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Mapa kompetenc - ozadje
Cilj projekta ROQET je testirati in oblikovati postopek za samoevalvacijo kompetenc učiteljev
strokovne teorije in prakse v srednjih strokovnih in poklicnih šolah ter mentorjev dijakov na
praktičnem usposabljanju z delom.1 Postopek samoevalvacije temelji na prostovoljnosti in
anonimnosti. Prispeval naj bi k odkrivanju področij kompetenc pri učiteljih, ki bi se jih dalo
izboljšati. Področja kompetenc, ki bi jih bilo smiselno izboljšati odkrivamo na podlagi
primerjalne analize med odgovori učiteljev na eni in njihovih udeležencev na drugi strani ter na
podlagi primerjave odgovorov posameznega učitelja s povprečjem odgovorov učiteljev celotne
ustanove za izobraževanje in usposabljanje.
Obstaja vrsta definicij, kdo je »učitelj«2 na področju vseživljenjskega učenja, najpodrobnejšo pa
je podal CEDEFOP (Evropski center za razvoj poklicnega izobraževanja, 2008):
»To je oseba, ki opravlja eno ali več dejavnosti, ki so povezane (teoretično ali praktično) z
usposabljanjem, pa naj bo to v ustanovi za izobraževanje in usposabljanje, ali pa na delovnem
mestu. Naloge učiteljev (in mentorjev na praktičnem usposabljanju z delom) se nanašajo na
načrtovanje, organizacijo in izvedbo dejavnosti, povezanih z usposabljanjem in
izobraževanjem; prenosom znanja, izkušenj ter spretnosti ter dejavnosti za pomoč pri procesu
učenja; svetovanju ter inštrukcijah in komentarjih za razvoj veščin udeležencev izobraževanja
in usposabljanja.«
Podobno obstaja tudi kar nekaj izrazov in opredelitev, ki se nanašajo na koncept »udeleženec
izobraževanja in usposabljanja«.3 V slovarju Programa za vseživljenjsko učenje 2007-2013 je to
»posameznik, ki je vključen v poklicno izobraževanje in usposabljanje, bodisi v ustanovah
poklicnega izobraževanja in usposabljanja ali pa na delovnem mestu.«

Koncept kompetenc
Kompetenca je sposobnost posameznika ali skupine, da v praksi izkaže svojo držo/naravnanost,
znanje in spretnosti (ki jih je pridobil formalno ali pa preko izkušenj). V Evropskem ogrodju
kvalifikacij je kompetenca opredeljena kot eden izmed elementov, ki združuje učne
dosežke/rezultate/izide z znanjem in spretnostmi; kompetenca je na tem mestu opredeljena
tudi glede na »odgovornost« in »avtonomijo« pri razvijanju določenih dejavnosti.
Kakorkoli, v okviru projekta ROQET in s perspektive upravljanja s človeškimi viri je
»kompetenca« koncept, ki vključuje tri vidike, in sicer:
1

V nadaljevanju za obe kategoriji (učitelji strokovne teorije in prakse) in mentorji na praktičnem
usposabljanju z delom v poklicnem in strokovnem izobraževanju uporabljamo skupni termin učitelji.
2

3

V originalu avtor uporablja besedo trainer, ki jo na tem mestu prevajamo kot učitelj.

V originalu avtor uporablja besedo trainee, ki jo na tem mestu prevajamo kot udeleženec izobraževanja
in usposabljanja oz. krajše udeleženec.

Road to excellence in the Training Quality Process.
Key competences of the trainer tutor in the teaching-learning process

ZNANJE, SPRETNOSTI IN DRŽO.
Znanje: pomeni znanje posameznika (KNOW-WHAT): njeno/njegovo teoretično znanje.
Spretnosti: pomeni znanje posameznika (KNOW-HOW): kako on/a uresniči tovrstno znanje v
praksi.
Naravnanost/drža: pomeni voljo posameznika (WILLINGNESS): njegovo/njeno motivacijo in
pripravljenost uresničiti znanje in spretnosti.
Ločimo lahko mehke (social (soft)) in trde (technical (hard)) kompetence:
Mehke kompetence zajemajo socio-kognitivne spretnosti in strategije, ki jih ima posameznik.
Trde kompetence združujejo sposobnosti, ki jih potrebuje posameznik za uresničevanje
tehničnega in specifičnega znanja, povezanega z izvajanjem določenega delovnega mesta.

