. testiranje se bo izvajalo po eni od poti, ki jih je Promotor opisal v WP3 (Analysis Tool) v svoji
državi. Če to ni mogoče, se bo izvajalo na podobni poti, ki bo opisana v preverjanju modela
mobilnosti z istim okvirjem.
3. Izvajalec se obveže, da bo poskusni proces opravil s/z:
• Trenerji ali učitelji, ki usposabljajo na izbrani poti preverili vsebine znanj, spretnosti in
kompetenc in enot učnih izidov z uporabo obrazcev, ki jih je pripravil Promotor
• Razlago načina preverjanja modela mobilnosti, glede na tabele, ki jih je pripravil Promotor in
so priložene k modelu
• Tabelami, ki jih je pripravil Promotor glede na sistem ECVET
4. Promotor bo izvajalca oskrbel s smernicami in operativnimi instrumenti (tabele, analitične
mreže, instrumenti za testiranje in ocenjevanje učnih izidov, itd.)
Izvajalec se zaveže, da bo uporabljal navedene metodologije in instrumente v skladu z navodili
Promotorja.
Promotor

Izvajalec

Priloga št. 5: Tabela za preverjanje vsebine izobraževalnega programa
z ECVET sistemom
Naziv programa
Trajanje programa
Letnik, v katerem je dijak
Modul programa

ENOTA 1 = koordinacija operacionalnega delovanja oddelka
recepcije

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

UČNI IZIDI
Nadzoruje in upravlja pristopno fazo gostov
Nadzoruje in upravlja pristopno in odjavno (“check in” in “check out”) fazo
Nadzoruje in upravlja fazo vživljanja/privajanja gostov
Sprejema rezervacije, se pogaja in upravlja z rezervacijami ter s povezano
dokumentacijo
Sprejema goste in jim svetuje, opravlja postopke prijav in odjav, izdaja račune
Pripravlja, posreduje in prodaja storitve namestitvenih objektov
Organizira in koordinira dejavnosti storitev recepcije ter zagotavlja tudi najbolj
kompleksne dejavnosti
KOMPETENCE = Je zmožen/ sposoben :
• Sprejema, se pogaja in upravlja z rezervacijami ter pripadajočo dokumentacijo
• Sprejema in svetuje gostom, izvaja prijavne in odjavne postopke ter izdaja
račune
• Pripravlja, posreduje in prodaja storitve namestitvenih objektov
• Uporablja sodobno računalniško in informacijsko tehnologijo
• Opraviti natančno oceno dela, načrtuje dnevne aktivnosti tako, da zadosti
potrebam storitev ter doseže zastavljene cilje sektorja
• Sprejema odločitve glede kompleksnih situacij ali problemov v dejavnostih
storitev recepcije
• Analizira najbolj pogoste pritožbe ter predlaga splošne postopke za reševanje
problemov
• Upravlja, vzpostavi postopke in sprejema odločitve glede specifični situacij kot
npr. pre‐zasedenost, odpovedi, čakalne liste
• Vzpostavlja prijazne in korektne odnose s strankami, sprejema njihove
zahteve, pritožbe in rešuje njihove problem povezane z bivanjem
• Rešuje potencialno konfliktne situacije s strankami
• Razvija ali pomaga pri razvoju strategij za optimizacijo storitev na področju
namestitev
• Sprejema odločitve glede hotelskih tarif v skladu s situacijo na trgu

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

ZNANJA = Zna / pozna:

