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Ta projekt je financiran s pomočjo Evropske Komisije. Publikacija predstavlja pogled avtorjev in
Evropska Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo rezultatov, vsebovanih v
dokumentu.

Uvod
3. in 4. junija 2010 so bili na sestanku partnerjev v Ljubljani obravnavani revizija
italjanskega opisa usposabljanja (WP 3), italijanska tabela „MODULI za povezavo poti
usposabljanja z ENOTAMI“(WP 4) in rezultat št. 5 ob upoštevanju poti „tehnik
specializiran za pomoč managementu v turizmu“ (ki ga od oktobra 2009 izvaja
Lavagna Sviluppo s partnerji UGAL Federalberghi Riviera del Levante in je financiran s
strani ESF in Regije Liguria.
Ta dokument je nadgradnja predhodnih, sledi celotni uporabi metodologije analize
procesa znotraj ECVET sistema, ki so jo identificirali in potrdili partnerji projekta.

V nadaljevanju je predstavljenih nekaj informacij iz 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); kar predstavlja pomembno bazo znanja,
dodali smo še cilje našega projekta in specifične akcije delovnih paketov WP 5 in WP
6.
Natančneje:
6. člen: “Namen tega priporočila je vzpostaviti Evropski sistem prenašanja kreditnih
točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju („ECVET“), da se omogoči
lažje prenašanje, priznavanje in zbiranje preverjenih (ocenjenih) učnih
rezultatov posameznikov, ki želijo pridobiti kvalifikacijo. To bo izboljšalo
splošno razumevanje učnih rezultatov državljanov in njihovo preglednost,
trans-nacionalno mobilnost in prenosljivost med državami članicami in po
potrebi tudi znotraj držav članic pri čezmejnem vse-življenjskem učenju ter
mobilnost in prenosljivost kvalifikacij na nacionalni ravni med različnimi
gospodarskimi panogami in na trgu dela; poleg tega bo to prispevalo k
razvoju in razširitvi evropskega sodelovanja v izobraževanju in
usposabljanju.”
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8. člen: “ECVET se uporablja za vse učne rezultate, ki jih je načeloma možno doseči
pri različnih izobraževalnih in učnih poteh na vseh ravneh evropskega ogrodja
kvalifikacij za vse-življenjsko učenje („EOK“), in se nato prenašajo in
priznavajo. Zato to priporočilo prispeva k širšim ciljem spodbujanja vseživljenjskega učenja in povečanja zaposljivosti, pripravljenosti na mobilnost
in socialne vključenosti delavcev in udeležencev v učnem procesu. Zlasti
omogoča razvijanje prožnih in individualiziranih poti ter tudi priznavanje teh
učnih rezultatov, doseženih z neformalnim in priložnostnim učenjem.”
9. člen: “Pregledna načela za zagotavljanje kakovosti, izmenjava informacij in
razvijanje partnerstev med ustanovami, pristojnimi za kvalifikacije, izvajalci
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter drugimi zainteresiranimi
stranmi bi morali pripomoči h krepitvi vzajemnega zaupanja in olajšati
izvajanje tega priporočila.”
10. člen:

“To priporočilo bi moralo omogočiti lažjo skladnost, primerljivost in

medsebojno dopolnjevanje sistemov kreditnih točk, ki se uporabljajo v
poklicnem izobraževanju in usposabljanju, in Evropskim sistemom
prenašanja in zbiranja kreditnih točk („ECTS“), ki se uporablja v
visokošolskem izobraževanju, in tako prispevati k večji prepustnosti med
ravnmi izobraževanja in usposabljanja v skladu z nacionalno zakonodajo in
prakso.”
15. člen:

“To priporočilo ne bi smelo posegati v Direktivo 2005/36/ES Evropskega

parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih
kvalifikacij ( 5 ), ki dodeljuje pravice in obveznosti ustreznim nacionalnim
organom in migrantom. Uporaba ECVET ne bi smela vplivati na dostop do
trga dela, kjer so poklicne kvalifikacije priznane v skladu z Direktivo
2005/36/ES. Poleg tega ECVET državljanom ne dodeljuje nobene nove
pravice, na podlagi katerih bi bili njihovi učni rezultati ali točke samodejno
priznani.”
17. člen:

“Ker ciljev tega priporočila, namreč podpore in dopolnjevanja dejavnosti

držav članic, olajšanja sodelovanja med njimi, povečanja preglednosti in
spodbujanja mobilnosti in vse-življenjskega učenja, države članice ne morejo
zadovoljivo doseči in jih zaradi obsega ali učinkov lažje doseže Skupnost,
Skupnost lahko sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5
Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena to
priporočilo ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje navedenih
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ciljev v kolikor ne nadomešča ali opredeljuje nacionalnih sistemov kvalifikacij,
kvalifikacij ali nacionalnih sistemov kreditnih točk, ne predpisuje posebnih
učnih rezultatov ali usposobljenosti posameznika in njegov cilj ali zahteva ni
drobitev ali uskladitev sistemov kvalifikacij”

Cilji sistema in projekta N.E.T. WORK so:
¾ Vzpostaviti potrebne pogoje ter sprejeti ukrepe, ki bodo omogočili uporabo
ECVET od leta 2012, za njegovo postopno uporabo pri kvalifikacijah poklicnega
izobraževanja in usposabljanja v skladu z nacionalno zakonodajo in prakso, za
namen prenašanja, priznavanja in zbiranja učnih rezultatov posameznikov,
doseženih v formalnih, neformalnih in priložnostnih okvirih
¾ Podpirati razvoj nacionalnih in evropskih partnerstev ter mrež vključno z
institucijami in organi odgovornimi za kvalifikacije in diplome, ponudniki
poklicnega izobraževanja in usposabljanja, socialnimi partnerji ter drugimi
zainteresiranimi stranmi, namenjenih preskušanju, izvajanju in spodbujanju
ECVET;
¾ Predlagati pristop, kjer bo mogoče v tujini pridobljene učne izide upoštevati za
namen izdaje kvalifikacije v državi izvora učenca/kandidata;
¾ Znotraj posameznih raznolikih opredelitev poti usposabljanja, ki jih lahko
najdemo v izbranem področju kvalifikacije, definirati, ovrednotiti in priznati
ujemajoče se in merljive “module” (enote učnih izidov), veljavne za vse
partnerske države;
¾ Vzpodbuditi

sporazume/konvencije,

organizacije

za

partnersko

ki

potrjevanje

bodo
ter

zagotavljali
trajnost

kompetentne

pri

odobravanju

potrjevanja/certificiranja, definiranim skozi ECVET metode ter razširjanjem
področja odobrene uporabnosti;
¾ Ustvarjati