Struktura mape kompetenc
Mapa kompetenc je orodje za strokovni razvoj učiteljev in mentorjev, sestavljena iz nabora
šestih mehkih in dveh trdih kompetenc.
Vsaka kompetenca je v mapi v nadaljevanju opisana z naslednjimi vidiki:
Ime kompetence
Definicija kompetence: natančna opredelitev kompetence
Elementi kompetence: osnovni vidiki, na katerih kompetenca temelji, in ki služijo kot okvir
Kriteriji/dokazi: vidno, opazno vedénje (obnašanje), ki kaže na to, da se določeni element
kompetence pri osebi uresničuje v praksi.

Mapa kompetenc nadalje sledi delitvi na mehke in trde kompetence.
Mehke kompetence so: usmeritev k odličnosti; inovativnost;organiziranost; komunikacijske
zmožnosti; prilagodljivost in kritično mišljenje.
Trde kompetence pa so: didaktične metode in didaktične strategije.
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(Delovna) metodologija
Partnerji v projektu so pri izdelavi mape kompetenc upoštevali spodnji delovni vzorec,
sestavljen iz treh glavnih faz:
ANKETA NA NACIONALNI RAVNI

4

Izdelava
vprašalnikov
(pomem

Zbiranje podatkov
in analiza

Nacionalni
dogovor

ANALIZA NA MEDNARODNI RAVNI
Analiza
podatkov

Globalni
dogovor

MAPA KOMPETENC

Kompetence
USMERJENOST K ODLIČNOSTI
Spodbujati kontinuiran razvoj in izpopolnjevanje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja, in sicer tako na ravni
managementa celotne organizacije za izobraževanje in usposabljanje, vključujoč prilagodljivost različnim kontekstom in kulturnim
okoljem, kot tudi na nivoju vsakodnevnega upravljanja z razredom, pri čemer pa sta zlasti pomembna kakovost ponujenih storitev
in skrb za udeleženca.
ELEMENTI KOMPETENCE

DOKAZI ZA SAMOEVALVACIJO

Sprejemanje norm
Dispozicija za razumevanje, upoštevanje in
delovanje v skladu z veljavnimi pravili in
normami



Sprejemam navodila, ki jih je potrebno uresničevati pri pouku in delujem v
skladu z njimi.



Veljavne norme prenašam na udeležence, pojasnim njihovo vsebino in
spremljam njihovo uresničevanje.

Naravnanost k stranki
Dispozicija za delovanje, razmišljanje in
čustvovanje v skladu s potrebami
udeležencev na način, ki zagotavlja
zadovoljstvo dijakov.



Pozoren sem na težave, na katere bi udeleženci lahko naleteli v procesu
učenja.



Reagiram na dvome, predloge, pritožbe in zahteve, ki prihajajo s strain
udeležencev.

Upoštevanje različnih interesnih skupin
Dispozicija za doseganje pričakovanj
4

V tej fazi je šlo za vprašalnike (Survey for self-definition of trainer professional activity), ki smo jih razvili
prav v namen opredelitve elementov posamezne kompetence na podlagi konsenza med učitelji znotraj
države in med državami. Na vprašalniku so učitelji morali iz ponujenega obsežnega nabora elementov
kompetenc izbrati tiste, ki jih mora imeti vsak učitelj ter oceniti stopnjo razvitosti danega elementa pri
sebi. Na osnovi analize teh rezultatov so bili izbrani elementi posamezne kompetence za poklic učitelja.
(opomba prevajalca).
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različnih interesnih skupin, izražanje
predanosti za identifikacijo njihovih
kakršnihkoli težav in zagotavljanje rešitev
the težav.