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

 Metode načrtovanja, organizacije in koordinacije dela, ki so uporabne pri
storitvah recepcije
 Tehnike reševanja problemov, uporabne v sektorju namestitev
 Standard upravljanja in splošne postopke za reševanje Pre‐zasedenost,
odpovedi, čakalne liste
 Politiko in določila hotela glede postopkov reševanja pritožb, neprimernega
vedenja strank, itd.
 Načine in metode zbiranja, analize in obdelave različnih tipov podatkov za
razne namene
 Pravila (poslovnega) komuniciranja z nadrejenimi, sodelavci, strankami in
drugimi zunanjimi akterji
 Organizacijo dela na recepciji, delo na recepciji ter to uporabljati na delovnem
mestu, pomen timskega dela s ciljem zadovoljnih gostov
 Osnovno uporabo informacijskega sistema hotela (programe in opremo)
 Administrativne postopke v hotelu
 Osnovne postopke izgradnje arhiva/ baz podatkov
 Postopke in metode ob prihodu in odhodu gostov (check in and check out)
 Informacijsko tehnologijo (programsko in “strojno”)
SPRETNOSTI =
• Organizira in vzpostavlja standarde uspešnosti za vsako vrsto delovnih
aktivnosti
• Sprejema odločitve glede sprememb namestitvenega načrta, ki temeljijo na
dogodkih in strategiji hotela za maksimalno izkoriščenost kapacitet
• Upravlja pristopno in odhodno fazo gostov
• Upravlja in sprejema ustrezne odločitve pri posebnih situacijah odpovedi,
preveč rezervacijami in spremembami rezervacij, čakalnimi seznami ter
drugimi nepričakovanimi dogodki
• Načrtuje strategije za maksimizacijo namestitvenih kapacitet in zasedenosti
• Postavlja dnevne stopnje namestitev glede na trg
• Arhivira dokumentacijo, obvlada tehnologije hotelske administracije ter
sprejema ter namesti goste
• Pripravlja zapise ter zaračuna storitve
• Posreduje informacije med različnimi oddelki
• Optimizira uporabo računalniških orodij pri storitvah recepcije

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

ENOTA 2 = informira goste in jim svetuje glede
storitev in dogodkov v lokalnem okolju

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

UČNI IZIDI
Organizira in upravlja z informacijami o storitvah in dogodkih v lokalnem okolju
Predlaga in uresničuje ukrepe za spodbujanje zvestobe gostov
Organizira in koordinira dejavnosti storitev recepcije ter zagotavlja tudi najbolj
kompleksne dejavnosti
Sodeluje pri dejavnosti za prodajo storitev hotela
Pridobi in evalvira podatke o turizmu iz različnih virov ter svetuje gostom in jim
prodaja storitve
Pripravlja in ponuja turistične programe domačega okolja ter jih prodaja
Spodbuja in koordinira povezave med individualnimi turističnimi “subjekti”
(podjetji, ustanovami) na področju turistične destinacije, posreduje informacije,
prodaja in promovira storitve v domačem turističnem okolju, načrtuje paketne
turistične ponudbe
Svetuje strankam glede priložnosti, ki jih nudi področje
Upravlja agroturizem s poudarki pri iskanju konkurenčnih prednosti in
optimizacije upravljanja
KOMPETENCE = Je zmožen/ sposoben:

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

Izvedbe specifičnih kompleksnih nalog kot pozdraviti in skrbeti za VIP goste,
skupine, osebe s posebnimi potrebami, otroki, itd.
Predlaga programe, pakete storitev ali promocijska sredstva in je sposoben
vzbuditi interes strank
Pridobi ustrezne podatke za razvoj strategij, programov in virov, ki so v skladu s
tržnimi trendi in interesi strank
Pridobi in evalvira podatke o turizmu iz različnih virov ter svetuje gostom in jim
prodaja storitve
Izvajati sprejem gostov
Pripravlja in ponuja turistične programe domačega okolja ter jih prodaja
Posreduje informacije o naravni in kulturni dediščini
Upošteva motivacijo in pričakovanja gostov
Izvajati oceno storitev (zadovoljstvo gostov, skladnost s določili) )
Informira goste o ponudbi geografskega področja
ZNANJE = Zna / pozna:
Splošni protokol in metode za sprejem VIP gostov ter drugih posebnih gostov
Metode raziskovanja in analizo podatkov o raziskovanju interesov ter specifične
motivacije znotraj različnih skupin strank