in

preizkušati

skupne

instrumente

za

definicijo,

aktivacijo,

potrjevanje in priznavanje modularnih programov usposabljanja, ki že obstajajo
v partnerskih državah v okviru sistema ECVET (vključno z procesi podpore,
potrjevanja in priznavanja VŽU in izkušnjami usposabljanja učenja brez
omejitev-LWL) s ciljema olajšati mobilnost pri različnih fazah in situacijah
usposabljanja ter omogočiti zbiranje kreditov, ki bodo za namene zaposlitev
potencialno prepoznavni v celotni skupnosti;
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¾ Ustvariti orodje za ponudnike, izvajalce in kompetentne organe, ki jim bo
omogočalo enostavno primerjavo v različnih državah pridobljenih učnih izidov
ter njihovo potrjevanje in priznavanje.
¾ Definirati načrt (napravo), ki bo odgovarjal potrebam uporabnikov ter tako
omogočal osebam, da bodo lahko uresničevali svoje učne poti z nadgradnjo
svojih učnih izidov, ko se odločijo preseliti iz enega učnega okvirja v drugega,
še posebej v okviru mobilnosti.
¾ Narediti metodološki okvir, sporazume in skupna načela za spodbujanje dialoga
med ponudniki;
¾ Predlagati instrumente za razvoj partnerstev med udeleženci (kompetentni
organi, ponudniki, itn.).
¾ Uporabljati sistem in orodja ECVET v skladu z nacionalno zakonodajo in
nacionalno prakso poklicnega izobraževanja in usposabljanja;
¾ Sodelovati in skupaj z deležniki ter kompetentnimi nacionalnimi institucijami
promovirati z namenom diseminacije in podpore ECVET med partnerji projekta
in vzpostaviti trajno platform za izmenjavo izkušenj in informacij med partnerji.

Projekt N.E.T. WORK, z ozirom na priporočila skupnosti, ne zagotavlja pomoči pri
identifikaciji postopkov in instrumentov, ki so potrebni za modifikacije sistema VET v
posamezni

partnerski

državi,

niti

ne

zagotavlja

načrta

za

razvoj

novega

izobraževalnega programa ali nove kvalifikacije. Vendar pa z analizo referenčnih
kontekstov cilja na identifikacijo in deljenje/razširjanje orodij in metod za uporabo
ECVET načel in prakse znotraj obstoječih tečajev/učnih poti v partnerskih državah. Ta
orodja morajo najprej biti testirana na obstoječih poteh v partnerskih državah v
skladu z logiko, da se v primeru individualne mobilnosti uporabljajo skupni sporazumi,
pravila in postopki pri implementaciji ECVET sistema.

Kot je bilo nakazano že v mnogih dokumentih evropske unije, je tudi naša analiza, ki
smo jo izvedli v WP 3 in WP 4, pokazala, da obstajajo mnoge različne vrste tečajev.
Poklicno izobraževanje in usposabljanje v evropi zajema veliko število kvalifikacij,
diplom, stopenj, certifikatov, itn. Veliko držav ima nacionalni okvir, ki definira stopnje
kvalifikacij ali klasifikacijo za te stopnje. Ta orodja so usmerjena v smeri organizacije
izobraževalnih ciklov ali ciklov usposabljanja, ki v nekaterih primerih temeljijo na
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akumulaciji enot (z ali brez kreditnih točk). Glede na določen sistem, lahko
kvalifikacije pridobimo ali po enem opravljenem formalnem programu usposabljanja
ali po opravljenih različnih učnih poteh, ne glede na to, ali so del formalnih,
neformalnih ali informalnih poti. Prav tako je več poti uporabe učnih kreditov pri
poklicnem izobraževanju in usposabljanju, ki so odvisne od posamezne države. V
državah, kjer obstaja več podsistemov poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
lahko sočasno obstaja tudi več različnih sistemov za dodeljevanje kreditov. V
nekaterih primerih pa sistema učnih kreditov še ni. Navkljub navednim raznolikostim,
je kar nekaj pobud skupnosti v zadnjem času doseglo pomemben napredek, še
posebej pri vse bolj preprostemu dostopu do orodij za zagotavljanje transparentnosti
kvalifikacij (Življenjepis Europass, dopolnilo certifikata, itn.).
Večja

transparentnost

kvalifikacij

pa

je

potrebna

pri

omogočanju

učinkovite

implementacije prenosa učnih izidov v kontekstu mobilnosti.
Povdarek sistema ECVET na učnih izidih je bil izbran zato, ker dovoljuje primerjavo z
ne samo veliko raznolikostjo evropskih sistemov izobraževanja in specializacij, temveč
tudi s sektorjem izobraževanja in trgom delovne sile – dve izmed najpomembnejših
referenčnih točk strokovnega usposabljanja.
Glede na razvoj evropskega izobraževalnega okvira, so učni izidi “trditve o tem, kaj
učenci

znajo,

razumejo

in

so

sposobni

opraviti

po

zaključku

določene

poti

usposabljanja. Definirani so kot znanja, spretnosti in kompetence.”

Sistem ECVET naslavlja individualno, kar pomeni, da temelji na priznavanju znanja,
spretnosti in kompetenc, pridobljenih s strain individualnega učenca/kandidata. Učni
izidi so razporejeni v module – enote, z različnimi opredeljitvami v različnih
izobraževalnih sistemih. Različne enote določajo znanja in kompetence (ZSK), ki so
potrebni, da bi dosegli določeno kvalifikacijo (kvalitativna dimenzija) in pomembnost
raznolikih znanj, spretnosti , kompetenc (ZSK) v povezavi s pridobitvijo končne
kvalifikacije (kvantitativna dimenzija).
Med “enotami” in “moduli” je v kontekstu ECVET narejena nedvoumna terminološka
razmejitev.
Termin “modul” pripada področju (učne) poti – organizaciji in izvedbi programov
poklicnega izobraževanja. Poklicni izobraževalni program, strukturiran po modulih, je
sestavljen iz elementov, ki se iz organizacijskega vidika med seboj razlikujejo ter jih
moramo ločeno spremljati in preverjati (ocenjevati). Torej je celoten poklicni program
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usposabljanja skupek individualnih modulov.
Ko pa govorimo o “enotah”, se navezujemo na področje rezultatov, v smislu delnih
kvalifikacij, ki jih lahko definiramo na podlagi znanj, spretnosti in sposobnosti. “Enote”
lahko certificiramo. Identifikacija učnih izidov (tudi delnih), pa ne izključuje celostnih
programov usposabljanja (ki niso strukturirani modularno), temveč zaradi praktičnih
namenov potrebujejo takšno strukturo za formalno primerjavo učnega procesa.