Prizadevam si poznati pričakovanja različnih interesnih skupin.

Kontinuirano samoizpopolnjevanje
Zavezanost ideji, da bi delal stvari prav in
se pri tem konstantno še izboljševal.



Spodbujam dialog z udeleženci, da bi skupaj ugotovili, kaj se da izboljšati v
procesu učenja in poučevanja.



Na podlagi prispevkov udeležencev (predlogov, reakcij zadovoljstva, pritožb
ipd.) izboljšujem proces učenja in poučevanja.

Ko se pojavijo nevšečnosti, se trudim biti odločen in delujem tako, da bi
ublažil njihov negativni učinek.

INOVATIVNOST
Slediti novim trendom, produktom, metodologiji, itd., da bi s tem prispeval k svojemu profesionalnemu razvoju, in da bi jih apliciral
v razredu.
ELEMENTI KOMPETENCE

DOKAZI ZA SAMOEVALVACIJO

Ustvarjalnost in inovativnost
Sposobnost predstaviti nove vire, ideje in
metode ter jih vključiti v aktivnosti.



Aktivnosti oblikujem tako, da v njih vključim najnovejše trende na
obravnavanem področju.



Z namenom, da bi udeleženci dosegli opazen napredek v učenju se
poslužujem različnih didaktičnih strategij.

Prilagajanje spremembam
Sposobnost lahkotno sprejeti in se soočiti s
fleksibilnostjo in raznovrstnostjo novih
situacij in ljudi. Sposobnost za sprejemanje
sprememb na pozitiven in konstruktiven
način.



Vsebino predmeta/modula prilagodim kontekstu socialnega in delovnega
okolja, v katerega udeleženci vstopajo.



S ciljno skupino sem v tesnem stiku z namenom, da bi poznal njihove
posebnosti in skupinske potrebe. Poleg tega se trudim uresničiti potenciale za
razvoj vsakega posameznika.

Razvijanje samega sebe
Sposobnost izkoristiti priložnosti za učenje
iz lastnih izkušenj in iz izkušenj drugih.
Iskati orodja in sredstva, s pomočjo katerih
bi bil pri lastnem razvoju v koraku s časom.
Najti najboljše načine za implementacijo
novo pridobljenih znanj v prakso.



Sugestije, predloge in konstruktivne kritike, ki jih dobim od udeležencev, pri
sebi reflektiram.



Pretekle negativne izkušnje iz usposabljanj (težave v procesu učenja, pri
vodenju in organizaciji, zagotavljanju virov, itd.) izkoristim sebi v prid tako, d
ana kritičnih točkah delujem preventivno.

ORGANIZIRANOST
Oblikovanje strategij za dosego ciljev; koordiniranje oseb in ustreznih sredstev; načrtovanje potrebnih aktivnosti.

ELEMENTI KOMPETENCE

DOKAZI ZA SAMOEVALVACIJO

Sposobnost za vodenje
Sposobnost na podlagi razpoložljivih virov
učinkovito organizirati svoje delovne
naloge in delovne procese.



Poznam potrebne procedure in jih predano in odgovorno sledim, da bi
korektno izvedel usposabljanje.



Vse naloge vezane na process poučevanja zaključim odgovorno in temeljito
(vodenje dokumentacije, evalvacija udeležencev, itd.)

Načrtovanje in kontrola
Sposobnost učinkovito opredeliti
(kratkoročne) cilje, faze, in prioritete za
dosego usmeritev (dolgoročnih
ciljev/smotrov), in sicer s pomočjo
razvijanja akcijskih načrtov, ki vsebujejo
načrtovanje potrebnih virov in sistemov
kontrole.



V načrtu usposabljanja načrtujem vsebino, vire, metode, evalvacijo, itd. v
skladu z načrtovanimi cilji, in z namenom, da bi dosegel načrtovane cilje.



Uresničevanje in učinkovitost načrtov spremljam z različnimi orodji
(čeklistami, nadzorom faz, itd.)