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

Tehnike izboljšanja zvestobe gostov
Informacije o regiji (prevozi, zgodovinske info., itd.)
Ponudbo domačega okolja
Statistične metode in različne vrste statističnih podatkov
Različne aktivnosti, ki jih je moč integrirati v turistično ponudbo
Postopke in metode za organizacijo in implementacijo rezervacij
Zakonodajo za ohranitev naravne in kulturne dediščine
Poslovna gradiva (publikacije) v tujih jezikih
Turistično lokacijo in turistično okolje
Lokalne in zaščitene lokalne produkte
Prehranjevalne in kulturne navade gostov
Tehnike za razumevanje različnih skupin gostov njihovih potreb in navad
Ločiti med verbalno in ne‐verbalno komunikacijo
Različne promocijske pristope
SPRETNOSTI = Pozna/zna:
• Se pravilno in razumevajoče sporazumeva z gosti, zadosti njihovim potrebam,
rešuje njihove problem, demonstrira svojo vnemo pri zagotavljanju ugodnega
bivanja, povečuje zadovoljstvo gostov in s tem spodbuja njihovo lojalnost
• Vzpostavlja kontakte z različnimi subjekti in potencialnimi strankami s ciljem
pridobitve informacij o sedanjih in prihodnjih interesov glede storitev na
področju turizma in namestitev
• Sodeluje pri oceni in izboljšanju storitev za goste
• Pridobiva in posreduje informacije o regiji
• Naroča promocijska gradiva
• Informira goste o turističnih dogodkih in aktivnostih lokalnega okolja
• Predstaviti posebnosti posameznih turističnih področij (geografske
značilnosti, kulturni in naravni razvoj domače regije, glavnega mesta )
• Uporabljati primerno poslovno komunikacijo
• Načrtovati in izvesti poslovne razgovore
• Ustrezno reagirati v konfliktnih situacijah in pri problemih
• Uporabiti ustrezen promocijski pristop glede na potencialnega gosta
• Prilagoditi komunikacijske metode glede na različne skupine gostov
• Pred gosti je vedno ustrezno oblečen in urejen

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

ENOTA 3 = vzdržuje učinkovito komunikacijo in
sodeluje z drugimi oddelki v hotelu

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

UČNI IZIDI
Načrtuje ali sodeluje pri načrtovanju dejavnosti storitev recepcije;
Organizira in koordinira dejavnosti storitev recepcije ter zagotavlja tudi najbolj
kompleksne dejavnosti
Organizira in vodi aktivnosti timskega dela
Sodeluje pri organizacijskih izbirah managementa glede njemu lastnega
sektorja/področja
KOMPETENCE = Je zmožen/ sposoben:

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

Komunicirati in vzpostavljati učinkovite medosebne odnose s sodelavci,
nadrejenimi in zunanjimi agenti
Javnega nastopanja in predstavitve prezentacij
Organizirati in voditi aktivnosti timskega dela
Se predstaviti s poklicnim portfoliom
Komunicirati verbalno in pisno v najmanj dveh tujih jezikih
Uporabljati različne načine in metode interakcije glede na vrsto stranke s ciljem
opisa in pozitivne predstavitve ponujenih storitev verbalno in pisno

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

ZNANJE = Zna / pozna:
Pravila komuniciranja z nadrejenimi, sodelavci, strankami, zunanjimi akterji,
javnimi in drugimi
Standarde komunikacije z nadrejenimi, sodelavci, podrejenimi, gosti ni drugimi v
okviru oddelka recepcije
Različne metode predstavitve
Načela procesa prezentacije (pozdrav, uvod, jedro, zaključek, vprašanja)
Pogoje dela, delovne skupine, organizacije dela
Teoretične komunikacijske modele
Načela komunikacije in prodajne psihologije
Temelje psihologije uporabne za razumevanje dinamike odnosov različnih tipov
gostov.
Stopnjo B2 kompetence angleškega jezika vključno s strokovnimi izrazi sektorja
Stopnjo B2 kompetence jezika vključno z strokovnimi izrazi sektorja za tretji jezik
(Francoščina / Nemščina / Špančšina )
SPRETNOSTI = Pozna/zna:
Komunikacije z različnimi notranjimi in zunanjimi akterji ter koordinacije različnih
oddelkov hotela
Koordinacija z drugimi sektorji za zbiranje in posredovanje informacij in
koordinacija postopkov
Javno nastopati v različnih poslovnih situacijah

Opravljeno/r Ovrednoteno
ealizirano

ENOTA 4 = Izbira primerne poti organizacije
lastnega dela in po potrebi dela osebja v oddelku
recepcije