Enota je torej del kvalifikacije, sestavljena iz znanj, spretnosti in kompetenc, ki se
zahtevajo

za

določeno

kvalifikacijo

in

katere

lahko

preverimo

(ocenimo)

in

ovrednotimo s številom pripisanih točk ECVET. Kvalifikacija najpogosteje obsega več
enot in je sestavljena iz niza enot. Zato lahko udeleženec v učnem procesu pridobi
kvalifikacijo z zbiranjem potrebnih enot, ki jih je dosegel v različnih državah in
različnih okvirih (formalnih, neformalnih in priložnostnih).

Enota je lahko specifična za eno kvalifikacijo ali pa je skupna večim kvalifikacijam.
Pričakovan učni izid, ki določa enoto, se lahko doseže ne glede na to kje ali kako je bil
dosežen.

Vendar

pa

enote

ne

smemo

mešati

s

sestavnimi

deli

formalnega

izobraževalnega programa ali usposabljanja.

Delovni process
Nadaljevali smo analizo in primerjavo naslednjih vmesnih rezultatov:
-

ZSK (znanja, spretnosti in kompetence)

-

poti

-

učni izidi in enote

Vmesni izdelki partnerjev so pokazali raznolikost poti usposabljanja med partnerskimi
državami, še posebej pri vsebini, dodeljeni 5 enotam (definiranih, glede na skupaj
potrjena ZSK), ki se razlikujejo po “velikosti/obsegu” in stopnji EQF.
Ker je namen tega projekta testiranje postopkov in instrumentov ECVET na obstoječih
poteh (usposabljanja) v vsaki sodelujoči državi glede na priporočila evropskega
parlamenta in sveta, smo:
-

Definirali metodo dodeljevanja kreditnih točk ter predlagali relativne vrednosti za
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potrditev ali popravke s strani partnerjev
-

V smislu ZSK, smo s primerjavo in homogenizacijo jezika identificirali “najmanjši
skupni imenovalec” za vsako od enot in učnih izidov

-

Opisali postopke za testiranje in evalvacijo described procedures for testing and
evaluation.

V nadaljevanju smo predstavili rezultate.
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OPISNI PREGLED ZA DODELITEV KREDITNIH TOČK ANALIZIRANIM
UČNIM POTEM IN PRIPADAJOČIM ENOTAM
(REZULTAT ŠT. 5)

Na projektu N.E.T.WORK je izgradnja opisnega pregleda za dodeljevanje kreditnih
točk predlagana v okviru dveh metod:
1)

poenoteno dodeljevanje kreditnih točk identificiranim enotam znotraj različnih
poti usposabljanja v različnih državah glede na sprejete okvire v fazah
WP3/WP4 (tabela, ki povezuje MODULE poti usposabljanj z ENOTAMI) ter v
nadaljevanju dodeljevanje kreditnih točk posameznim identificiranim učnim
izidom znotraj teh enot ;

2)

definicija vrednosti enot posameznih preučenih poti usposabljanja z enakim
poimenovanjem (in povezanih učnih izidov) v kreditnih točkah, v razmerju do
njihove uporabnosti/dostopnosti pri drugih poteh.

V tej fazi projekta je, ob upoštevanju že razvitih označb in metodologij, prioriteta
definirati prvo metodo. Zato predlagamo, da brez večji variacij sledimo formuli, ki jo
je priporočila Evropska skupnost, s sledečim okvirjem:
1. Izračun skupnih kreditnih točk, ki jih lahko dodelimo referenčni poti
usposabljanja za posamezno državo, glede na priporočeno formula:
1 leto usposabljanja = 60 kreditnih točk
[z letom usposabljanja je mišljeno med 800 – 1.200 ur usposaljanja
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Na temelju rezultatov WP3 smo prišli do sledeče situacije:
Celotno trajanje
referenčne poti

Celota kreditnih

usposabljanja v

točk, ki jih

urah

lahko dodelimo

Trajanje

Kreditne

določenega dela

točke, ki jih

poti usposabljanja

lahko

v urah (*)

dodelimo

(*)
Francija

1.000

60

500

30

Italija

660

40

400

25

Portugalska

350

25

350

25

4.940

240

1.001

68

Slovenija (**)

(*) Z ozirom na poti, opisane v WP3 in približnim izračunom
(**) dodeljene kreditne točke so vsota kreditov za vsak modul z dodatkom za praktično
usposabljanje (10 kreditov)

2.

Približen izračun razpoložljivih kreditnih točk po državah in njihovih enotah
s procentualno uteženim razmerjem glede na celoto kreditnih točk na
posamezni učni poti
FRANCIJA
Identificirane enote
ENOTA 1= koordinacija
operativnega delovanja
oddelka recepcije
ENOTA 2 = informiranje in
svetovanje gostom glede
storitev in dogodkov v
lokalnem okolju
ENOTA 3 = vzdrževanje
učinkovite komunikacije in
sodelovanje z drugimi
oddelki v hotelu
ENOTA 4 = Izbira
primernih načinov
organizacije lastnega dela
in po potrebi dela osebja
v oddelku recepcije
ENOTA 5 = Izvedba
finančnih nalog,
komercialnih dejavnosti in
zagotavljanje nadzora
kakovosti storitev in
opravljenega dela

ITALIJA

PORTUGALS
KA
KT
KT
Prib.
Vred.
vre.
v%

KT
Vred.
v%

KT
Prib.
vre.

KT
Vred.
v%

KT
Prib.
vre.

10

3

30

7,5

30

30

9

20

5

10

3

15

20

6

30

100

SLOVENIJA
KT
Vred.
v%

KT
Prib.vr
e.

7,5

25

17

10

2,5

20

13,6

3,75

10

2,5

20

13,6

20

5

30

7,5

20

13,6

9

15

3,75

20

5

15

10,2

30

100

25

100

25

100

68

Opomba:ito so pomagali pri analizi glede razvoja analognega ukrepa za UI pri posamezni
enoti bi lahko uporabili števila pomnožena s 10 ali 100 (npr. Delo na skupno 250 ali 2500
N.E.T. WORK

47788-LLP-1-2008-1-IT-ECVET
Agreement nr. 2008-3996/001-001

11 of 41

kreditnih točk)
3. Izračun kreditnih točk, ki jih lahko dodelimo posameznim UI v vsaki enoti,

ločeno po državah
Tako na tem mestu kot tudi na sploh, bi bilo primerno uporabljati procentualna
razmerja v navezavi na referenčno enoto, kot je razvidno iz sledečih tabel:
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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

Učni izidi
Portugalska
Organizira in
koordinira aktivnosti
33%
storitev recepcije ter
zagotavlja tudi najbolj
kompleksne storitve
Načrtuje ali sodeuje
pri načrtovanju
34%
aktivnosti storitev
recepcije

