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IDEJA IN NASTANEK PROJEKTA
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1

ČLOVEŠTVO
Človeštvo.
Kaj to pomeni?
Kdo smo mi?
Kam smo namenjeni?
Kaj nas odlikuje in dela drugačne?
Smo na lestvici vesolja le trenutna igra narave
ali eden najpomembnejših ciljev?
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Ali je človek samo racionalna žival, kot
je trdil Aristotel?

1

Ali morda, kot trdijo zagovorniki
osebnosti, subjekt, sposoben socialnega
življenja in medsebojne povezave s
skupnostjo ne da bi izgubil svojo
subjektivnost in individualizem?
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ENTERPRENEURSHIP

PREČNE OZ.
PRENOSLJIVE
KOMPETENCE

1

Kadar določamo kdo smo, se v ozadju
vedno pojavijo družbene povezave. V
vsakodnevnem življenju in pri delu
potrebujemo za razvoj teh povezav
posebne kompetence. Mednje še posebej

COMMUNICATION

uvrščamo prečne oz. prenosljive
kompetence, ki vključujejo: ustvarjalnost,
timsko delo, komunikacijske spretnosti,
podjetnost.
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KAJ SO PREČNE OZ. PRENOSLJIVE
KOMPETENCE?

1

Takšne kompetence definiramo kot kombinacijo znanja, veščin
in odnosa, ki ustreza situaciji in s katero dosegamo družbene
cilje. Nudijo nam dodano vrednost v povezavi z zaposlitvijo in
družbenimi stiki (Evropski pakt za mlade, angl. the European
Pact for Youth), kar pojasnjuje pomen vseživljenjskega učenja,
s katerim se prilagodimo spremembam in dosežemo vključitev
v družbo. Te kompetence so bile prepoznane kot pomembne
zaradi njihovih prečnih oz. prenosljivih značilnosti.
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POTREBA JE:

1

hitrejše pridobivanje prečnih
oz. prenosljivih kompetenc

PROBLEM
ODLOČANJAJE:
kako to storiti?
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UKREPI ZA REŠITEV PROBLEMA

1

Rešitev tega problema lahko pospeši METODA ZA RAZVOJ PREČNIH OZ. PRENOSLJIVIH
KOMPETENC V PROCESU PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA ŠTUDENTOV.
Metodo je razvil in preveril mednarodni tim iz naslednjih partnerskih institucij:
Univerza za tehnologijo v Poznanu (Poljska) – koordinator projekta
Univerza uporabnih znanosti Centria (Finska),
Univerza za tehnologijo Czestochowa (Poljska),
Univerza Matej Bel Banska Bistrica (Slovaška),
Federacija šolstva v Jokilaaksotu – JEDU (Finska),
Zahodna industrijska in trgovinska zbornica (Poljska, Gorzów Wielkopolski).
Univerza v Mariboru - Ekonomsko-poslovna fakulteta (Slovenija),
Ekonomska univerza Wroclaw (Poljska).
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UKREPI ZA REŠITEV PROBLEMA

1

Metoda je rezultat dela, ki se je izvedel v projektu, financiranem iz programa Erasmus+,
Ključni ukrepi: sodelovanje za inovacije in izmenjava dobrih praks
Ukrep 2: Strateška partnerstva
Sektor: Strateška partnerstva za visoko šolstvo
Trajanje projekta: 01. oktober 2015 – 31. avgust 2018 (35 mesecev)
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ZAKAJ SMO RAZVILI
METODO?

1

Naše aktivnosti predstavljajo neposredni odgovor na spremembe na trgu dela, kot so npr. popularizacija
timskega dela ali delo na daljavo. Delo v multikulturnih okoljih povzroča, da je potrebno dati vedno večji
poudarek ne le na visok nivo profesionalnega znanja specifičnega področja ampak tudi na prakso in prečne oz.
prenosljive kompetence.
Problemi s prečnimi oz. prenosljivimi kompetencami
Delodajalci poleg premalo praktičnih veščin kot enega izmed najbolj pogostih vzrokov za slabo prilagojenost
mladih zaposlenih za delo izpostavljajo njihove nezadostne prečne oz. prenosljive kompetence (glej M.
Szafrański, Zarządzanie akceleracją tworzenia zasobów wiedzy w przedsiębiorstwach, Poznan University of
Technology Publishers, Poznan 2015; Szafrański M., Goliński M., System for Professionals – Monitoring
Employers` Demands for Key Competences in Wielkopolska, in: Recent Advances in Computer Science;
Procedings of the 19th International Conference on Computers; 19th International Conference on Circuits,
Systems, Communications and Computers, Zakhyntos, Greece 2015, str. 184–191). S projektom odgovarjamo na
potrebe trga dela, ki jih povezujemo z razvojem prečnih oz. prenosljivih veščin med univerzitetnimi diplomanti.
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IDEJA IN NASTANEK ATC
ERASMUS+ METODE

1

Izboljšanje kakovosti in ustreznosti visokošolskega izobraževanja na področju praktičnih in prečnih oz. prenosljivih kompetenc je
pomembna zahteva, izražena v dokumentih EU (komunikacije in poročila). Ta področja dokumenti EU in posamezne države članice
tretirajo kot ključna področja visokošolskega izobraževanja, ki potrebujejo reforme. Med drugim je to omenjeno v Komunikaciji
Evropske Komisije (Com (2011) 567), ki izraža potrebo po reformah ključnih področij visokošolskega izobraževanja, vključno z
izboljšanjem kakovosti in trajnosti razvoja človeškega kapitala. Pozornost je usmerjena tudi na vpliv na kakovost mednarodnih
dimenzij visokošolskega izobraževanja.
Države in visokošolske institucije, ki skušajo povečati svoj prispevek k rasti in zaposlitvi Evrope, bi morale v oblikovanje in izvedbo
programov vključevati delodajalce in trg dela, spodbujati izmenjavo zaposlenih in v učnih načrtih upoštevati praktične izkušnje. Včasih
se dogodi, da se učni načrti prepočasi prilagajajo spremenjenim zahtevam ekonomije in poslovanja ter da niso zastavljeni dovolj
anticipativno in/ali dovolj ustrezno, da bi oblikovali ustrezna izhodišča za kariere prihodnosti. Izpostavlja se tudi problem »…
izboljšanja sposobnosti institucij in regulacij trga dela na področju razvoja ustreznih veščin za delovna mesta…«.
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IDEJA IN NASTANEK ATC
ERASMUS+ METODE

1

Poročilo Eurydice iz leta 2012 (a), 2012 (b), 2013 in 2014 navaja nujnost razvijanja prečnih oz. prenosljivih
veščin. Prvo poročilo navaja, da se ključne prečne oz. prenosljive kompetence lahko vključijo v kurikulum na
različne načine: s pomočjo statusa interdisciplinarnih veščin, vključevanjem v obstoječe predmete, ki so
navedeni v učnem načrtu, ali se jih lahko uvaja kot ločene predmete. Poročilo poudarja, da prečne oz.
prenosljive kompetence zahtevajo nove načine učenja in poučevanja, ki presegajo meje posameznih predmetov
in jih je težje oceniti z uporabo tradicionalnih instrumentov.
Poročilo Eurydice 2012 (b) (str. 19 in naprej) opredeljuje stališča / naravnanost (samozavedanje, samozavest,
prevzem pobude, tveganje, kritično mišljenje, ustvarjalnost, veščine za reševanje problemov), znanje (o možnih
poklicnih poteh in svetu dela, o ekonomiji in financah, organizaciji podjetij in poteku procesov) ter veščine (ki
se nanašajo na komunikacijo, predstavitve, planiranje, timsko delo, praktično raziskovanje priložnosti za
podjetnike), ki so potrebni, za delovanje na podjetniški način.
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IDEJA IN NASTANEK ATC
ERASMUS+ METODE