Opravljeno/re Ovrednoteno
alizirano

UČNI IZIDI

Načrtuje ali sodeluje pri načrtovanju dejavnosti storitev;
Zagotavlja humano in funkcionalno upravljanje delovnega tima ;
Organizira in koordinira dejavnosti storitev recepcije ter zagotavlja tudi najbolj
kompleksne dejavnosti ;
Pri upravljanju človeških virov sodeluje s kadrovskim oddelkom;
Identificira načela in metode upravljanja človeških virov, vodenja in medosebnih
odnosov ;
Identificira ključne vidike in dejavnike upravljanje in organizacije enote hotela
Analizira, načrtuje in pripravlja lastno delo ter nadzoruje delo sodelavcev
Analizira, načrtuje, pripravlja in nadzoruje delo sodelavcev
Je odgovoren za organizacijo ter tekoč nemoten potek delovnih aktivnosti
komplementarne hotelske ponudbe
Prepoznava in evalvira delovne situacije in probleme, na “pro aktiven” način
uporablja tehnično znanje in sposobnosti za oblikovanje organizacijske strukture
v odnosu do lasnih delovnih aktivnosti, virov in potreb
Učinkovito ravna/upravlja z odnosi tako v organizacijskem kot delovnem
kontekstu tako v svoji delovni skupini kot izven nje
KOMPETENCE = Je zmožen/ sposoben:

Opravljeno/re Ovrednoteno
alizirano

Razvijati ali pomagati pri razvoju strategij za optimizacijo storitev na področju
namestitev
Izvajati natančne ocene dela in načrtovati dnevne aktivnosti tako, da doseže
potrebe storitev in dosega smernice sektorja
Organizirati in vzpostavljati pravila za izvedbo različnih aktivnosti z namenom
večje produkcije virov, večje produkcije sektorja ter zagotavljati varnost oseb
Koordinirati in nadzorovati aktivnosti sektorja s ciljem zagotavljanja kakovostnih
storitev.
Sprejemati odločitve glede kompleksnih situaciji ali problemov v okviru oddelka
recepcije
Organizirati delovne izmene v oddelku recepcije, upošteva proste dneve in
praznike ter specifične delovne situacije, pripadajoče regulacije, notranja pravila,
interese in značilnosti vpletenih oseb
Identificirati potrebe znotraj oddelka za človeške vire, ki ustrezajo aktualnim
potrebam sektorja
Analizirati, načrtovati in pripravljati lastno delo ter nadzorovati delo sodelavcev
ZNANJE = Zna / pozna:
Uporabljati metode načrtovanja za storitve recepcije
Različne vrste aktivnosti ki jih hotel potrebuje, njihove značilnosti ter delovne
pogoje glede potrebe storitev recepcije (najem prostorov, telovadnic, izvedba
dogodkov, itn.)

Opravljeno/re Ovrednoteno
alizirano

Metode zbiranja, analize in obdelave podatkov, uporabnih pri organizaciji dela
recepcije
Metode načrtovanja, organizacije in koordinacije
Metode organizacije dela, managementa in upravljanje s časom, ki so uporabne
pri storitvah recepcije
Metode za nadzor in vodenje/usmerjanje delovnega kadra recepcije
Metode organiziranja in upravljanja delovnih timov ter upravljanje izmenskega
dela
Splošno zakonodajo o izmenskem delu, praznikih, in odsotnosti ter pripadajoča
hotelska pravila
Koncepte in osnovne funkcije upravljanja z osebjem
Osnovne funkcije managerja (načrtovanje, organizacija, vodenje, nadzor) ter
njihove osnovne značilnosti
Koncepte načrtovanja (začetna točka, cilj, elementi poti)
Metode in splošne tehnike načrtovanja, definicije smernic in razpored aktivnosti
Področja aktivnosti upravljanja s človeškimi, upravljavske aktivnosti,
administrativni management, funkcijsko in človeško upravljanje
Pravila vedenja v skladu s poslovnim konceptom hotela
Standard varovanja zdravja pri delu/ varnost pri delu
Metode za ugotavljanje potreb po človeških in materialnih virih potrebnih pri
storitvah recepcije
Ključne elemente pri organizaciji oddelkov ali sektorjev (cilji in načrti, odnosi z
nadrejenimi, organizacija dela, človeške značilnosti)
SPRETNOSTI = Pozna/zna:
Vzpostavi cilje in načrtuje strategije delovanja, razvija storitve recepcije ter
zagotavlja njihovo profitabilnost
Predvideva potrebe po človeških in materialnih virih glede na smernice,
strategije in napovedi o zasedenosti
Načrtuje in porazdeli dnevne aktivnosti ob upoštevanju obsega, tip dela ter
potrebnega časa za izvedbo aktivnosti, nalog, strategij, smernic sektorja in
dostopnih človeških virov
Organizira in vzpostavi standarde uspešnosti za vsako vrsto nalog
Vzpostavi organizacijske standarde za vodenje dokumentacije storitev recepcije,
ki doprinesejo k hitrosti in učinkovitosti obdelave “papirjev”,
Organizira delovne izmene recepcije z upoštevanjem pričakovanih aktivnosti,
splošnega stanja zasedenosti, vrhunce delovnih obremenitev in razpoložljivih
virov)
Pri svojem delu in delu sodelavcev trajno uporablja direktive za varovanje zdravja