Slovenija

70%

Sprejemai, se pogaja in
upravlja z rezervacijami ter
pripadajočo dokumentacijo

20%

30%

Sprejema in svetuje gostom,
izvaja prijavne in odjavne
postopke ter izdaja račune

30%

Pripravi, posreduje in
prodaja storitve
namestitvenih objektov
Pridobi in izmenja informacije
ter koordinira delo z drugimi
oddelki hotela
Uporablja sodobna
programska orodja za
pripravo in oblikovanje
besedil, digitalnih
predstavitev in elektronsko
komunikacijo

33%

100
%

100%

20%
15%

15%

100%

Opomba= Relativne vrednosti za UI v povezavi z referenčno enoto so bile določene glede na priporočila EU iz 9.4.2008 glede uporabe ECVET:
“Relativno vrednost enote učnih rezultatov glede na kvalifikacijo je potrebno določiti v skladu z naslednjimi merili ali njihovo kombinacijo:
• relativno pomembnostjo učnih rezultatov, ki so enota za udeležbo na trgu dela, za razvoj drugih ravni kvalifikacije ali za socialno
vključenost;
• zapletenostjo, obsegom in številom učnih rezultatov v enoti;
• prizadevanji, ki so potrebna, da udeleženec v učnem procesu pridobi znanje, sposobnosti in usposobljenosti, ki se zahtevajo za enoto.
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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

N.E.T. WORK

Italija
Organizira in upravlja z
informacijami o
storitvah v lokalnem
okolju
70%

30%

Izboljša stopnjo
zadovoljstva gostov s
ponujenimi storitvami

Predlaga in skrbi za
ukrepe, ki vzpodbujajo
lojalnost strank

Učni izidi
Portugalska
40%

30%

30%

47788-LLP-1-2008-1-IT-ECVET

Slovenija

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

Sodeluje pri
vzpodbujanju prodaje
uslug hotela

Agreement nr. 2008-3996/001-001

Pridobiva in ovrednoti turistične
podatke iz različnih virov, svetuje
gostom ter prodaja storitve
40%

40%
Pripravi in ponudi turistične programe
domačega okolja prodaja turistične
programe

60%
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Vzpodbuja in koordinira povezave
med individualnimi turističnimi
subjekti na področju turistične
destinacije, posreduje informacije,
promovira in prodaja storitve v
lokalnem okolju, načrtuje paketne
ponudbe
Pisno in ustno obravnava informacije
na področju turizma v Slovenščini in
najmanj dveh tujih jezikih
upoštevajoč pravila poslovne
komunikacije in bontona
Primerjaturistične regije v Sloveniji in
jih integrira v aktualno turistično
ponudbo
Posreduje informacije o naravni in
kulturni dediščini v Sloveniji

10
%

30%

Pri delu upošteva navade in
običaje tujih gostov.
Komunicira v poslovnih situacijah
in uporablja strokovno
terminologijo v izbranem tujem
jeziku
100%

N.E.T. WORK
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10%
10%
100
%

ENOTA 3 = Vzdržuje učinkovito komunikacijo in sodelovanje z drugimi oddelki v hotelu
Učni izidi
Francija

Italija
V svojem sektorju sodeluje
pri organizacijskih izbirah
management
V svojem sektorju sodeluje
pri organizaciji in
upravljanju splošnih
storitev za zagotavljanje
varnosti

Portugalska
60%

40%

Načrtuje ali sodeuje pri
načrtovanju aktivnosti
storitev recepcije
Organizira in koordinira
aktivnosti storitev
recepcije ter zagotavlja
tudi najbolj kompleksne
storitve

100%

N.E.T. WORK

47788-LLP-1-2008-1-IT-ECVET

Agreement nr. 2008-3996/001-001

Slovenija
60%

Izvaja javne nastope in
javne prezentacije

40%

40%

Organizira in vodi aktivnosti
teamskega dela

30%

Se predstavi s poklicnim
portfolio(m)

30%

100%
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100%

ENOTA 4 = Izbere primerne oblike organizacije lastnega dela ter po potrebi tudi osebja v oddelku recepcije
Učni izidi
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 lasnih delovnih
aktivnosti, virov in potreb.
Učinkovito upravlja z odnosi
tako v organizacijskem kot
delovnem kontekstu tako v
svoji delovni skupini kot
izven nje.

40%

Portugalska

Slovenija

Načrtuje ali sodeluje pri
načrtovanju aktivnosti
storitev recepcije.

Analizira, načrtuje ter pripravi
lastno delo in nadzoruje delo
sodelavcev

35%

Analizira, načrtuje in pripravi
delo za sodelavce ter
nadzoruje delo sodelavcev.

35%

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

20%

Skrbi za varnost zaposlenih na
delu.

10%

35%

60%

Organizira in koordinira
aktivnosti storitev recepcije
ter zagotavlja tudi najbolj
kompleksne storitve.
Zagotavlja človeški /human
in funkcionalen
management delovnih
timov.
Na področju dela z osebjem
sodeluje z oddelkom za
upravljanje človeških virov.
Identificira ključne
dejavnike in značilnosti
upravljanja podjetja in
organizacije.
Identificira ključne
dejavnike in značilnosti
upravljanja in organizacije
enote hotela

N.E.T. WORK
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15%

15%

25%

Identificira načela in
tehnike upravljanja človških
virov, vodenja in
medosebnih odnosov.
100%

N.E.T. WORK
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100%

ENOTA 5 = Je sposoben izvedbe finančnih nalog in komercialnih aktivnosti ter zagotavlja kontrolo
kakovosti storitev in opravljenega dela
Učni izidi
Francija
Organizira in izpelje
dogodke za
izkoriščanje
konkurenčnih
prednosti v ruralnem
turizmu.
Upravlja agroturizem
s poudarki pri
iskanju konkurenčnih
prednosti in
optimizacije
upravljanja.

70%

Italija

Portugalska

Slovenija

Organizira in upravlja
administrativne
postopke povezane z
delovanjem lastnega
sektorja.

40%

Načrtuje ali sodeluje pri
načrtovanju aktivnosti
storitev recepcije.

Uporablja marketing
produktov in storitev ter
sestavljati prodajne
pogodbe.

40%

40%

Organizira in koordinira
aktivnosti storitev
recepcije ter zagotavljati
tudi najbolj kompleksne
storitve.

Pripravi in uporablja
kalkulacije ter spremlja
finančne, poslovne
transakcije.

40%

Prilagodi turistično in
gastronomsko ponudbo
različnim skupinam
turistov.

