Navodila dijaku za vodenje mape učnih dosežkov
V okviru projekta unisVET je delovna skupina pripravila mapo učnih dosežkov, delovne liste
za dijake in navodila za učitelje.
Mapa učnih dosežkov je napisala pismo.
Spoštovani dijak/dijakinja!
Mapa učnih dosežkov je namenjena, da vanjo shranjuješ vsa potrdila o formalnem in
neformalnem izobraževanju. To je lahko spričevalo o opravljenem letniku, različna potrdila o
sodelovanju na tekmovanjih, različnih dejavnostih, o opravljenih tečajih jezika, prve pomoči,
varstva pri delu …. Lahko so različna potrdila o usposabljanju z delom, ki ti jih izda
delodajalec, potrdila o delu prek študentskega servisa in podobno. Sprašuješ se, zakaj boš vsa
ta potrdila potreboval. Povem ti, da se boš z njimi lahko predstavil delodajalcu, ko se boš
prijavljal na delovno mesto ali ko boš želel na delavnem mestu napredovati. Iz množice
spričeval in potrdi, boš izbral tiste, ki se ti bodo v tistem trenutku zdeli pomembni, da se z njimi
predstaviš. Prav na podlagi teh potrdil, ki si jih pridno shranjeval, boš lahko imel večjo
možnost pri zaposlitvi.
Predlagam ti, da sem mapa v obliki vložnih listov in da dokumente shranjuješ v ovojnicah za
vlaganje, da se spričevala in dokumenti ne poškodujejo.
Lahko me tudi razširiš in sicer na štiri področja, ki jih v mapi lahko tudi fizično ločiš.
Predlagam naslednjo vsebino mape:
1. To sem jaz – tukaj predstaviš sebe, razred, predmete. Sestaviš lahko evropski
življenjepis Europass. S pomočjo različnih vaj spoznaš svoje prednosti.
2. Dosežki v šoli – v mapi hraniš dokazila o formalnem izobraževanju, doseženem na šoli.
3. Dosežki izven šole – zbiraš dokazila neformalnega izobraževanja - potrdila.
4. Ključne kompetence – v mapo shranjuješ različne izdelke, ki dokazujejo razvoj
kompetenc.
Ko me boš kasneje pregledoval boš ugotavljal, kaj vse si počel v šolskem obdobju in kako si
postopoma napredoval. Če me boš razširil, pa boš ob listanju mape obujal spomine na šolsko
življenje in sicer na:
• predmetnike in profesorje, ki so te poučevali,
• sošolce,
• izlete itd.
Svetujem ti, da upoštevaš moje nasvete in se lotiš čim popolnejšega izpopolnjevanja mape.
Z lepimi pozdravi
Tvoja mapa učnih dosežkov