Opravljeno/re Ovrednoteno
alizirano

ENOTA 5 = Je sposoben izvedbe finančnih nalog in
komercialnih aktivnosti ter zagotavlja kontrolo
kakovosti storitev in opravljenega dela

Opravljeno/re Ovrednoteno
alizirano

UČNI IZIDI
Načrtuje ali sodeluje pri načrtovanju aktivnosti storitev recepcije
Organizira in koordinira aktivnosti storitev recepcije ter zagotavlja tudi najbolj
kompleksne storitve
Sodeluje pri vzpodbujanju prodaje uslug hotela
Identificira ključne dejavnike in značilnosti managementa podjetji ter organizacije
enote hotela
Identificira temeljne marketinške tehnike
Pri kadrovskih zadevah sodeluje z oddelkom za upravljanje človeških virov
Sodeluje pri koordinaciji in izvedbi poslovno marketinških ukrepov v lastnem
sektorju
Pripravi in uporabi kalkulacije ter spremlja finančne, poslovne transakcije
Uporablja marketing produktov in storitev ter sestavlja prodajne pogodbe
Organizira in upravlja administrativne postopke povezane z delovanjem lastnega
oddelka/sektorja
KOMPETENCE = Je zmožen, sposoben:

Opravljeno/re Ovrednoteno
alizirano

Sprejemati odločitve glede hotelskih tarif v skladu s situacijo na trgu na način, da
optimizira razmerje prihodki/odhodki
Prikazati znanje o namenu in splošnimi operacijami v hotelu, še posebej na
področju recepcije, splošna pravila
organizacije in poslovnega
management/upravljanja, smernice za raziskovanje novih trgov, organizacij,
sredstev, posrednikov uporabnih podatkov za napovedi ter planiranje različnih
strategij
Preverjati pogoje, ki določajo potrebo po spremembi ceni (raziskuje in zbira
podatke) ter naredi ustrezne spremembe
Upravljati in sprejemati odločitve pri situacijah, ki vključujejo probleme s plačilom,
računi strank, glavno knjigo ter aktualne račune podjetja
Predlagati programe, pakete storitev ali promocijska sredstva, ki so primerni v
komercialnem pomenu in sposobni vzbuditi interes strank
Pridobiti in predložiti smiselne podatke za razvoj strategij, programov in virov, v
skladu z tržnimi trendi in interesom strank
Prikazati zavzetost pri prispevkih/ za razvoj in izboljšanje poslovnega rezultata
enote
Tržiti produkte in storitve ter pripraviti prodajne pogodbe
Pripraviti in uporabiti kalkulacije ter spremljati finančne, poslovne transakcije
ZNANJE = Zna / pozna:
Koncept budgeta in njegovih sestavnih delov
Koncepte in pravila za izračun razmerja stroški / koristi
Pravila za raziskovanje novih trgov za namestitveno dejavnost hotelov
Standarde kakovosti in produktivnosti za storitve recepcije
Metode in tehnike preverjanja kakovosti uporabne pri aktivnostih recepcije