20%

25%
30%

Sodeluje pri koordinaciji
in izvedbi poslovno
marketinških ukrepov v
lastnem sektorju.
Pripravi in izvede
raziskave (swot
analize)na relevantnem
področju / sektorju

20%

Sodeuje pri vzpodbujanju
prodaje uslug hotela.
Identificira ključne
dejavnike in značilnosti
managementa podjetji ter
organizacije .

30%

20%
25%

100%

100%

100%

4. Da bi bila raven obvladovanja/osvojitve kompetenc izrecna/nedvoumna skozi:
a) Definicijo “deskriptorjev (opisov) ravni” za uporabo pri učnih izidih znanja in spretnosti, izhajojočih iz homogenih poti iz EQF
ravni. Na primer:
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Deskriptor
ravni (iz EQF)

Znanja

Spretnosti

2

Znanje o bistvenih operativnih elementnih, pridobljenih v
skladu z določenimi navodili.

3

Poznavanje dejstev, načel, procesov in splošnih konceptov
na določenem področju dela ali študija

4
5

Faktografsko in teoretično znanje v širšem kontekstu na
področju dela ali študije
Obširno, specializirano, faktografsko in teoretično znanje
na določenem poročju dela ali študije z zavedanjem meja
tega znanja

Kognitivne in praktične spretnosti z uporabo relevantnih
informacij z namenom izvedbe nalog in reševanja rutinskih
problemov ob uporabi enostavnih pravil in orodij
Kognitivne in praktične spretnosti za izvedbo nalog in reševanje
problemov z izbiro in uporabo osnovnih metod, orodij, materialov
in informacij
Kognitivne in praktične spretnosti za pripravo rešitev
specifičnega problema na določenem področju dela ali študije
Kognitivne in praktične spretnosti za razvoj kreativnih rešitev
abstraktnih problemov

b) uporaba deskriptorjev ravni v tabeli učnih izidov, razdeljenih po ustreznih enotah po različnih poteh usposabljanja pri
partnerjih.
Ti deskriptorji definirajo situacije, osvojitve(obvladovanja) kompetenc znotraj določenih ravni posameznih tečajev različnih
partnerskih držav (NQF).
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UNIT 1 - koordinira operativno obratovanje oddelka recepcije
Učni izidi
Francija

Rave
n

Italija

Raven

Portugalska

4

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

Nadzoruje in upravljai
prvi stik s hotelom

Nadzoruje in upravlja
fazo prijave in odjave
Nadzorujei in upravlja
fazo privajanja gostov

N.E.T. WORK
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4
4

Raven

Načrtuje ali sodeuje
pri načrtuje aktivnosti
storitev recepcije
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Slovenija

5

Sprejema, se pogaja in upravlja
z rezervacijami ter pripadajočo
dokumentacijo

5

Sprejema in svetuje gostom,
izvaja prijavne in odjavne
postopke ter izdaja račune
Pripravlja, promovira in prodaja
storitve namestitvenih objektov

Raven

3

3
3

ENOTA 2 = Informira goste ter jim svetuje glede storitev in dogodkov v lokalnem okolju
Učni izidi
Francija

Svetujei strankam glede
priložnosti, ki jih ponuja
(geografsko) področje

Upravlja agroturizem s
poudarki pri iskanju
konkurenčnih prednosti
in optimizacije
upravljanja

N.E.T. WORK

Raven

4

4

Italija

Raven

Organizira in upravlja z
informacijami o
storitvah v lokalnem
okolju

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

47788-LLP-1-2008-1-IT-ECVET

4

Portugalska

Raven

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

4

Sodeluje pri
vzpodbujanju prodaje
uslug hotela

4

4
4
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Slovenija
Pridobiva in ovrednoti
turistične podatke iz
različnih virov, svetuje
gostom ter prodaja
storitve
Pripravi in ponudi
turistične programe
domačega okolja
prodajati turistične
programe
Vzpodbuja in koordinira
povezave med
individualnimi
turističnimi subjekti na
področju turistične
destinacije, posreduje
informacije, promovira
in prodaja storitve v
lokalnem okolju,
načrtuje paketne
ponudbe

Rave
n
4

4

4

ENOTA 3 = Vzdržuje učinkovito komunikacijo in sodelovanje z drugimi oddelki v hotelu
Učni izidi
Francija

Raven

Italija

Raven

V svojem sektorju
sodeluje pri
organizacijskih izbirah
management

N.E.T. WORK
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4

Portugalska

Raven

Načrtuje ali sodeluje
pri načrtovanju
aktivnosti storitev
recepcije

4

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

4
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Slovenija
Organizira in vodi
aktivnosti teamskega
dela

Rave
n
4

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

Raven

Italija

Raven

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.

4

4

Portugalska
Načrtuje ali sodeluje pri
načrtovanju aktivnosti
storitev recepcije.

5

Zagotavlja človeški
/human in funkcionalen
management delovnih
timov.

5

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

5

Na področju dela z
osebjem sodeluje z
oddelkom za upravljanje
človeških virov.

5

Identificira načela in
tehnike upravljanja
človških virov, vodenja
in medosebnih odnosov

5

Identificira ključne
dejavnike in značilnosti
upravljanja podjetja in
organizacije.
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5

Slovenija

Rave
n

Analizira, načrujei ter
pripravi lastno delo in
nadzoruje delo
sodelavcev

4

Analizira, načrtuje in
pripravi delo za
sodelavce ter
nadzoruje delo
sodelavcev.

4

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

4

Identificira ključne
dejavnike in značilnosti
upravljanja in organizacije
enote hotela

N.E.T. WORK

47788-LLP-1-2008-1-IT-ECVET

Agreement nr. 2008-3996/001-001

25 of 41

hotela.
5

ENOTA 5 = Je sposoben izvedbe finančnih nalog in komercialnih aktivnosti ter zagotavlja kontrolo kakovosti storitev in
opravljenega dela
Učni izidi
Rave
Francija
Raven
Italija
Raven
Portugalska
Raven
Slovenija
n
Načrtuje ali sodeluje
pri načrtovanju
5
aktivnosti storitev
recepcije.
Organizira in upravlja
Organizira in izpelje
Pripravi in
Identificira ključne
administrativne
dogodke za izkoriščanje
uporabikalkulacije
ter
dejavnike in
4
postopke povezane z
4
4
konkurenčnih prednosti
spremlja
finančne,
značilnosti
5
delovanjem lastnega
v ruralnem turizmu.
poslovne transakcije.
managementa podjetji
sektorja.
ter organizacije .

Promovira koristi
ruralnega turizma

N.E.T. WORK

4

Sodeluje pri koordinaciji
in izvedbi poslovno
marketinških ukrepov v
lastnem sektorju.
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4

Identificira osnovne
marketinske pristope.