Upravljanje s časom
Sposobnost določiti prioritete; naloge
oblikovati v skladu z načrtovano strategijo,
da bi tako ekonomično porabil čas in



Da bi optimalno izkoristil čas in oblikoval ustrezne aktivnosti glede na
cilje/vsebino, načrtujem dnevno.



Da bi uresničil cilje predmeta/modula, se držim časovnih rokov.

Road to excellence in the Training Quality Process.
Key competences of the trainer tutor in the teaching-learning process

oblikoval optimalne naloge.
Upravljanje z viri
Sposobnost optimalno izkoristiti
razpoložljive vire pri razvoju metod dela in
zagotavljanju učinkovitega procesa
učenja/poučevanja.




Razpoložljive vire organiziram in izkoriščam optimalno za sam učni process.
Vire izbiram in usklajujem s cilji, vsebino, udeleženci, razpoložljivim časom,
itd.

KOMUNIKACIJSKE SPOSOBNOSTI
Vzpostavljati in vzdrževati komunikacijo in sodelovanje v razredu, skrbeti za ravzvoj vezi med učitelji in udeleženci, spodbujati tako
timsko kot individualno delo.
ELEMENTI KOMPETENCE

DOKAZI ZA SAMOEVALVACIJO

Timsko delo
Sposobnost delati z drugimi ljudi in slediti
skupnim ciljem.



Učenje in poučevanje oblikujem tako, da spodbujam sodelovanje med
udeleženci ter zavzetost za skupne cilje in skupinsko delo.



Udeležence spodbujam k proaktivnosti (da prispevajo ideje, rešitve, predloge,
sugestije, itd.), ki jih poskušam uresničiti skozi aktivnosti v razredu.

Govorne sposobnosti
Sposobnost učinkovitega izražanja sebe;
uporabe tehnično in strokovno ustreznega
jezika; vzpostavljanja ustreznega dialoga z
udeleženci




Z natančnostjo razlage uspem pridobiti pozornost in interes udeležencev.

Pisna komunikacija
Sposobnost jasno, slovnično korektno in
nedvoumno zapisati ideje.



Tekst (v učnih sredstvih, testih, dejavnostih,...) oblikujem in prilagodim tako,
da je udeležencem čim bolj razumljiv.



Preverim, če je tekst v skladu s slovničnimi in formalnimi pravili.

Poslušanje
Dispozicija in sposobnost sprejemati in
razumeti vsako pomembno informacijo v
ustni komunikaciji.




Trudim se pravilno razumeti vsako sprejeto informacijo.

Koncepte povezane s snovjo skušam prenesti k udeležencem tako, da
uporabljam natančne termine/beside ter tehnični in strokovni jezik, ki pa je
prilagojen ciljni skupini.

Svojemu sogovorniku predstavim, kako sem stvari razumel (dam mu povratno
informacijo).

PRILAGODLJIVOST
Prepoznavati in razumeti svoja čustva in čustva drugih; sposobnost samokontrole in konstruktivne naravnanosti do dane situacije.

ELEMENTI KOMPETENCE

DOKAZI ZA SAMOEVALVACIJO

Samokontrola
Sposobnost nadzorovati svoja čustva, se
izogibati provokacijam, nasprotovanju,
negativnim reakcijam s strain drugih v
stresnih situacijah.



V težkih situacijah izražam svoje namene, ideje in/ali čustva odprto in
neposredno ter delujem pošteno in spoštljivo.



Delujem asertivno ter sprejemam drugačno mnenje brez užaljenosti ali da
bi zato razvil negativno stališče do drugih.

Reševanje konfliktov
Sposobnost učinkovito reševati situacije,
dogodke, konflikte, ko gre za
nasprotovanje interesov do te mere, da to
lahko vpliva na medosebne odnose in
ogroža cilje, interese ali ugled
izobraževalne inštitucije.



V konfliktih usklajujem in posredujem med različnimi stranmi ter iščem poti
k pošteni rešitvi.



