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“Odlične” organizacije dosežejo in ohranjajo visoko raven delovanja ter s tem odgovorijo na
pričakovanja partnerjev.
Za uspešnost izobraževalnih centrov je pomembno, da temeljijo na sistemih vodenja, ki jim
omogočajo:




evalvirati stopnjo razvoja na poti k odličnosti
učinkovito komunikacijo
načrtovati, da bi vzdrževali stabilnost sistema
Dosega uravnotežene
rezultate
Skrbi za dodano
vrednost z vidika strank

Prevzema odgovornost
za trajnostno prihodnost

Vodi z vizijo,
inspiracijo,integriteto

Gradi
partnerstva

Vodi s procesi

Neguje kreativnost&
inovativnost
Uspeva s pomočjo ljudi

Če bi Evropski model odličnosti in njegove ključne koncepte prenesli na učitelja kot ključnega
nosilca procesa usposabljanja in izobraževanja, lahko ugotovimo, da v praksi učitelj prispeva k
odličnosti z: (glej sliko zgoraj): doseganjem uravnoteženih rezultatov; razvijanjem dodane
vrednosti z vidika strank/udeležencev; vodi z vizijo, inspiracijo in integriteto; vodi s procesi; je
uspešen s pomočjo ljudi; neguje kreativnost in inovativnost; gradi partnerstva in prevzema
odgovornost za trajnostno prihodnost.
Ti osnovni koncepti odličnosti se razvijajo s pomočjo:
- Da bi dosegel uravnotežene rezultate:





mora skrbeti, da dosega pričakovane rezultate svojega poslanstva in spremljati razvoj
svojega profila kompetenc
si prizadevati spoznavati potrebe in pričakovanja svojih partnerjev
opredeliti dosegljive in z indikatorji merljive cilje
evalvirati dosežene rezultate in na osnovi ugotovitev vpeljevati izboljšave

- Da bi razvil dodano vrednost za stranke


mora odgovarjati na njihove potrebe in pričakovanja

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





skrbeti za tekočo komunikacijo
se truditi biti inovativen, v proces inoviranja vplesti tudi svoje stranke
primerjati njihovo delovanje, analizirati njihove močne točke in jih nadalje spodbujati

- Da bi vodil z vizijo, inspiracijo in integriteto





mora v razredu nastopati z zgledom
voditi/nadzorovati/upravljati proces učenja in poučevanja
izkazati svojo sposobnost za sprejemanje odločitev
biti fleksibilen, vedeti, kako preusmeriti situacije, ki niso v prid procesu

- Da bi vodil s procesi





mora beležiti diagram procesov, da bi zagotovil kakovost usposabljanja
razvrstiti procese po pomembnosti in določiti zaporedja aktivnosti
procese spremljati in vrednotiti s pomočjo indikatorjev
odločitve sprejemati na osnovi objektivnih informacij, jih analizirati in iskati inovacije

- Da bi bil uspešen s pomočjo ljudi




mora poznati in z drugimi deliti opredelitev profila kompetenc učitelja, ki temelji na
poslanstvu vloge učitelja
prispevati k skupnim ciljem z zavezanostjo, predanostjo in ustvarjalnostjo
integrirati in vsakodnevno živeti vrednote kot sta odgovornost in etično delovanje

- Da bi negoval kreativnost & inovativnost





mora iskati in razvijati načine, kako udeležence spodbuditi k ustvarjanju idej
spodbujati proaktivnost udeležencev, da bi soustvarjali podjetnostno vzdušje
javno podobo organizacije za usposabljanje/izobraževanje graditi tudi na inovativnosti
kot je le možno ideje, ki se pojavijo v razredu, uporabiti pri pouku, spremljati njihov
potencial in vpliv na dodano vrednost

- Da bi zgradil partnerstva


mora iskati možnosti medsebojnega sodelovanja v razredu, da bi tako razvijal in
izboljševal sposobnosti udeležencev za razvijanje dodane vrednosti pouka
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sinergijam, kot multiplikativnemu učinku na različne faze procesa poučevanja in
učenja, dati prednost
z udeleženci deliti znanje in izkušnje, da bi soustvarjali obogatitev in doseganje ciljev
medosebne odnose v razredu graditi na zaupanju, spoštovanju in
transparentnosti/pravičnosti