5

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

5

Sodeuje pri
vzpodbujanju prodaje
uslug hotela.

5
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Uporablja marketing
produktov in storitev ter
sestavlja prodajne
pogodbe.

4

Metodološki pristop in instrumenti, ki jih predlaga ta dokument, so bili pripravljeni
glede na enega izmed poglavitnih načel sistema ECVET in sicer potrebo po
identifikaciji metod za uporabo integriranega sistema s postopki, ki so že v uporabi v
različnih teritorialnih kontekstih, ne pa spremembe le-teh. Zato smo primerjali in
identificirali deskriptorje, ki predstavljajo “minimalne skupne imenovalce” enot, ki so
jih predstavili partnerji. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati tega dela, ki so
mišljeni bolj kot reference in smernice za eksperiment, niso pa zelo izčrpni in
znanstveno uravnoteženi.
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ENOTE
IME ENOTE 1
Koordinacija operativnega obratovanja oddelka recepcije
Ime učnih izidov
IT: Nadzorovati in upravljati prvi stik s hotelom, nadzorovati in upravljati fazo prijave in
odjave, nadzorovati in upravljati fazo privajanja gostov
SL: Sprejemati, se pogajati in upravljati z rezervacijami ter pripadajočo dokumentacijo,
Sprejemati in svetovati gostom, izvajati prijavne in odjavne postopke ter izdajati račune,
Pripraviti, posredovati in prodajati storitve namestitvenih objektov
FR:
PT: Organizirati in koordinirati aktivnosti storitev recepcije ter zagotavljati tudi najbolj
kompleksne storitve - Načrtovati ali sodelovati pri načrtovanju aktivnosti storitev
recepcije
UČNI IZIDI V SMISKU KOMPETENC
Je zmožen/-a:
• sprejemati, se pogajati in upravljati z rezervacijami ter pripadajočo dokumentacijo
• sprejemati in svetovati gostom, izvajati prijavne in odjavne postopke ter izdajati
račune
• pripraviti, posredovati in prodajati storitve namestitvenih objektov
• uporabljati modern računalniško in informacijsko opremo
• opraviti natančno oceno dela, načrtovati dnevne aktivnosti tako, da zadosti potrebam
storitev ter doseže zastavljene cilje sektorja
• sprejemati odločitve glede kompleksnih situacij ali problemov v dejavnostih storitev
recepcije
• analizirati najbolj pogoste pritožbe ter predlagati splošne postopke za reševanje
problemov
• upravljati, vzpostaviti postopke in sprejemati odločitve glede specifični situacij kot npr.
Pre-zasedenost, odpovedi, čakalne liste
• vzpostavljati prijazne in korektne odnose s strankami, sprejemati njihove zahteve,
pritožbe in reševati njihove problem povezane z bivanjem
• reševati potencialno konfliktne situacije s strankami
• razvijati ali pomagati pri razvoju strategij za optimizacijo storitev na področju
namestitev
• sprejema odločitve glede hotelskih tarif v skladu s situacijo na trgu
ZNANJA UČNIH IZIDOV
Zna/pozna:
 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 regulative 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,
N.E.T. WORK
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pomen timskega dela s ciljem zadovoljnih gostov
osnovno uporabo informacijjskega sistema hotela (programme 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 hardware)
SPRETNOSTI UČNIH IZIDOV

Kandidat:
- 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 rezervacji, čakalnimi seznami ter drugimi
nepričakovanimi dogodki
- načrtuje strategije za maksimizacijo namestitvenih kapacitet in zasedenosti
- postavlja dnevne stopnje namestitev glede na trg
- pripravlja zapise ter zaračuna storitve
- posreduje informacije med različnimi oddelki
- optimizira uporabo računalniških orodij pri storitvah recepcije
Indikatorji EQF
Znanja
Spretnosti
POSTOPKI PREVERJANJA (OCENJEVANJA)

4/5

RAVEN EQF
ECVET KREDITNE TOČKE
PREDVIDENO TRAJANJE (RAZPON)

IME ENOTE 2
Informirati goste in jim svetovati glede storitev in dogodkov v lokalnem okolju
Ime učnih izidov
IT: Organizirati in upravljati z informacijami o storitvah v lokalnem okolju; izboljšati stopnjo
zadovoljstva gostov s ponujenimi storitvami; predlagati in izvajati za ukrepe, ki vzpodbujajo
lojalnost strank
PT: Organizirati in koordinirati aktivnosti storitev recepcije ter zagotavljati tudi najbolj
kompleksne storitve; sodelovati pri vzpodbujanju prodaje uslug hotela
SL: Pripraviti in ponuditi turistične programe domačega okolja prodajati turistične
programme; vzpodbujati in koordinirati povezave med individualnimi turističnimi subjekti na
področju turistične destinacije, posredovati informacije, promovirati in prodajati storitve v
N.E.T. WORK
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lokalnem okolju, načrtovati paketne ponudbe
FR: Svetovati strankam glede priložnosti, ki jih ponuja (geografsko) področje; upravljati
agroturizem s povdarki pri iskanju konkurenčnih prednosti in optimizacije upravljanja
UČNI IZIDI V SMISKU KOMPETENC
Je zmožen/-a:
• 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 programme 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
ZNANJA UČNIH IZIDOV
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
 Tehnike izboljšanja zvestobe gostov
 Infromacije 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 UČNIH IZIDOV
Kandidat:
- 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 vzpodbuja njihovo lojalnost
- Vzpostavlja kontakte z različnimi subjekti in potencialnimi strankami s ciljem pridobitve
infromacij 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
- Infromira 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
N.E.T. WORK

47788-LLP-1-2008-1-IT-ECVET (Agreement nr. 2008-3996 / 001-001)

30 of 41

-

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
Indikatorji EQF
Znanja
Spretnosti
POSTOPKI PREVERJANJA (OCENJEVANJA)

4

RAVEN EQF
ECVET KREDITNE TOČKE
PREDVIDENO TRAJANJE (RAZPON)
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IME ENOTE 3

Vzdržuje učinkovito komunikacijo in sodeluje z drugimi oddelki v
hotelu
Ime učnih izidov
PT: Načrtovati ali sodelovati pri načrtovanju aktivnosti storitev recepcije; organizirati in
koordinirati aktivnosti storitev recepcije ter zagotavljati tudi najbolj kompleksne storitve
SL: Organizirati in voditi aktivnosti teamskega dela
IT: V svojem sektorju sodeluje pri organizacijskih izbirah management
FR:
UČNI IZIDI V SMISKU KOMPETENC
Je zmožen / -a
•
•
•
•
•
•