Za reševanje konfliktov preferiram dialog.
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Odpornost do stresa
V stresnih situacijah
ostati trden/stabilen, ne izgubiti nadzora,
mirno odgovoriti na nasprotovanja ostalih



Prizadevam si, da se ne pojavijo negativne situacije in obvladujem
negativna čustva, ki bi lahko vplivala na mojo naravnanost/delovanje.



Ko se pojavijo težave, ostanem miren in trden/stabilen, v vrsti težav se
trudim najti odgovor in se trudim izogniti kakršnimkoli blokadam.

KRITIČNO MIŠLJENJE
Pri sprejemanju odločitev uporabljati strategije mišljenja, ki vodijo k inteligentnemu delovanju.

ELEMENTI KOMPETENCE

DOKAZI ZA SAMOEVALVACIJO

Zmožnost analitičnega mišljenja
Sposobnost prepoznati, razumeti in
ovrednotiti različne variable, ki vplivajo na
uresničevanje ciljev. Pogledati možne
izvedljive rešitve glede na njihov vpliv na
pričakovano kakovost in
učinkovitost.




Ideje in argumente oblikujem na jasen, koherenten in sintetičen način.

Zmožnost kritičnega mišljenja
Sposobnost ovrednotiti podatke in sprejeti
logične odločitve nepristransko in
razumno.




Dejavnike, ki vplivajo na proces odločanja, analiziram objektivno.

Sprejemanje odločitev
Sposobnost in odločnost pri iskanju prave
odločitve, pri čemer oseba zaupa v lastno
presojo dane situacije ob istočasnem
prevzemanju rizika na odgovoren in zrel
način.



Sprejemam odločitve za preprečitev morebitnih incidentov v procesu
usposabljanja (iščem rešitve, merim njihov možen vpliv, itd.)



Odločitve sprejemam tako, da predhodno ovrednotim možne alternative in
predvidene posledice posameznih možnih alternativ.

Svoja stališča predstavim in druga obravnavam na reflektiven način.

Odločitve sprejemam objektivno/razsodno, analiziram kontekst, da bi izločil
tiste čustvene elemente, ki utegnejo vplivati na proces odločanja.
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DIDAKTIČNA TEHNIKA
Učno okolje oblikovati z interaktivnimi sredstvi komunikacije in izkoristiti njihove informativne, komunikacijske in motivacijske
potenciale.
ELEMENTI KOMPETENCE
Dinamičnost
Sposobnost uporabljati tehnike za
integracijo socialnih in kognitivnih
procesov komunikacije

ICT
Sposobnost uporabljati ICT kot didaktično
sredstvo/podporo

DOKAZI ZA SAMOEVALVACIJO



Uporabljam spodbude za motivacijo posameznih udeležencev,
upoštevam in pritegnem njihov interes in spodbujam stalno povratno
informacijo (kombiniram teorijo in prakso, povezujem učenje s
potencialnimi delovnimi mesti, itd.)



Uporabljam osnovne tehnike skupinske dinamike.



ICT in multimedijo uporabljam kot sredstvo izražanja, ustvarjanja,
pisanja, risanja, za pripravo prezentacij, itd.; vse z namenom uporabe
v razredu.



Za didaktičo podporo uporabljam specifični software (digitalno tablo,
spremljanje posameznika in skupine, itd.)

DIDAKTIČNA STRATEGIJA
Določiti in razvijati proces učenja in poučevanja, analizirati napredek udeležencev in spremljati uresničevanje zastavljenih
ciljev.
ELEMENTI KOMPETENCE
Osredotočenost na interesne skupine
Sposobnost oblikovati proces učenja in
poučevanja v skladu s potrebami različnih
interesnih skupin.

Evalvacija
Sposobnost oblikovati in uresničiti v praksi
objektivne teste znanja in inštrumente za
spremljanje napredka udeležencev.

DOKAZI ZA SAMOEVALVACIJO



Opredelim karakteristike skupine in posameznika (sposobnosti,
predhodno znanje, stališča in naravnanost do učenja, itd.), ki imajo
vpliv na razvoj pouka, in sicer z namenom, da bi process učenja in
poučevanja osredotočil na potrebe udeležencev v kontekstu
pridobivanja kvalifikacije.



