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razMisli	  
   poUdari 
  preDstavi



 

1. Cilji	  natečaja	  in	  merila	  za	  izbiro 
 
Mapa učnih dosežkov dijake spodbuja k načrtovanju svojih ciljev ter jih uči prepoznavati 
in beležiti razvoj njihovih ključnih in poklicnih kompetenc.  
 
Pri tem želimo dijake spodbuditi, da v mapi učnih dosežkov razmišljajo o tem, kako in s 
katerimi izdelki, nastopi, posnetki oziroma drugimi dokazili bi svoje kompetence najbolje 
predstavili. Želimo, da dijaki v mapo vključujejo tudi razmišljanja o stopnji razvoja 
poklicnih in ključnih kompetenc in svojih dosežkih ter poklicnih ciljih, pa tudi kako 
njihove kompetence vidijo drugi, na primer učitelj mentor, delodajalec na praktičnem 
usposabljanju ali počitniškem delu, stranke ipd.  
 
Letošnja	  novost	  je,	  da	  je	  mapi	  potrebno	  priložiti	  prošnjo	  za	  konkretno	  delo	  ali	  
praktično	  izobraževanje	  z	  Europass	  življenjepisom	  (glej	  kriterij	  4).	  Vsa	  navodila	  
najdete	  na	  spletni	  strani	  www.europass.si. 
 
 
Prejete mape bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 

1. Predstavitev raznolikih kompetenc s prikazom napredka učenja (npr. z različnimi 
izdelki, posnetki, mnenji,…) 

2. Učinkovitost in inovativnost predstavitve 
3. Preglednost, urejenost, oblikovanost  mape 
4. Pripravljena prošnja za delovno mesto/praktično izobraževanje pri delodajalcu 

(spremno pismo, Europass življenjepis) 
 

2. Nagrade 
 
Avtorjem najboljših map bomo podelili praktične nagrade.  
 

3. Pravila	  natečaja	   
 
1. Natečaja se lahko udeležijo dijaki srednjih šol.  
 
2. Rok za oddajo: 12. maj 2016. 
Rezultati natečaja bodo razglašeni na zaključni prireditvi, ki bo v začetku junija 2016. Na 
zaključno prireditev bodo povabljeni nagrajenci in njihovi mentorji, predstavniki 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, predstavniki zbornic, sponzorji, 
novinarji… 
 
3. Oblika: udeleženci pošljejo individualno in ne skupinsko mapo učnih dosežkov. 
Možna sta dva načina oddaje in sicer: 
- v elektronski obliki ali 
- v papirnati obliki z vsemi prilogami, vezano v primerni obliki.  
 Obe obliki oddaje mape sta enakovredni. 
 



4. Način pošiljanja: Mapo lahko pošlje dijak ali šola, vendar mora biti vsak predlog 
poslan v svoji zaprti ovojnici. Vsako mapo je potrebno poslati na naslov: Center RS za 
poklicno izobraževanje, Kajuhova 32 U, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj, javni 
natečaj za mapo učnih dosežkov«. Mapa je lahko z enako oznako osebno dostavljena v 
sprejemno pisarno na zgoraj navedeni naslov. Predlogu morajo biti obvezno priloženi tudi 
izpolnjeni obrazci: Priloga z osebnimi podatki in obe izjavi ( Izjava o avtorstvu in 
Izjava o privoljenju za uporabo gradiva). 
 
Poslane mape na željo vrnemo. Vse  dodatne informacije lahko dobite pri Jelki Čop, 
elektronski naslov: jelka.cop@cpi.si. 
 

5. Avtorske	  pravice	  in	  varstvo	  osebnih	  podatkov 
 
Udeleženci z oddajo mape na razpis izjavijo, da je predložena mapa njihovo izvirno delo 
(Izjava o avtorstvu je v prilogi).  
 
Udeleženci s predložitvijo mape izjavijo, da soglašajo, da organizator natečaja lahko 
uporabi predloženo mapo ali njihove dele za namen promocije in razvoja mape učnih 
dosežkov, vključno z objavo na spletnih straneh (Izjava o privoljenju za uporabo 
gradiva v prilogi). 
 
Organizator natečaja se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi z natečajem, 
ravnal v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih ne bo uporabljal za druge 
namene, kot so bili posredovani oziroma zaprošeni s prijavnim obrazcem. Če so dijaki 
mladoletni, mora biti v prijavnem obrazcu dodan podpis njihovih staršev oziroma 
zakonitih zastopnikov. Udeleženci natečaja, ki v mapo priložijo slike oziroma posnetke 
sošolcev oz. drugih oseb, morajo priložiti njihove podpise oziroma v primeru, da še niso 
polnoletni, podpise njihovih zakonitih zastopnikov, s katerim potrdijo, da so seznanjeni z 
možnostjo objave mape učnih dosežkov za namen promocije mape učnih dosežkov. 
Udeležencem priporočamo, da pred oddajo izbrišejo ali zamenjajo vse tiste podatke, za 
katere ne želijo, da so javno objavljeni.  



PRIJAVNI OBRAZEC (Priloga z osebnimi podatki in izjavi) 
 
Podpis starša oz. zakonitega zastopnika je obvezen, če dijak ni polnoleten. Obvezno je 
treba izpolniti rubrike, ki so izpisane s krepkim tiskom. Za lažje obveščanje prosimo, da 
navedete tudi telefonsko številko. Prosimo, da obrazec izpolnite čitljivo z velikimi 
tiskanimi črkami. 
 