1

Poročilo Eurydice iz leta 2013 poleg reform o kakovosti in ustreznosti visokošolskega izobraževanja omenja
povečanje zaposljivosti diplomantov, med drugim z razvojem veščin, povezanih s podjetništvom. Zadnje
poročilu (iz leta 2014) ugotavlja, da morajo univerze poleg izobraževanja in veščin, povezanih s prihodnjim
poklicem, razvijati tudi splošne, prečne oz. prenosljive in ključne veščine študentov, ki niso nujno povezane s
specifičnim poklicem in ki omogočajo diplomantom, da najdejo delo in se znajdejo na trgu dela (npr.
komunikacijske spretnosti, podjetnost, sposobnost "učenja", pa tudi zmožnost dela v timu itd.). Še vedno pa je
odprto vprašanje, kako naj to dosežejo visokošolski zavodi.
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ŠTUDENTJE

1

V projektu smo se osredotočili na
študente, ki so predmet naših
dejavnosti, in praktične učne metode,
ki predstavljajo
vir za vstop v proces
razvoja metode
za pospeševanje razvoja
prečnih oz. prenosljivih kompetenc

PRAKTIČNO
USPOSABLJANJ
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ATC ERASMUS + METODA ALI
PREDNOSTNE NALOGE, POVEZANE Z
RAZVOJEM PREČNIH OZ. PRENOSLJIVIH
KOMPETENC ŠTUDENTOV?

1

Inovativna metoda ATC Erasmus +, ki je bila razvita v projektu, je del pomembnih prednostnih nalog:
horizontalnih in tistih za visokošolsko izobraževanje (Priročnik za program Erasmus+; angl. Guide to the Erasmus+
programme).
To so:
• razvijanje prečnih oz. prenosljivih veščin (vključno s podjetnostjo) na področju izobraževanja, usposabljanja in
mladih z uporabo inovativnih pedagoških metod, ki so osredotočene na učence, in razvijanjem ustreznih metod
ocenjevanja in potrjevanja (zlasti podpiranje inovativnih dejavnosti, ki prispevajo k ocenjevanju prečnih oz.
prenosljivih veščin);
• izboljšanje kakovosti in ustreznosti visokošolskega izobraževanja z dejavnostmi, ki prispevajo k prilagajanju
učnih načrtov sedanjim in prihodnjim potrebam trga dela ter pomagajo opremiti mlade s prečnimi oz.
prenosljivimi veščinami kot je podjetnost, z razvojem aktivnega sodelovanja med visokošolskimi zavodi in neuniverzitetnimi partnerji.
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Predstavljajte si sobo za pobeg
ali računalniško igro, kjer imate

1

cilj in naloge, ki jih morate
opraviti. Včasih so naloge zelo
specifične, včasih pa so odvisne
od tega, kako ukrepamo.
Sodelovali smo v mednarodni
ekipi, razvili smo metodo, ki je
takšna igra. Ko pridemo do
konca, naš čaka nagrada. Boljše
znanje kaj storiti, da bi hitreje
razvili prečne oz. prenosljive
kompetence.
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2

MODEL METODE
21

MODEL
METODE

1. ANALIZA ZAČETNEGA STANJA
Analiza uporabljenih metod poučevanja
prečnih oz. prenosljivih kompetenc in
praktičnih metod poučevanja

2. POSLOVNE POTREBE

2

Raziskave na področju potreb po prečnih
oz. prenosljivih kompetencah med
podjetniki

7. IZVAJANJE
Uporaba učnih procesov

3. MATRIKA
Razvijanje matrike odvisnosti med
praktičnimi učnimi metodami in
poučevanjem prečnih oz.
prenosljivih kompetenc

6. OCENA
Izbira najučinkovitejših učnih
procesov ali metod

Metoda je sestavljena iz sedmih stopenj
(glavnih faz). Načelo »stalnega izboljšanja« je
sprejeto v modelu metode. To pomeni, da po
tem, ko je 7. stopnja končana, je treba izvesti
prehod na naslednji cikel uporabe metode v
skladu s ciklom PDCA (planiraj, napravi,
preveri, ukrepaj, angl. plan, do, check, act).

5. ANALIZA
Razvoj rezultatov testnih modelov
procesov in izdelava sklepov na
njihovi osnovi

4. OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE
Oblikovanje in testiranje modelov
procesov, ki razvijajo prečne oz.
prenosljive kompetence v okviru
praktičnih kompetenc
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3

SPLOŠNE INFORMACIJE O METODI
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STOPNJA METODE: 1

ANALIZA ZAČETNEGA STANJA

3

Kako lahko uporabite to metodo?
PRED začetkom NASLEDNJIH STOPENJ
sistematizirajte znanje o prečnih oz. prenosljivih
veščin in metodah praktičnega usposabljanja ali
PRENESITE POROČILO IZ NAŠEGA SPLETNEGA MESTA.
Na splošno ustvarite bazo znanja o metodah in
kompetencah v vaši ali v drugih državah

WWW.ATCERASMUS.EU (DOWNLOAD)
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STOPNJA METODE: 2

POSLOVNE POTREBE

3

Na drugi stopnji raziščite ali vsaj ugotovite, katere prečne oz. prenosljive kompetence
so koristne pri poslovanju.

Metoda raziskovanja in rezultati raziskav, izvedenih v
projektu, so bili predstavljeni v poročilu (v poljščini in
angleščini). Poročilo je na voljo na spletni
strani www.atcerasmus.eu

• Metoda zajema nabor prečnih oz. prenosljivih veščin v okviru 4 kompetenc, ki so bile
vključene v projekt
• Raziskava je bila zasnovana tako, da se jo lahko enostavno ponovi na mednarodni
ravni ali celo le na eni univerzi

25.

STOPNJA METODE: 3

MATRIKA, DEL 1

3

Na tretji stopnji:
1. pripravite seznam vseh identificiranih praktičnih metod poučevanja (v projektu ATC Erasmus
+ je bilo opredeljenih 85 metod);
2. ocenite njihovo uporabnost pri razvoju posameznih prečnih oz. prenosljivih kompetenc
študentov (v projektu ATC Erasmus + je bila uporabljena metoda ocenitve strokovnjakov);
3. upoštevajte oceno uporabnosti posameznih prečnih oz. prenosljivih kompetenc, ki so jih
podala podjetja na drugi stopnji postopka metode;
4. razvijte hierarhijo praktičnih učnih metod glede na njihovo uporabnost pri razvijanju prečnih
oz. prenosljivih kompetenc.
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STOPNJA METODE: 3

MATRIKA, DEL 2

3

6. Tako se bo pojavila matrika odvisnosti med praktičnimi učnimi metodami in stopnjo razvoja
prečnih oz. prenosljivih kompetenc.
Iz te matrike lahko izberete metode za oblikovanje praktičnih procesov usposabljanja za
razvoj prečnih oz. prenosljivih kompetenc.
Matrika projekta ATC Erasmus + je pripravljena za uporabo, vendar ne pozabite, da:
• poslovne preference glede kompetenc se lahko spremenijo,
• lahko se pojavijo nove metode praktičnega usposabljanja,
• strokovno znanje se lahko spremeni.
Zato je treba matriko preveriti in prilagoditi razmeram regij ali držav, ob upoštevanju
zmogljivosti univerze.
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STOPNJA METODE : 3