Vsebino in aktivnosti dnevno prilagajam začrtanim (dolgoročnim)
ciljem



Profesionalne usmeritve integriram v razvoj učnega procesa.



Oblikujem teste znanja in spremljanja s katerimi uspem prepoznavati
in spremljati napredek dijaka.



Spremljanje dijaka načrtujem in razvijam v skladu z začrtanimi cilji, da
bi tako udeležence pripeljal k dosegu strokovnih kompetenc.



Nivo dosežene kvalifikacije evalviram objektivno in udeležence
informiram o rezultatih.
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Povezava med kompetencami in procesi kakovosti
Povezava med kompetencami in procesi, ki so ključni za zagotavljanje kakovosti v
izobraževanju in usposabljanju, je zelo jasna. V nadaljevanju je prikazan diagram, na katerem
so ponazorjene povezave med obema konceptoma. Razdeljene so na podlagi strateških,
ključnih in podpornih procesov.
Strateški procesi, ki usmerjajo ostale procese so:



Načrtovanje in spremljanje vodenja in organizacije (managementa)
Spremljanje, evalvacija, in nenehno izboljševanje

Ključni procesi, ki vplivajo na ponudbo izobraževanja in usposabljanja, in na same udeležence
izobraževanja in usposabljanja so:




Rekrutiranje udeležencev izobraževanja in usposabljanja
Izobraževanje in usposabljanje
Povezovanje s svetom dela

Podporni procesi pa podpirajo ostale procese, ki so predstavljeni v mapi, in sicer:



Upravno poslovodenje (administrativni management)
Gospodarjenje z viri
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PLANNING AND MONITORING OF MANAGEMENT
From data collection for planing to evaluation of its effectiveness

ZAHTEVE STRANK

Didaktično
načrtovanje

Sprejem prijav

Selekcija
udeležencev

USPOSABLJANJEIZOBRAŽEVANJE

DIDAKTIČNA
STRATEGIJA

PROŽNOST
ADMINISTRATIVNI MANAGEMENT
Od začetka usposabljanja do izdaje
potrdil o usposabljanju oz.
kvalifikaciji udeležencev

Usmerjanje dela
POVEZAVE S SVETOM DELA
Od informativnih sestankov, preko
dogovorov o sodelovanju, do
evalvacije rezultatov

Pomoč na
delovnem mestu
Podpora pri iskanju
zaposlitve

Poučevanje
Spremljanje in
evalvacija
udeležencev

KRITIČNO MIŠLJENJE

INOVATIVNOST

Izdajanje
potrdil
(o processing
akreditaciji)ofudeležencev
Development
and
training dossier

UPRAVLJANJE Z VIRI
Od upravljanja z materialnimi
viri in delovno klimo do
najemanja učiteljev

INOVATIVNOST
ORGANIZIRANOST

Selekcija
učiteljev
Priprava učnih
pripomočkov
Priprava razreda/
učnih sredstev

ZADOVOLJSTVO STRANK

CAPTACIÓN ALUMNADO
REKRUTIRANJE UDELEŽENCEV
Desde el inicio de la
Od oblikovanja in promoviranja
publicidad, hasta la
ponudbe usposabljanj do
selección del alumnado
selekcije udeležencev

KRITIČNO MIŠLJENJE

DIDAKTIČNA
TEHNIKA

Oblikovanje in
širjenje ponudbe
Difusión de la
usposabljanj
oferta formativa

UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

USMERJENOST K ODLIČNOSTI
KRITIČNO MIŠLJENJE

USMERJENOST K ODLIČNOSTI

KOMUNIKACIJSKE
ZMOŽNOSTI

EVALVACIJA, SPREMLJANJE IN KONSTANTNO IZBOLJŠEVANJE
OD NADZORA DOKUMENTACIJE DO UPOŠTEVANJA DOGOVOROV Z VODSTVOM

STRATEŠKI PROCESI
KLJUČNI PROCESI
PODPORNI PROCESI
KOMPETENCE