Opravljeno/re Ovrednoteno
alizirano

Elemente davčne in fiskalnih zakonov/zakonodaje
Vrste računovodskih knjig in dokumentov ter njihove značilnosti
Shranjevanje evidenčnih dokumentov
Poglavitno računovodsko programsko opremo
Splošne in interne predpise in zahteve glede problemov z zaračunavanjem, računi
strank, glavno knjigo, aktualnimi računi podjetja, težav glede dolgov, itd.
Tehnike promoviranja in prodaje storitev
Tehnike za izboljšanje lojalnosti strank
Metode preverjanja rezultatov pri namestitveni dejavnosti
Metode in tehnike nadzora kakovosti ter njihove poglavitne zahteve
(objektivnost, fleksibilnost, primernost situaciji in možnosti popravkov)
Marketinške tehnike za turistični namestitveni sektor
Prihodke in odhodke
Diferenciacijo stroškov
Termin amortizacija
Osnovne strokovne izraze na področju turizma in namestitvenega sektorja
Razlikovanje med stroški in ceno
Osnovne računovodske standard in indikatorje poslovnega uspeha
Pomembnost investicij
Metode, načine za oblikovanje in organizacijo diseminacijskih ter promocijskih
storitev, ki so uporabne glede na posamezne situacije
SPRETNOSTI = Pozna/zna:

Opravljeno/re Ovrednoteno
alizirano

y Pripravlja napovedi in predloge budgeta prihodkov ter stroškov storitev

y
y

y
y
y
y
y
y
y
y

recepcije, (osebje, material, uniforme, itn.) spremlja ustreznost pripravljenega
budgeta in po potrebi predlaga spremembe
Zagotavlja tržne raziskave s pomočjo stikov javnih organizacij, podobnih
podjetij ali z drugimi sredstvi
Razvija postopke za zvestobo strank, poskuša razumeti njihov “okus” in
interese, jih kontaktira, da pokaže interes hotela glede njihovega blagostanja
in zadovoljstva, razvije pogostitvene postopke, primerne osebnim značilnostim
gostov .
Zagotavlja spremljanje doseženih rezultatov enote hotela
Identificira in opredeli osnovna načela ter temeljne metode organizacije dela
in kontrole kakovosti
Pripravi preprost pregled poslovnih rezultatov
Razume osnovno razmerje med trenutno ekonomsko in finančno situacijo
Sledi/spremlja trenutne ekonomske dogodke in procese
Skrbi za provizije agencij
Rešuje zamujena plačila
Skrbi za splošen administrativni management
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Priloga št.. 6:

Preglednica metod preverjanja in ocenjevanja

Oblike preverjanja znanja

Instrumenti

Beležke

Uporaba v posameznih
enotah
1

Izbira odgovora ( Multiple choice)
Vprašanja za dopolniti (s podanim naborom
možnosti)

Vprašanja

PISNI TESTI

zaprtega tipa

Dopolniti manjkajoč tekst (ponujen nabor
možnosti)
Mini – primeri (z vprašanji ki imajo ponujene
različne odgovore)
Povezovanje vprašanj in odgovorov
Odprta vprašanja
Vprašanja ki imajo ponujene različne odgovore

Vprašanja
odprtega tipa

Vprašanja za dopolnjevanje (brez ponujenih
možnosti odgovorov)
Dopolniti manjkajoč tekst ( brez ponujenih
možnih odgovorov )
Mini – primeri (z odprtimi vprašanji)
Opisno

reševanje primera Z vprašanji odprtega tipa
Z vprašanji zaprtega tipa

2

3

4

5

“tradicionalni”
testi

Eseji
Problemi
Vaje, naloge (npr. Enačbe, itn.)

Simulirana
delovna naloga

PRAKTIČNI
TESTI

USTNI
IZPIT

Strukturiran

Intervju – ustni

Pol- Strukturiran

izpit

Ne - Strukturiran

Seznam

Navezano na process

opazovanja

Navezano na produkt

Tehnična poročila
Seznam

Navezano na proces

opazovanja

Navezano na produkt

Tehnična poročila
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