MATRIKA, DEL 3

3

Rezultati strokovnih
preizkusov so bili revidirani
ob upoštevanju dejavnikov
koristnosti prečnih oz.
prenosljivih kompetenc za
podjetja.
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POVZETEK DELA, OPRAVLJENEGA NA
STOPNJAH 1–3

MONOGRAFIJA

3

Povzetek dela, opravljenega na stopnjah 1–3, je bil
postavljen v okvir znanstvene monografije:
Szafranski M., Golinski M., Simi H. (ur.) (2017). The
Acceleration of Development of Transversal
Competences (Pospeševanje razvoja prečnih oz.
prenosljivih kompetenc). Študije, 4. Finska: Univerza
uporabnih znanosti Centria. URN: ISBN: 978–952–
7173–26–8.
Knjiga je bila objavljena v elektronski obliki in jo je
mogoče prenesti na naslovu:
http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/1324
25/978-952-7173-26-8.pdf?sequence=1&isAllowed=y
(31. maj 2018)
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STOPNJA METODE: 4

OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE

PROCES 1

PROCES 2

Proces n

TEST 1

TEST 2

TEST N

3

Četrta stopnja vključuje:
• oblikovanje praktičnih procesov usposabljanja,
• organiziranje in izvajanje testiranja,
• zbiranje podatkov, tako da lahko analizirate rezultate testiranja in izberete najboljše procese ali metode praktičnega
usposabljanja.

30

STOPNJA METODE : 5

5. ANALIZA

3

Analiza je naslednja stopnja predstavljene
metode. Na tej stopnji:

REZULTATI TESTA 1

SISYLANA

REZULTATI TESTA 2

preglejte pridobljene rezultate
po uporabi procesov
analizirajte dejavnike, ki
morda vplivajo na učne
rezultate (vključno z
identifikacijo in analizo
možnih kulturnih vidikov)
pripravite popolno

REZULTATI TESTA N

dokumentacijo postopkov
testiranja
31

OCENA

STOPNJA METODE : 6
DELNA
POROČILA

KONČNO
POROČILO

3

Na šesti stopnji se pripravi povzeto poročilo.
Poročilo vključuje rezultate učinkovitosti metod in
procesov praktičnega usposabljanja za razvoj prečnih
oz. prenosljivih kompetenc z vidikov:
sprememba ravni usposobljenosti (ΔC)
stopnja sprememb v ravni razvitosti kompetenc (R)
pospeševanje razvoja kompetenc (a)

- pospeševanje razvoja prečnih oz. prenosljivih kompetenc,
pridobljenih z uporabo metode (i + 1)
- pospeševanje razvoja prečnih oz. prenosljivih kompetenc,
pridobljenih z uporabo postopka p
- stopnja / hitrost povečanja prečnih oz. prenosljivih
kompetenc
- čas praktičnega izobraževanja z uporabo metode (i + 1)
- čas praktičnega izobraževanja z uporabo procesa p
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STOPNJA METODE: 7

IZVEDBA

3
Končna stopnja je izvajanje in

IZVAJANJE

uporaba metode. V odvisnosti od
pogojev lahko ta stopnja
vključuje naslednje korake:

SVETOVANJE

razvijanje priročnika ali navodil za
uporabo metode,
posredovanje informacij o metodi,

POSREDOVANJE
INFORMACIJ

podpora pri izvajanju metode,
izvajanje metode na univerzah.

PRIROČNIK ALI NAVODILA
33

STOPNJA METODE : 7

IZVAJANJE

3

DOBRE PRAKSE PRI IZVAJANJU METODE ATC ERASMUS+

UNIVERZA ZA TEHNOLOGIJO V POZNANU (POLJSKA)
Model metode skupaj s
tem priročnikom za
njegovo izvajanje je bil

Sistem vodenja kakovosti je uveden v prakso na
Fakulteti za strojništvo Univerza za tehnologijo v
Poznanu.
Prva revizija sistema vodenja kakovosti je potekala

vključen v dokumentacijo

leta 2012 in je bila skladna z ISO 9001. Nato je bil

sistema vodenja kakovosti

certifikat Fakulteti za strojništvo dodeljen že drugič.

(Navodila).

Sedanji certifikat, ki ga je izdala neodvisna enota
podjetja »TÜV SÜD Polska Sp. z o. o.« velja do 9.
februarja 2021 in zajema izobraževanje rednih in
izrednih študentov prvega in drugega cikla ter
podiplomski in doktorski študij.
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STOPNJA METODE : 7

IZVAJANJE

3

DOBRE PRAKSE PRI IZVAJANJU METODE ATC ERASMUS+

UNIVERZA UPORABNIH ZNANOSTI CENTRIA (FINSKA)
Model metode in navodila za izvedbo
so kot del učnega načrta na Univerzi uporabnih znanosti Centria vključeni v opis predmetov na študijskih področjih
Poslovanje in Tehnologija, pri predmetih Inženiring managementa in Poslovanje na vseh treh univerzah: Kokkola, Pietarsaari
in Yli-vieska. Sodelovanje kot partner v projektu "Metoda za razvoj prečnih oz. prenosljivih kompetenc v procesu
praktičnega usposabljanja študentov" strateškega partnerstva Erasmus+ je osebju Univerze Centria usmerilo pozornost k
metodam ustvarjalnega poučevanja in njihovi uporabi.
Finski center za ocenjevanje izobraževanja je opravil revizijo Univerze uporabnih znanosti
Centria in je instituciji podelil oznako kakovosti, ki velja za obdobje šestih let od 22.
septembra 2016. Sistem kakovosti institucije izpolnjuje nacionalna merila, določena za
upravljanje kakovosti visokošolskih zavodov in ustreza evropskim načelom in priporočilom
zagotavljanja kakovosti za visokošolske zavode. Cilj revizije je bil sistem kakovosti, ki ga je
institucija razvila na podlagi lastnih potreb in ciljev. Svobodno izbrani revizijski cilj, ki ga je
izbrala institucija, je
"Profesionalna rast študentov kot posledica povezovanja poučevanja, raziskav in razvoja ter
inovacij".
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STOPNJA METODE: 7

IZVAJANJE

3

DOBRE PRAKSE PRI IZVAJANJU METODE ATC ERASMUS+

UNIVERZA ZA TEHNOLOGIJO CZESTOCHOWA (POLJSKA)
Model metode skupaj s tem priročnikom o njegovem izvajanju bo vključen v dokumentacijo
didaktičnih delavnic (Navodila).
Univerza za tehnologijo Czestochowa (CUT) si v svoji izobraževalni dejavnosti dosledno in neprekinjeno prizadeva za
nenehno izboljševanje kakovosti poučevanja in doseganje vodilnega položaja na trgu izobraževalnih storitev. Na CUT se
izvaja sistem za zagotavljanje kakovosti izobraževanja, eden od njegovih elementov pa so sodobni izzivi za didaktiko –
izboljšanje delovnega sloga akademskega osebja. Akademsko osebje Fakultete za management ima priložnost, da izboljša
svoje didaktične kompetence. Organizirane so ciklične didaktične delavnice, ki udeležencem omogočajo, da se seznanijo z
najnovejšimi trendi v didaktiki visokošolskega izobraževanja. Model metode bo skupaj s tem priročnikom o njegovem
izvajanju vključen v dokumentacijo didaktičnih delavnic, organiziranih za zaposlene na Fakulteti za management Univerze za
tehnologijo Czestochowa v okviru programa izboljšanja usposobljenosti osebja. Poleg tega bodo informacije o aplikaciji
modela metode vključene v učne načrte predmetov "Metode za organiziranje in vodenje" in "Management".
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STOPNJA METODE : 7