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
ZNANJA UČNIH IZIDOV

Zna/pozna:
 Pravila komuniciranja z nadrejenimi, sodelavci, strankami, zunanjimi akterji, javnimi in
drugimi
 Starndarde 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 UČNIH IZIDOV
Kandidat:
- 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
Indikatorji EQF
Znanja
Spretnosti
N.E.T. WORK
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POSTOPKI PREVERJANJA (OCENJEVANJA)

4

RAVEN EQF
ECVET KREDITNE TOČKE
PREDVIDENO TRAJANJE (RAZPON)
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IME ENOTE 4

Izbira primerne poti orgnizacije lastnega dela in po potrebi
dela osebja v oddelku recepcije
Ime učnih izidov
PT: Načrtovati ali sodelovati pri načrtovanju aktivnosti storitev recepcije; zagotavljati
človeški /human in funkcionalen management delovnih timov; organizirati in koordinirati
aktivnosti storitev recepcije ter zagotavljati tudi najbolj kompleksne storitve; na
področju dela z osebjem sodelovati z oddelkom za upravljanje človeških virov;
identificirati načela in tehnike upravljanja človeških virov, vodenja in medosebnih
odnosov; identificirati ključne dejavnike in značilnosti managementa in organizacije
podjetji; identificirati ključne dejavnike in značilnosti managementa ter organizacije
enote hotela.
SL: Analizirati, načrtovati ter pripraviti lastno delo in nadzorovati delo sodelavcev ;
analizirati, načrtovati in pripraviti delo za sodelavce ter nadzorovati delo sodelavcev; je
odgovoren za organizacijo ter skrbi za nemoten potek delovnih aktivnosti dopolnilnih
dejavnosti hotela.
IT: Prepoznavati in evalvirati delovne situacije in probleme, na “pro aktiven” način
uporabljati tehnično znanje in sposobnosti za oblikovanje organizacijske strukture v
odnosu do lasnih delovnih aktivnosti, virov in potreb; učinkovito upravljati z odnosi tako
v organizacijskem kot delovnem kontekstu tako v svoji delovni skupini kot izven nje.
UČNI IZIDI V SMISKU KOMPETENC
Je zmožen / -a
• Razvijati ali pomagati pri razvoju startegij 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
• Identificirati potrebe znotraj oddelka za človeške vire, ki ustrezajo aktualnim potrebam
sektorja
• Analizirati, načrtovati in pripravljati lastno delo ter nadzorovati delo sodelavcev
ZNANJA UČNIH IZIDOV
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.)
 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
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osnovne značilnosti
Koncepte načrtovanja (začetna točka, cilj, elementi poti)
Metode in splošne tehnike načrtovanja, definicije smernic in razpored aktivnosti
Področja aktivnosti upravljanja s človeškimi, upravljalske aktivfnosti, admionistrativni
management, funkcijsko in človeško upravljanje
Pravila vedenja v skladu s poslovnim konceptom hotela
Standard varovanja zdravja pri delu/ varnos 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 UČNIH IZIDOV

Kandidat:
- 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 smene 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
Indikatorji EQF
Znanja
Spretnosti
POSTOPKI PREVERJANJA (OCENJEVANJA)

4/5

RAVEN EQF
ECVET KREDITNE TOČKE
PREDVIDENO TRAJANJE (RAZPON)
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IME ENOTE 5

Je sposoben izvedbe finančnih nalog in komercialnih
aktivnosti ter zagotavlja kontrolo kakovosti storitev in
opravljenega dela
Ime učnih izidov
PT: Načrtovati ali sodelovati pri načrtovanju aktivnosti storitev recepcije; organizirati in
koordinirati aktivnosti storitev recepcije ter zagotavljati tudi najbolj kompleksne storitve;
sodelovati pri vzpodbujanju prodaje uslug hotela; identificirati ključne dejavnike in
značilnosti managementa in organizacije podjetji; identificirati osnovne marketinške
tehnike
SL: Pripraviti in uporabiti kalkulacije ter spremljati finančne, poslovne transakcije;
uporabljati marketing produktov in storitev ter sestavljati prodajne pogodbe
IT: Organizirati in upravljati administrativne postopke povezane z delovanjem lastnega
sektorja; sodelovati pri koordinaciji in izvedbi poslovno marketinških ukrepov v lastnem
sektorju
FR: Organizirati in izpeljati dogodke za izkoriščanje konkurenčnih prednosti v ruralnem
turizmu; upravljati agroturizem s povdarki pri iskanju konkurenčnih prednosti in
optimizacije upravljanja
UČNI IZIDI V SMISKU KOMPETENC
Je zmožen / -a
•
•

•
•
•
•
•
•

Sprejemati odločitve glede hotelskih tariff 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 programme, 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
Tržiti produkte in storitve ter pripraviti prodajne pogodbe
Pripraviti in uporabiti kalkulacije ter spremljati finančne, poslovne transakcije
ZNANJA UČNIH IZIDOV

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
 Elemete 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
N.E.T. WORK
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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 namestitveni sector marketing techniques for the hospitality
industry
Prihodke in odhodke
Diferencijacijo stroškov
Termin amortizacija
Osnovne strokovne izraže 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 UČNIH IZIDOV

Kandidat:
- Pripravlja napovedi in predloge budgeta prihodkov ter stroškov storitev 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 raumeti njihov “okus” in interese, jih
kontaktira, da pokaže interes hotela glede njihovega blagostanja in zadovoljstva,
razvije gostitvene postopke, primerne osebnim značilnostim gostov .
- Zagotavlja spremljanje doseženih rezultatov enote hotela
- Identificira in karakterizira osnovna načela ter temeljne metode organtacije dela in
kontrole kakovosti
- Pripravi preprost pregled poslovnih rezultatov
- Skrbi za provizije agencij
- Rešuje zamujena plačila
- Skrbi za splošen administrativni management
Indikatorji EQF
Znanja
Spretnosti
POSTOPKI PREVERJANJA (OCENJEVANJA)

4/5

RAVEN EQF
ECVET KREDITNE TOČKE
PREDVIDENO TRAJANJE (RAZPON)
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SMERNICE ZA PREVERJANJE IN VREDNOTENJE UČNIH IZIDOV
(REZULTAT št. 6.1)

V sistemu ECVET se enote učnih rezultatov, dosežene v enem sistemu, ocenijo in po
uspešni oceni prenesejo v drugi sistem.
Na tem mestu vas ponovno spomnimo na razliko med preverjanjem (ocenjevanjem),
potrjevanjem in priznavanjem.