- Da bi zagotovil trajnostno prihodnost




mora prispevati k skupnemu dobremu družbe preko usposobljenosti udeležencev
skrbeti za trajnostni razvoj okolja kot skupni temeljni princip/vrednoto
spodbujati ustrezno delovno vzdušje za razvoj procesa usposabljanja
(upoštevati fizične, okoljske, ergonomske faktorje, itd.)

se nadaljuje na naslednji strani – Prikaz povezanosti med procesi in kompetencami
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PLANNING AND MONITORING OF MANAGEMENT
From data collection for planing to evaluation of its effectiveness

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

Usmerjanje dela
Didaktično
načrtovanje

Sprejem prijav

Selekcija
udeležencev

KRITIČNO MIŠLJENJE

DIDAKTIČNA
TEHNIKA

USPOSABLJANJEIZOBRAŽEVANJE

DIDAKTIČNA STRATEGIJA

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

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

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

ZAHTEVE STRANK

KRITIČNO MIŠLJENJE

Oblikovanje in
širjenje ponudbe
Difusión de la
usposabljanj
oferta formativa

UDELEŽENCEV IZOBRAŽEVANJA IN USPOSABLJANJA

UDELEŽENCEV USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA

USMERJENOST K ODLIČNOSTI

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

USMERJENOST K ODLIČNOSTI

KOMUNIKACIJSKE
ZMOŽNOSTI

Camino a la excelencia en el proceso de calidad de la formación.
Competencias clave del formador tutor en el proceso de formación-aprendizaje

PROFIL ODLIČNOSTI
POSLANSTVO
Aktivnosti usposabljanja za razvoj strokovnih kompetenc udeležencev načrtovati, razvijati in
spremljati na sistematičen način in v skladu z določeno politiko poklicnega in strokovnega
izobraževanja/usposabljanja.

NALOGE


Proces izobraževanja/usposabljanja – učenja oblikovati s pomočjo tehnik didaktičnega
načrtovanja



Upravljati s potrebnimi viri za izvedbo izobraževanja/usposabljanja in jih
spremljati/nadzirati



Izobraževanje/usposabljanje načrtovati in izvajati v skladu z ostalimi strokovnimi sodelavci,
ki v izobr./usposabljanju sodelujejo in v skladu s procedurami organizacije za izobraževanje
oz. usposabljanje



Ustvarjati optimalne pogoje za učenje



Nivo doseženih kompetenc s strani udeležencev ugotavljati objektivno, z uporabo
ustreznih testov znanja za certificiranje dosežene stopnje kvalifikacije



Sodelovati pri spremljanju izobraževanja/usposabljanja, predvsem z vidika njegovega
vpliva na zaposljivost udeležencev

Didaktična strategija

Dosegati uravnotežene rezultate



Didaktična tehnika

Ustvarjati dodano vrednost z vidika
udeležencev
Voditi z vizijo, inspiracijo in
integriteto

Usmerjenost k odličnosti

Voditi s procesi



Komunikacijske sposobnosti



Uspeti s pomočjo ljudi

Kritično mišljenje



Prilagodljivost



Inovativnost



Organiziranost

Negovati kreativnost & inovativnost
Graditi partnerstva
Prevzemati odgovornost za
trajnostno prihodnost

ODLIČNOSTI

MEHKE KOMPETENCE



TEMELJNI KONCEPTI

TRDE
KOMPETENCE

KOMPETENCE

Camino a la excelencia en el proceso de calidad de la formación.
Competencias clave del formador tutor en el proceso de formación-aprendizaje

ZAHTEVE
KVALIFIKACIJE

IZKUŠNJE

USPOSABLJANJE



Nivo in specialnost, (odvisno od vsebine usposabljanja)

NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE/DRUGA ZNANJA


Tehnološka pravila v poklicu, ki so del vodenja procesa poučevanja-učenja



Socialno-delovni kontekst



Splošna didaktika



Pedagoška psihologija



Znanja prečnih področij (kakovost, okolje, varstvo pri delu)



Poučevanje



Povezane z vsebino usposabljanja/izobraževanja