IZVAJANJE

3

DOBRE PRAKSE PRI IZVAJANJU METODE ATC ERASMUS+

UNIVERZA MATEJ BEL BANSKA BISTRICA (SLOVAŠKA)
Model metode in PRIROČNIK ZA IZVAJANJE sta vključena v opis predmetov na študijskih
področjih:
6314 Turizem

6218 Javna uprava in regionalni
razvoj

• Management destinacij
• Management in trženje turizma
• Management turizma in trženje

• Poslovni protokol in etiketa
• Trženje uradov javne uprave
• Tržne strategije razvoja mesta
• Partnerstvo in komunikacija v regionalnem razvoju
• Trženje kraja
• Promocija kraja

Metoda se bo uporabljala pri navedenih predmetih v naslednjih študijskih letih, s pričetkom v študijskem letu
2018/19.
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STOPNJA METODE: 7

IZVAJANJE

3

DOBRE PRAKSE PRI IZVAJANJU METODE ATC ERASMUS+

UNIVERZA V MARIBORU – EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA (UM EPF) (SLOVENIJA)
Aktivnosti za izvedbo na UM EPF

Metoda je bila prvič
izvedena Pri predmetu
Vodenje malega in
srednje velikega podjetja
v študijskem letu
2016/17.

Priročnik za izvajanje je bil
objavljen na spletni strani
Inštituta za upravljanje podjetij
in strateški management
(spletna povezava:
http://www.epf.um.si/ofakulteti/organiziranost
/instituti/institut-za-razvojmanagementa/).

Na podlagi izkušenj, pridobljenih med
izvajanjem različnih metod poučevanja v
študijskem letu 2017/18, so bili pri več
predmetih Katedre za strateški
management in politiko podjetja na
različnih študijskih programih 1. in 2.
stopnje prilagojeni učni načrti. Metoda se
bo uporabljala pri teh predmetih v
naslednjih študijskih letih, s pričetkom v
študijskem letu 2018/19.
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STOPNJA METODE: 7

IZVAJANJE

3

DOBRE PRAKSE PRI IZVAJANJU METODE ATC ERASMUS+

EKONOMSKA UNIVERZA WROCLAW (POLJSKA)
Postopek izvajanja metode ATC Erasmus+
Preizkušanje metode pri
predmetu "Management
znanja" (študijsko
področje: Poslovna
informatika) v študijskem
letu 2017/18

Objava Priročnika za
izvajanje na spletni
strani Inštituta za
poslovno informatiko:
iie.ue.wroc.pl

Izvedba metode pri izbranih
predmetih, ki jih izvajajo
zaposleni na Inštitutu za
poslovno informatiko v
študijskem letu 2018/2019

Izvajanje metode ATC Erasmus+ ustreza dejavnostim EU kot del notranjega sistema za kakovost izobraževanja Ekonomske
univerze Wroclaw, ki ga je priznala organizacija CEEMAN. Ekonomska univerza Wroclaw, kot ena od 22 ekonomskih univerz
na svetu, ima mednarodno institucionalno akreditacijo Mednarodne akreditacije kakovosti (International Quality
Accreditation; IQA), ki jo podeljuje organizacija CEEMAN.
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4

NAČINI UPORABE METODE
40

NAČINI UPORABE METODE

4

Metoda je bila razvita tako za uporabo v ozkem kot širokem obsegu. Obstajata 2 osnovna
načina njene uporabe.

I. UPORABLJA UČITELJ

II. UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK,
KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI
MREŽA SODELUJOČIH UNIVERZ

Cilj: Izboljšanje lastnih didaktičnih
metod

Cilj: izboljšanje metod za razvijanje
prečnih oz. prenosljivih kompetenc z
uporabo metod praktičnega
usposabljanja in izmenjavo dobrih
praks
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5

I. NIVO UPORABE METODE:
UPORABLJA UČITELJ
42

STOPNJA METODE : 1

ANALIZA ZAČETNEGA STANJA

5

I. UPORABLJA UČITELJ

IZID

VLOŽEK
Seznanite se s "Poročilom o uporabljenih učnih
metodah prečnih oz. prenosljivih veščin in metodah
praktičnega usposabljanja", ki je bilo razvito v
projektu ATC Erasmus+. Vsaj na hitro:
http://www.awt.org.pl/wp-

Osnovno znanje o

content/uploads/2016/05/Report_01_VER-131.pdf

Organizirajte svoje lastne misli ali si zapišite opombe
o vaših učnih procesih. Razmislite o tem, kako lahko

1. ANALIZA
ZAČETNEGA
STANJA

metodah in prečnih oz.
prenosljivih kompetencah
v učnih procesih.

razširite poučevanje prečnih oz. prenosljivih
kompetenc študentov in kako uporabljati
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STAGE OF THE METHOD: 2
I. UPORABLJA UČITELJ

POSLOVNE
POTREBE

VLOŽEK

5

IZID

Seznanite se s "Poročilom o analizi potreb po

Razširjeno znanje o

prečnih oz. prenosljivih veščinah med podjetniki", ki

potrebah v podjetjih po

je bilo razvito v projektu ATC Erasmus+:
http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads

2. POSLOVNE
POTREBE

prečnih oz. prenosljivih
kompetencah

/2016/05/Report-O2-EN1.pdf
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STOPNJA METODE : 3

MATRIKA

5

I. UPORABLJA UČITELJ

VLOŽEK

IZID

Seznanite se z "Matriko

Razširjeno znanje o tem:

odvisnosti med praktičnimi
učnimi metodami in

• katere praktične metode poučevanja se lahko

povečanjem prečnih oz.

uporabijo za razvoj izbranih prečnih oz.

prenosljivih kompetenc

prenosljivih kompetenc študentov,

študentov", ki je bila razvita v

• katere metode so po mnenju strokovnjakov

projektu ATC Erasmus+:

3. MATRIKA

mednarodnega tima bolj in katere manj

http://www.awt.org.pl/wp-

koristne pri razvoju niza prečnih oz.

content/uploads/2016/09/Mat

prenosljivih kompetenc študentov (pri

rix-IO3-elaborating-steps-

razvrščanju metod so bile upoštevane potrebe

EN_5.pdf

podjetnikov, preučene v 2. stopnji, Poslovne
potrebe).
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STOPNJA METODE : 4
I. UPORABLJA UČITELJ

OBLIKOVANJE IN
TESTIRANJE

5
IZID

VLOŽEK
Seznanite se z naslednjima dvema slikama / diapozitivoma in s "Strukturo
navodil za 4. stopnjo: OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE", z navodili "Modeli

Izboljšana zasnova pedagoškega procesa

procesov razvijanja prečnih oz. prenosljivih veščin pri praktičnem

ali oblikovanje novega učnega procesa, ki

usposabljanju" in "Poročilom IO6. Zbrani rezultati testiranja modelov

upošteva vidik razvoja prečnih oz.