Ime in priimek dijaka: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Domači naslov: _________________________________________________________ 

Številka in ime pošte:_________________________________________________________ 

Ime šole: _______________________________________________________________ 

Naslov šole: _______________________________________________________________ 

Ime programa in letnik šolanja: _____________________________________________ 

Ime mentorja, če ga je dijak imel: _____________________________________________ 

Ime in priimek starša oziroma zakonitega zastopnika, če dijak še ni polnoleten:___________ 

Elektronski naslov: _________________________________________________________ 

Telefon: _______________________________________________________________ 

 

 

Izjava	  o	  avtorstvu 
 
S podpisom izjavljam, da je poslano gradivo moje izvirno delo. 
 
 
Podpis dijaka: ________________ Podpis zakonitega zastopnika: __________________ 
 
 

Izjava	  o	  privoljenju	  za	  uporabo	  gradiva 
 
S podpisom izjavljam, da so vsi posamezniki, prepoznavni na slikah ali posnetkih, privolili v 
uporabo svojih slik ali posnetkov na natečaju in da Center RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje lahko uporabi poslana gradiva ali njihove dele za promocijo in nadaljnji razvoj 
mape učnih dosežkov, vključno z objavo na spletnih straneh. Kot dokaz prilagam podpise 
polnoletnih dijakov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov. 
 
Podpis dijaka: _________________ Podpis zakonitega zastopnika: __________________ 
 



 
Namigi	  in	  priporočila	  za	  dijake	  
	  
Predstavljaj	  si,	  da	  se	  ti	  odpira	  možnost	  za	  prakso	  v	  dobrem	  podjetju,	  zanimivo	  
zaposlitev,	  izmenjavo	  v	  tujini,	  sodelovanje	  v	  mednarodnem	  projektu	  …	  Pripravi	  
mapo	  učnih	  dosežkov	  ter	  predstavi	  sebe	  in	  svoje	  prednosti	  tako,	  da	  bodo	  od	  vseh	  
kandidatov	  izbrali	  prav	  tebe!	  
	  
1. Naredi	  pregled	  vsega,	  kar	  znaš	  in	  zmoreš	  –	  to	  so	  tvoje	  kompetence.	  	  

2. Zberi	  podatke	  in	  dokazila	  o	  svojih	  kompetencah	  v	  mapi	  učnih	  dosežkov.	  

3. Opremi	  jih	  z	  opombami	  in	  razmišljanji.	  

4. Razmisli,	  za	  katero	  priložnost	  potrebuješ	  osebno	  predstavitev	  (praksa,	  zaposlitev,	  
izmenjava,	  projekt,	  nadaljevanje	  poklicne	  poti	  …)	  ter	  za	  to	  priložnost	  pripravi	  
Europass	  življenjepis.	  

Nekaj	  namigov:	  
• Bodi	  ti	  –	  takšen/takšna,	  kot	  si.	  
• Svoji	  ustvarjalnosti	  daj	  krila	  –	  bodi	  inovativen/inovativna,	  drugačen/drugačna.	  
• Za	  vsako	  dokazilo	  napiši,	  v	  katerem	  kontekstu	  (kaj,	  kdaj,	  kje,	  kako)	  je	  nastalo,	  

kakšna	  je	  bila	  tvoja	  vloga	  in	  kaj	  si	  pridobil/pridobila.	  
• O	  tvojem	  znanju	  in	  spretnostih	  lahko	  pričajo	  tudi	  priporočila	  in	  izjave	  drugih,	  npr.	  

tvojega	  mentorja,	  delodajalca,	  zadovoljnih	  »strank«,	  staršev,	  prijateljev	  …	  
• V	  pomoč	  naj	  ti	  bo	  mentor	  na	  šoli,	  ki	  ti	  bo	  svetoval	  pri	  pripravi	  tvoje	  mape.	  
• Na	  spletni	  strani	  www.europass.si	  lahko	  najdeš	  orodje	  za	  pripravo	  preglednega	  

spletnega	  življenjepisa	  ter	  evropske	  mape	  kompetenc.	  
	  

Vse	  skupaj	  po	  svoje	  smiselno	  razvrsti	  in	  uredi	  ter	  pošlji	  na	  naslov:	  
Center	  RS	  za	  poklicno	  izobraževanje	  	  
Kajuhova32	  U,	  1000	  Ljubljana	  	  
s	  pripisom	  »Ne	  odpiraj,	  javni	  natečaj	  za	  mapo	  učnih	  dosežkov«	  	  

	  
	  

	  
	  



	  
 
Priporočila	  za	  mentorje 
 
Zadnje raziskave potrjujejo naša predvidevanja, da to, da zna dijak realno oceniti, kakšni so 
njegovi dosežki pri različnih predmetih in kakšne možnosti ima za uspeh, daleč najmočneje 
vpliva na dosežke učencev. Zato potrebujejo dijaki čim več priložnosti, da se urijo v 
samoocenjevanju. V ta namen morajo poznati konkretne cilje in merila uspešnosti ter po 
možnosti voditi svoj dnevnik napredka in dosežkov. (povzeto po člankih ddr. Barice Marentič 
Požarnik v Šolskih razgledih Kaj res deluje, ki povzema izsledke meta študije meta študij 
Johna Allana Clinton Hattieja). 
 
Proces dokazovanja kompetenc, iskanje mnenj drugih o sebi, da bi si ustvaril čim bolj realno 
sliko o sebi, izbiranje pravih dokazil za pravo priložnost, ni enostaven. Zato dijaki potrebujejo 
varno okolje, v katerem so napake predvsem priložnosti za učenje, in mentorja, ki jih skozi ta 
zahteven proces vodi. 
 
Vabimo vas, da dijake podprete v njihovem razmišljanju kaj dokazila pomenijo in kako jih 
lahko najbolje uporabijo na njihovi poklicni poti. 
 
 
  