preverjanje učnih izidov pomeni metode in postopke, ki se uporabljajo za



določitev obsega posebnega znanja, sposobnosti in usposobljenosti, ki jih je
udeleženec v učnem procesu dejansko pridobil;
potrjevanje pomeni postopek potrjevanja, da nekateri ocenjeni učni izidi, ki jih



je dosegel udeleženec v učnem procesu, ustrezajo posebnim rezultatom, ki se
lahko zahtevajo za enoto ali kvalifikacijo;
priznavanje pomeni postopek, ko se z dodelitvijo enot ali kvalifikacij potrdijo



uradno doseženi učni izidi.
Zato oceniti učne izide pomeni ugotoviti, kaj učenec/kandidat po zaključenem obdobju
učenja (usposabljanja) zna, razume in/ali kaj je zmožen narediti.
Da bi lahko dosegli zgoraj omenjeno usmeritev, priporočamo preverjanja na osnovi
izvedbe (?).
Glede na Le Boterf (2004) kompetence lahko razumemo kot:
Sposobnost za aktivacijo in/ali kombinacijo
-

notranjih “virov“ (ki jih posedujemo) (koncepti, načela, spretnosti, interesi,
pričakovanja, itn.)

-

dosegljivih zunanjih “virov” (oprema, materiali učitelji, sošolci, itn.)

z namenom veljavnega in produktivnega soočanja z določenim nizom kulturnih
in/ali strokovnih dejavnosti in/ali problemov.

Pri iskanju zamenjave tradicionalnega ocenjevanja je eno od alternativ predlagal
Grant Wiggins (1993) v smislu ocenjevanja, ki naj preveri ne samo kaj učenec zna,
temveč tudi “kaj zna z obstoječim znanjem narediti/kako ga zna uporabiti – se pravi,

da preverjanje temeji na realni in ustrezni demonstraciji znanja
Sodobne refleksije o procesih poučevanja in učenja upravičujejo ta način ocenjevanja.
Teorije avtentičnega učenja, situacijskega znanja in socialnega konstruktivizma
prikazujejo, da učeneci bolje razumejo in asimilirajo znanja pri podajanju skozi realne
situacije kot pa v primerih podajanja znanja, ki so izvzeta iz konteksta
Preverjanja in ocenjevanja, ki sledita pristopu preverjanju na osnovi izvedbe, bi morali
biti sestavljeni z ozirom na individualne učne izide ter nadalje sintetiziranipostopki za
celostno ocenjevanje individualnih enot.

Primerno bi bilo, da se za te procese razvijejo pokazatelji/indikatorji, ki so vsebovani v
“WP3 – ORODJU ZA ANALIZO - Vsebine učnih poti”, in da se navedejo, kjer je to
mogoče,

učinkovita

orodja

za

uporabo.

Nadaljne

navedbe

glede

metod

in

instrumentov o preverjanju in ocenjvanju bodo zato del sporazuma.
Na tem področju priporočamo uporabo preglednice, ki je bila predlagana v projektu
LDV 2000-06 “ECVET PRI (PRE)HRANI” (2000-06 project “ ECVET IN FOOD”):
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Na primer:

POSTOPKI OCENJEVANJA
Oblike preverjanja

Obvezno/

znanja

izbirno

Klasifikacija

Opcijski
pokazatelji

Izbira odgovora ( Multiple choice)
Vprašanja za dopolnjevanje (s podanim
naborom možnosti)
Vprašanja
zaprtega
tipa

Dopolniti manjkajoč tekst (ponujen nabor
možnosti)
Mini

–

primeri

(z

vprašanji

ki

imajo

ponujene različne odgovore)
Povezovanje vprašanj in odgovorov
Odprta vprašanja
PISNI
TESTI

Vprašanja za dopolnjevanje (brez ponujenih
možnosti odgovorov)

Vprašanja
odprtega
tipa

Dopolniti manjkajoč tekst ( brez ponujenih
možnih odgovorov )
Mini – primeri (z odprtimi vprašanji)

reševanje
primera

X

Z vprašanji odprtega tipa

X

Z vprašanji zaprtega tipa
Eseji

“tradicional
ni”
testi

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

USTNI
TESTI

PRAKTIČ
NI TESTI
SIMULIRA
NA
DELOVNA
NALOGA

N.E.T. WORK

Delno- strukturirani

intervjuji

Ne-strukturirani
Seznam
opazovanja
Tehnična
poročila
Seznam
opazovanja

X

Navezano na proces

X

Navezano na produkt

X

Navezano na proces
Navezano na produkt

Tehnična
poročila
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SLOVAR:
Kvalifikacija pomeni uradni rezultat postopka ocene in potrditve, ki se pridobi, kadar
pristojna ustanova ugotovi, da je posameznik dosegel učne rezultate glede na dane
standarde;
Učni rezultati/izidi pomeni trditve o tem, kaj udeleženec v učnem procesu zna,
razume in je sposoben opraviti ob zaključku učnega procesa in ki so opredeljene v
smislu znanja, sposobnosti in usposobljenosti;
Enota učnih rezultatov/izidov (enota) pomeni del kvalifikacije, ki je sestavljen iz
skladnega niza znanja, sposobnosti in usposobljenosti in se lahko oceni in potrdi;
Kreditne točke učnih rezultatov/izidov (kreditne točke) pomeni niz ocenjenih
učnih rezultatov posameznika, ki se lahko zbirajo za pridobitev kvalifikacije ali prenos
v drugi učni program ali kvalifikacijo;
Pristojna ustanova pomeni ustanovo, ki je pristojna za oblikovanje in dodeljevanje
kvalifikacij ali priznavanje enot ali za druge naloge, povezane z ECVET, kot je
dodelitev

točk

ECVET

kvalifikacijam

in

enotam,

ocenjevanje,

potrjevanje

in

priznavanje učnih rezultatov v skladu s pravili in praksami sodelujočih držav;
Ocena učnih rezultatov/izidov pomeni metode in postopke, ki se uporabljajo za
določitev obsega posebnega znanja, sposobnosti in usposobljenosti, ki jih je
udeleženec v učnem procesu dejansko pridobil;
Potrjevanje učnih rezultatov/izidov pomeni postopek potrjevanja, da nekateri
ocenjeni učni rezultati, ki jih je dosegel udeleženec v učnem procesu, ustrezajo
posebnim rezultatom, ki se lahko zahtevajo za enoto ali kvalifikacijo;
Priznavanje učnih rezultatov/izidov pomeni postopek, ko se z dodelitvijo enot ali
kvalifikacij potrdijo uradno doseženi učni rezultati;
Točke ECVET pomeni številčni prikaz skupne vrednosti učnih rezultatov v kvalifikaciji
in relativne vrednosti enot v povezavi s kvalifikacijo.
VIR: PRIPOROČILO 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)
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