procesov", ki so bili razviti v projektu ATC Erasmus +:

prenosljivih kompetenc in uporabo

http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2017/04/IO5-The-models-of-

praktičnih učnih metod

processes-of-developing-transversal-skills-in-practical-training.pdf

http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2018/02/VER-2-Report-IO6-withAttachment-18.01.18-ENG.pdf
Izberite proces ali procese (najprej ne preveč), ki jih uporabljate s študenti kot
del predmeta ali neformalnega izobraževanja (npr. moderator kluba znanosti,
nadzornik pripravništva itd.) ali v skladu z navodili oblikujte novega. Izberite

4. OBLIKOVANJE IN
TESTIRANJE

Opis procesa ali procesov
Opredeljena skupina študentov, ki bodo
vključeni v izobraževalni proces in
ocenjevanje razvoja prečnih oz.
prenosljivih kompetenc

proces / procese, ki ga / jih želite izboljšati, da bi pospešili razvoj prečnih oz.
prenosljivih kompetenc študentov z uporabo praktičnih metod poučevanja.

Sledite navodilom.

Podatki iz testiranja procesa ali procesov
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STOPNJA METODE : 4
I. UPORABLJA UČITELJ

OBLIKOVANJE IN
TESTIRANJE

5

STRUKTURA NAVODIL ZA 4. STOPNJO: OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE
Osnovna vsebina navodil

Navodila
»Modeli
procesov
razvijanja
prečnih oz.
prenosljivih
veščin pri
praktičnem
usposabljanju
«

PRILOGA ŠT. 1: MODEL PROCESA RAZVOJA TRANSVERSALNIH ZNANOSTI KOT DEL PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA:
Priloga vsebuje informacije o tem, kako opisati izobraževalni proces in ga pripraviti na analizo v smislu izboljšanja prečnih
oz. prenosljivih kompetenc z uporabo praktičnih učnih metod. Avtorji metode predlagajo, da se v proces vključijo vsaj tri
praktične metode poučevanja, vendar bo število uporabljenih metod določil njihov uporabnik.
PRILOGA ŠT. 2: Priloga vsebuje informacije o tem, kako raziskati dvig nivoja prečnih oz. prenosljivih kompetenc v izbranem
učnem procesu (od str. 21 dalje)
PRILOGA ŠT. 4: RAZVOJ PRAVIL ZA IZBIRANJE PRAKTIČNIH METOD POUČEVANJA V REFERENČNIH MODELIH PROCESA
(UPOŠTEVAJOČ MATRICO, PREDSTAVLJENO V IO3) IN POVZETEK POSVETOVANJA O PRAVILIH, KI JIH UPORABLJAJO
PARTNERJI TEGA PROJEKTA: Priloga vsebuje priporočila o tem, kako iz Matrike (s katero ste se seznanili na 3. stopnji
metode) izbrati praktične metode poučevanja za vaš proces ali procese.
Pripravilo smo šest opisov postopkov, ki so bili preizkušeni v projektu, v katerem je bila razvita metoda Erasmus+ ATC. To
so primeri, ki vam bodo olajšali zasnovo vaših procesov in jih pripravili za analizo med izobraževanjem študentov (strani:
70–146)

Opomba: Preostalih elementov navodil ni treba upoštevati kadar metodo uporabljate za izvajanje lastnih didaktičnih procesov.
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STOPNJA METODE : 4
I. UPORABLJA UČITELJ

OBLIKOVANJE IN
TESTIRANJE

5

STRUKTURA NAVODIL ZA 4. STOPNJO: OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE
Osnovna vsebina navodil
Navodila
"Poročilo
IO6. Zbrani

PRILOGA ŠT. 1: NAVODILA ZA ANALIZIRANJE REZULTATOV TESTIRANEGA PROCESA X: Priloga
vsebuje smernice za zbiranje in dokumentiranje rezultatov raziskav, izvedenih v učnem procesu
študentov, z uporabo metode ATC Erasmus+.

rezultati
testiranja
modelov
procesov"

PRILOGE ŠT. 2–7: Zbirke podatkov, zbranih med testiranjem 6-ih procesov na različnih univerzah. Timi
s teh univerz so sodelovali pri razvoju metode ATC Erasmus+. Seznanitev s temi primeri bo olajšala
izvajanje raziskav med izvajanjem učnega procesa ali procesov, pri katerih se uporablja metoda

PRILOGA ŠT. 8: Metoda izbire skupine študentov za preizkušanje praktičnih pedagoških procesov za
razvoj prečnih oz. prenosljivih kompetenc.
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STOPNJA METODE : 5

ANALIZA

5

I. UPORABLJA UČITELJ

IZID

VLOŽEK

Zaključki ali razmišljanja o tem,
ali in kako bi lahko dejavniki s
seznama, ki je na voljo, vplivali na
spremembo stopnje razvoja
prečnih oz. prenosljivih
kompetenc študentov.

Podatki iz testiranja procesa ali procesov
Seznanite se z naslednjo sliko / diapozitivom in nato z
dokumentom »Dokumentacija intelektualnega izida 7 (IO7)« z
naslovom »Najbolj učinkovit proces praktičnega usposabljanja
študentov«, ki je bil razvit v projektu ATC Erasmus+.
http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads/2018/06
/Report_IO7_20180611-FINAL-ENG.pdf
Seznanite se z dejavniki, ki lahko vplivajo na razvoj prečnih oz.

5. ANALIZA

prenosljivih kompetenc študentov v izobraževalnih procesih z
uporabo praktičnih učnih metod.
Seznanite se z metodo izračunavanja spremembe ravni prečnih
oz. prenosljivih kompetenc in izdelajte izračune za vsako
praktično metodo poučevanja, ki se uporablja za vsako prečno
oz. prenosljivo kompetenco.
Opomba: Ne pozabite, da bo vaša dokumentacija veliko manj zapletena od tiste, za katero predlagamo, da jo spoznate. Uporablja se
samo za vaš proces in vam ni treba uporabljati opisov, ki pojasnjujejo pravila postopka.

Rezultati glede:
• spremembe v ravni posameznih
prečnih oz. prenosljivih
kompetenc v skupini študentov
• spremembe v ravni prečnih oz.
prenosljivih kompetenc
posameznih študentov
• spremembe v ravni prečnih oz.
prenosljivih kompetenc v
odvisnosti od vsake od
uporabljenih praktičnih metod
poučevanja
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STOPNJA METODE : 5

ANALIZA

5

I. UPORABLJA UČITELJ
STRUKTURA DOKUMENTA, KI VSEBUJE REZULTATE ANALIZE PROCESOV, PREUČENIH V PROJEKTU, V
KATEREM JE BILA RAZVITA METODA ERASMUS+ ATC
Osnovna vsebina navodil (točka 1)

Dokument:
Dokumentacija
intelektualnega
izida 7 (IO7)« z
naslovom
»Najbolj
učinkovit proces
praktičnega
usposabljanja
študentov«

DELNO POROČILO o rezultatih testiranja v projektu ATC ERASMUS+: 6 poročil, ki so lahko predloge za izračun nekaterih osnovnih
spremenljivk, potrebnih za določitev sprememb v ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov, vključenih v izobraževalni proces,
ter ugotovitev ali je izobraževalni proces pospešil rast teh kompetenc (točke 2–7).
Povzetek poročila z rezultati testnih procesov v projektu ATC ERASMUS+ (točka 8).
Osnovne informacije
Ocenjevanje dejavnikov, ki so morda vplivali na rezultate o povečanju kompetenc v testiranih procesih na primerih testiranih procesov v projektu:
Vredno je pogledati te dejavnike in razmisliti, ali in kako bi lahko kateri od njih vplivali na vaš proces. Takšen razmislek vam bo pomagal izboljšati
vaš proces.
Analiza sprememb v ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc v preizkušenih praktičnih procesih poučevanja. Podatki iz te analize so potrebni za
izračun hitrosti in pospeševanja sprememb ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc
Metoda vrednotenja učinkovitosti izobraževalnih procesov z vidika pospeševanja povečanja prečnih oz. prenosljivih kompetenc na primeru
testiranih procesov v projektu: Preučite pospeševanje pridobivanja prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov po pripravljenem poročilu;
primerjajte svoje ugotovitve z rezultati, pridobljenimi med razvojem metode ATC Erasmus+. Če se kompetence študentov niso povečale ali je bilo
po vašem mnenju njihovo povečanje premajhno, razmislite, kako lahko izboljšate postopek.
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STOPNJA METODE : 6

OCENJEVANJE

5

I. . UPORABLJA UČITELJ

VLOŽEK

IZID

Rezultati glede:
• spremembe v ravni posameznih prečnih oz. prenosljivih kompetenc v skupini
študentov

Urejanje uporabljenih praktičnih učnih

• spremembe v ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc posameznih

metod glede na spremembe v ravni

študentov

kompetenc, stopnjo sprememb in

• spremembe v ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc v odvisnosti od vsake

povečanja kompetenc, pridobljenega v

od uporabljenih praktičnih metod poučevanja

procesu

Na osnovi poročila v dokumentaciji, s katero ste se seznanili na 5. stopnji

6. OCENJEVANJE

Ocenjevanje cena doseženih rezultatov in

metode (Analiza) pripravite svoje poročilo. Zaradi operativne narave vaših

določitev nadaljnjih korakov za izboljšanje

dejavnosti je morda smiselno vaše poročilo poenostaviti. Lahko se omejite na

procesa

izračun:
• sprememb v nivoju testiranih kompetenc,

Rezultati glede spremembe ravni prečnih

• hitrosti sprememb,

oz. prenosljivih kompetenc pri

• pospeševanja sprememb v ravni merjenih kompetenc.

posameznih študentih

Ob upoštevanju opaženih dejavnikov, ki vplivajo na izobraževalni proces,
razvijte zaključke o posameznih skupinah študentov in raziskavi, ki ste jo izvedli
v okviru izobraževalnega procesa.
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STOPNJA METODE : 7

IZVAJANJE

5

I. UPORABLJA UČITELJ

IZID

VLOŽEK

Izvajanje spremenjenega ali novega

Rezultati analize na stopnji 6 (Ocena).

postopka za stalno uporabo.
Obveščanje sodelavcev o doseženih
rezultatih.

Če bodo spremembe v že obstoječem procesu ali na novo
zasnovanem procesu pospešile razvoj prečnih oz. prenosljivih
kompetenc ali vsaj povečale raven teh kompetenc, potem

7. IZVAJANJE

Pomoč sodelavcem pri izvajanju metode.

uporabite uvedeno spremembo. Če niste dobili pričakovanega

Srečanja s sodelavci, da jih obvestite o

rezultata, spremenite postopek. Razmislite o njegovem

doseženih rezultatih

izvajanju s ponavljanjem ukrepov v korakih 1–6.
Skupinska razprava (bolj splošna) ali
individualne razprave (podrobni pogovori)
s študenti
Periodično ocenjevanje procesa in
njegovo izboljšanje ter premislek o
uporabi metode za nadaljnje učne
procese
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6

II. NIVO UPORABE METODE: UPORABLJA
UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK,
KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA
ALI MREŽA SODELUJOČIH UNIVERZ
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STOPNJA METODE : 1

ANALIZA ZAČETNEGA
STANJA

6

II. UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK, KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI MREŽA
SODELUJOČIH UNIVERZ
Seznanite se s »Poročilom o uporabljenih učnih

Ali vaša institucija

metodah prečnih oz. prenosljivih veščin in

deluje na Finskem,

metodah praktičnega usposabljanja«, ki je bilo

Poljskem, Slovaškem

razvito v projektu ATC Erasmus+. Vsaj na hitro:

ali v Sloveniji?

NE

Če se vam zdi potrebno, pripravite podobno
poročilo za vašo državo, ki bo dopolnjevalo že
obstoječe poročilo.

http://www.awt.org.pl/wp-content/uploads
/2016/05/Report_01_VER-131.pdf

Sekundarni viri:
• internet,
• publikacije,
• poročila,
• pravni akti.
Primarni viri:
• izobraževalne programe v vaši ustanovi,
• opisne kartice tečaja,
• izkušnje,
• rezultate razprave.

DA
Ali glede na specifičnost in zahteve vaše
institucije poročilo vsebuje dovolj informacij,
da lahko rečete, da organizira znanje o
metodah praktičnega izobraževanja in
poučevanja v vaši državi?

Dopolnite del poročila,
NO

ki velja za vašo državo,
z dodatnimi
informacijami..

YES
Osnova znanja o metodah in prečnih oz. prenosljivih kompetencah v vaših izobraževalnih
procesih.
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POSLOVNE POTREBE

STOPNJA METODE : 2

6

II. UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK, KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI MREŽA
SODELUJOČIH UNIVERZ
Seznanite se s

Ali je ob upoštevanju specifičnosti in

"Poročilom o analizi

zahtev vaše institucije metoda, opisana v

potreb po prečnih oz.

poročilu, zadostna za diagnosticiranje

prenosljivih veščinah

potreb podjetij po vaši izbiri glede prečnih

med podjetniki", ki je

oz. prenosljivih kompetenc?

bilo razvito v projektu
ATC Erasmus+:
http://www.awt.org.p

NO

Ali vaša institucija uporablja drugačno
metodo ocenjevanja potreb podjetij po

YES Uporabite
svojo

prečnih oz. prenosljivih kompetencah?

metodo.

NO
Poiščite katalog drugih metod za testiranje potreb podjetij po

YES

prečnih oz. prenosljivih kompetencah in izberite tistega, ki je

l/wp-content/uploads

optimalen za vašo institucijo. Druga možnost je, da opredelite

/2016/05/Report-O2-

Za zbiranje podatkov

bolj splošne metode preučevanja potreb po kompetencah v

EN1.pdf

uporabite informacije v

podjetjih in jih uporabite za analizo potreb po prečnih

poročilu ali uporabite

kompetencah. Izberite eno od metod in jo uporabite.

metodo, ki je bila razvita

Katalog

v okviru projekta ATC

metod

ERASMUS+
Razširjeno znanje o potrebah v podjetjih po prečnih oz. prenosljivih kompetencah
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MATRIKA

STOPNJA METODE : 3

6

II. UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK, KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI MREŽA
SODELUJOČIH UNIVERZ
Seznanite se z "Matriko
odvisnosti med praktičnimi
učnimi metodami in
povečanjem prečnih oz.
prenosljivih kompetenc
študentov", ki je bila
razvita v projektu ATC
Erasmus+:
http://www.awt.org.pl/wpcontent/uploads/2016/09/
Matrix-IO3-elaboratingsteps-EN_5.pdf

Ali ste v 2. koraku
odločili, da
uporabite
rezultate ankete o
potrebah
podjetnikov po
prečnih oz.
prenosljivih
kompetencah brez
sprememb?

NO

Spremenite MATRIKO z
vključitvijo koeficientov
pomembnosti prečnih
oz. prenosljivih
kompetenc v skladu z
informacijami o
potrebah podjetij

Ali ste uvedli
spremembe v nizu
praktičnih učnih
metod v MATRIKI?

YES
NO

YES

Dokončajte MATRIKO in
ponovno ocenite primernost
praktičnih učnih metod v
YES
procesu poučevanja prečnih
oz. prenosljivih kompetenc

Ali želite uporabiti metodo za
ocenjevanje, predlagano kot del
metode ATC Erasmus+?
NO

Razširjeno znanje o tem:
• katere praktične metode poučevanja se lahko uporabijo za razvoj izbranih
prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov,
• katere metode so po mnenju strokovnjakov mednarodnega tima bolj in katere
manj koristne pri razvoju niza prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov (pri
razvrščanju metod so bile upoštevane potrebe podjetnikov, preučene v 2.
stopnji, Poslovne potrebe).

Katalog
metod

Opredelite katalog drugih metod za
ocenjevanje primernosti praktičnih učnih
metod za izboljšanje prečnih oz.
prenosljivih kompetenc. Izberite eno od
metod in jo uporabite.
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OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE KORAK OBLIKOVANJA

STOPNJA METODE : 4

6

II.UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK, KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI MREŽA
SODELUJOČIH UNIVERZ
Seznanite se z navodili "Modeli
procesov razvijanja prečnih oz.
prenosljivih veščin pri praktičnem
usposabljanju", ki so bila razvita v
projektu ATC Erasmus +:
http://www.awt.org.pl/wp-content
/uploads/2017/04/IO5-The-models-ofprocesses-of-developing-transversalskills-in-practical-training.pdf

Opišite obstoječi ali novi izobraževalni proces,
vključno s praktičnimi učnimi metodami, ki jih
boste uporabili v procesu razvoja prečnih oz.
prenosljivih kompetenc študentov. Uporabite
opise vzorčnih procesov, ki jih vsebuje navodilo
PRILOGA ŠT. 1 (str. 70–146) in za izbiro metod
praktičnega izobraževanja, ki jih boste
uporabljali v učnem procesu, upoštevajte
možnost uporabe PRILOGE ŠT. 4, v kateri je bilo
predlagano, kako izbrati praktične metode

Oblikujte raziskovalno orodje za

Pred odločitvijo, ali in po kakšnih
načelih izvajati presojo ravni prečnih oz.
prenosljivih kompetenc pred in po
procesu, se seznanite s skupnimi
značilnostmi teh metod. Te metode so
opisane v PRILOGI ŠT. 5.

oceno sprememb v ravni prečnih
oz. prenosljivih kompetenc po
uporabi vsake od praktičnih učnih
metod, ki ste jih planirali uporabiti v
izobraževalnem procesu. V ta
namen uporabite PRILOGO ŠT. 2, ki
je v 2. navodilu. Lahko tudi
uporabite ali razvijete drugačno
raziskovalno metodo.

poučevanja iz matrike, razvite na 3. stopnji
Izboljšana zasnova pedagoškega procesa ali

metode.

oblikovanje novega učnega procesa, ki

NO

upošteva vidik razvoja prečnih oz.
prenosljivih kompetenc in uporabo
praktičnih učnih metod

Ali poleg metode za preučevanje
spremembe ravni prečnih oz.
prenosljivih kompetenc po uporabi
katere koli metode praktičnega
izobraževanja vidite uporabno
vrednost dodatnega merjenja
kompetenc na začetku in na koncu
procesa?

YES
Opis procesa ali procesov .
Opredeljena skupina študentov, ki bodo
vključeni v izobraževalni proces in
ocenjevanje razvoja prečnih oz. prenosljivih
kompetenc

Pripravite merilna orodja - ankete v številu, ki

Izberite skupino študentov, s

ustreza številu študentov in merilnih mest v

katerimi boste izvajali pedagoški

izobraževalnem procesu. Izkoristite pomoč, ki jo

proces in ga izboljšajte z uporabo

lahko zagotovi: PRILOGA ŠT. 3.

metode / metod merjenja.

Izberite eno od metod iz kataloga v
PRILOGI ŠT. 5; če nobena od metod po
vašem mnenju ni zadostna, razširite
katalog metod z novo metodo, za katero
menite, da je primerna.
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STOPNJA METODE : 4

OBLIKOVANJE IN TESTIRANJE KORAK TESTIRANJA

6

II.UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK, KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI MREŽA
SODELUJOČIH UNIVERZ

Seznanite se s "Poročilom IO6.
Zbrani rezultati testiranja
modelov procesov", ki je bil
razvit v projektu
ATC Erasmus +:
http://www.awt.org.pl/wpcontent/uploads/2018/02
/VER-2-Report-IO6-withAttachment-18.01.18-ENG.pdf

Pripravite vprašalnik za zbiranje podatkov iz študije o
spremembah ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc

Dokončajte izobraževalni proces.

študentov. Ta vprašalnik boste izvedli med učenjem s

Ne glede na druge ocene,

Podatki iz

pomočjo procesa, ki ste ga razvili. Uporabite PRILOGO

pridobljene v procesu, izvedite

testiranja

ŠT. 1., v kateri je bilo predstavljeno, kako pripraviti tak

študijo o povečanju prečnih oz.

procesa ali

vprašalnik. Morda bi bilo koristno, če bi ga pripravili v

prenosljivih kompetenc študentov,

procesov

obliki preglednice. Kako izgleda izpolnjen vprašalnik,

ki sodelujejo v razredu

boste izvedeli s pregledom rezultatov analize vzorčnih
procesov, ki so v PRILOGI ŠT. 2–7 v navodilih.
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ANALIZA – KORAK 1:
DEJAVNIKI

STOPNJA METODE 5

6

II.UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK, KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI MREŽA
SODELUJOČIH UNIVERZ
Seznanite se z naslednjo sliko /

Opis dejavnikov:

diapozitivom in nato z dokumentom

točka 1, Priloga 2,

»Dokumentacija intelektualnega izida

točka 8.4

7 (IO7)« z naslovom »Najbolj učinkovit
proces praktičnega usposabljanja
študentov«, ki je bil razvit v projektu

Seznanite se s seznamom dejavnikov, razvitih v

ATC Erasmus+. Ta dokument vam bo

projektu ATC Erasmus+, ki lahko vplivajo na

Ali je seznam dejavnikov, s

pomagal analizirati rezultate vaše

razvoj prečnih oz. prenosljivih kompetenc

katerim ste seznanjeni, celovit,

raziskave, izvedene v 4. koraku.

študentov v izobraževalnih procesih, kjer se

takšen, ki upošteva

http://www.awt.org.pl/wp-content

uporabljajo praktične učne metode.

specifičnosti vašega procesa?

NO

Dopolnite izjavo z dodatnimi dejavniki,
za katere menite, da bi lahko vplivali na
hitrost in pospeševanje razvoja prečnih
oz. prenosljivih kompetenc v vašem
procesu.

/uploads/2018/06

YES

/Report_IO7_20180611-FINAL-ENG.pdf

Ali je pripravljen seznam dovolj zadosten, da v

Pripravite seznam dejavnikov, ki bi lahko vplivali na

prihodnosti upošteva te dejavnike, da bi v

hitrost in pospeševanje razvoja prečnih oz. prenosljivih

boste v največji možni meri prepoznali

prihodnosti lahko izboljšali razvit izobraževalni

kompetenc v vašem procesu. Navedite pomen vsakega

dejavniki, ki so vplivali v razvitem učnem

proces?

od njih.

Izvedite podrobnejše raziskave, iz katerih

procesu.

NO

YES

Sklepi o možnem vplivu ugotovljenih dejavnikov na razviti proces praktičnega izobraževanja z možnimi priporočili za nadaljnje izboljšave procesa v kontekstu vpliva ugotovljenih
dejavnikov
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STOPNJA METODE : 5

ANALIZA – KORAK 1:
DEJAVNIKI

6

II. UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK, KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI MREŽA
SODELUJOČIH UNIVERZ

STRUKTURA DOKUMENTA, KI VSEBUJE REZULTATE ANALIZE PROCESOV, PREUČENIH V PROJEKTU, V
KATEREM JE BILA RAZVITA METODA ERASMUS+ ATC
Osnovna vsebina navodil (točka 1)

Dokument:
Dokumentacija
intelektualnega
izida 7 (IO7)« z
naslovom
»Najbolj
učinkovit proces
praktičnega
usposabljanja
študentov«

DELNO POROČILO o rezultatih testiranja v projektu ATC ERASMUS+: 6 poročil, ki so lahko predloge za izračun nekaterih osnovnih
spremenljivk, potrebnih za določitev sprememb v ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov, vključenih v izobraževalni proces, ter
ugotovitev ali je izobraževalni proces pospešil rast teh kompetenc (točke 2–7).
Povzetek poročila z rezultati testnih procesov v projektu ATC ERASMUS+ (točka 8).
Osnovne informacije
Ocenjevanje dejavnikov, ki so morda vplivali na rezultate o povečanju kompetenc v testiranih procesih na primerih testiranih procesov v projektu:
Vredno je pogledati te dejavnike in razmisliti, ali in kako bi lahko kateri od njih vplivali na vaš proces. Takšen razmislek vam bo pomagal izboljšati
vaš proces.
Analiza sprememb v ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc v preizkušenih praktičnih procesih poučevanja. Podatki iz te analize so potrebni za
izračun hitrosti in pospeševanja sprememb ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc
Metoda vrednotenja učinkovitosti izobraževalnih procesov z vidika pospeševanja povečanja prečnih oz. prenosljivih kompetenc na primeru
testiranih procesov v projektu: Preučite pospeševanje pridobivanja prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov po pripravljenem poročilu;
primerjajte svoje ugotovitve z rezultati, pridobljenimi med razvojem metode ATC Erasmus+. Če se kompetence študentov niso povečale ali je bilo
po vašem mnenju njihovo povečanje premajhno, razmislite, kako lahko izboljšate postopek.
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ANALIZA – KORAK 2: NIVO PREČNIH OZ.
PRENOSLJIVIH KOMPETENC

STOPNJA METODE : 5

6

II. UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK, KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI MREŽA
SODELUJOČIH UNIVERZ

Rezultati analize glede ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc:
• sprememba ravni kompetenc posameznih študentov,
• spremembe v ravni usposobljenosti: največje, najmanjše in
DELNA POROČILA o rezultatih

Analizirajte

povprečne v skupini študentov,

postopkov testiranja v projektu

spremembo ravni

• porazdelitev ocen izboljšanja prečnih oz. prenosljivih kompetenc

ATC ERASMUS+ (točke 2–7). Opis

prečnih oz.

študentov v skupini,

izvajanja "Metode analize

prenosljivih

• obsegi sprememb ravni usposobljenosti,

razmerja" v skladu z navodili:

kompetenc v vašem

• razlike v povečanju posameznih kompetenc v procesu

"Modeli procesov razvijanja

procesu

prečnih oz. prenosljivih veščin pri
praktičnem usposabljanju", točka
8.3.
http://www.awt.org.pl/wp-

Dodatni preseki analiz, ki ste jih razvili neodvisno od predloga, ki
izhaja iz dokumentacije, zbrane v projektu ATC Erasmus+

content/uploads/2017/04/IO5The-models-of-processes-ofdeveloping-transversal-skills-inpractical-training.pdf
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ANALIZA – KORAK 3: HITROST
IN POSPEŠEVANJE

STOPNJA METODE: 5

6

II.UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK, KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI MREŽA
SODELUJOČIH UNIVERZ

Ali ste metodo izvajali v
okviru enega izobraževalnega

YES

Pojdite na stopnjo 6. Ocenjevanje

procesa?
NO

Ponovite korake 1–3 za
analizo za vse procese, v
katerih ste uporabili metodo
Erasmu + ATC
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STOPNJA METODE : 7

IZVAJANJE

6

II. UPORABLJA UNIVERZITETNA ENOTA (NPR. ODDELEK, KATEDRA, INŠTITUT, FAKULTETA), UNIVERZA ALI MREŽA
SODELUJOČIH UNIVERZ

Izvajanje spremenjenih ali novega procesa / procesov, v katerih so bile uporabljene
Izvedite metodo ATC Erasmus+: uporabite

praktične metode učenja za pospeševanje razvoja prečnih oz. prenosljivih kompetenc

jo v svoji enoti, univerzi ali mreži

študentov za večkratno uporabo.

sodelujočih univerz. Zagotovite formalno
potrditev izvajanja metode. Primeri dobre

Informacije, poslane sodelujočim zaposlenim in univerzam o izvajanju metode in

prakse izvajanja in potrditve izvajanja so

rezultatih izvajanja.

vključeni v točko 3 tega priročnika.
Posvetujete se lahko s strokovnjaki.
Podatki o njih so navedeni v točki 8 tega
priročnika.

Srečanja s kolegi sodelavci, da bi jih seznanili z rezultati in se z njimi posvetovali o
možnostih izboljšanja postopkov in prenosa metode ATC Erasmus+ v nadaljnje
izobraževalne procese.
Periodično vrednotenje procesa ali procesov, da bi jih izboljšali in presoja možnosti, da
bi vključili zaporedne učne procese v metodo.
V primeru sodelovanja znotraj univerzitetne mreže nadaljujemo delo na področju
izboljšav procesa in metod ATC Erasmus+.
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STAGE OF THE METHOD: 6

EVALUATION

6

II. USED BY A UNIVERSITY UNIT (E.G. A DIVISION, A CHAIR, A FACULTY, AN INSTITUTE), A UNIVERSITY OR A NETWORK
OF COOPERATING UNIVERSITIES

Documentation

Arranging the applied practical

of Intelectual Output 7 under the name

teaching methods due to the change

„The most effective training processes”
– pt. 8.

Make an assessment of the effectiveness

of the level, rate of change and
Is one of the purposes of using the

acceleration of an increase obtained

ATC Erasmus + method to compare

in the process.

the analyzed processes to choose the
best one?

of practical teaching methods applied in
the process / processes and the entire
process or processes in the aspect of the
development of transversal competences,
taking into account ∆Ci, ∆C, ∆Ri, ∆R, ai, a.

YES

NO
Evaluation of the obtained results
and determination of further steps
in process improvement.

Compare the effectiveness of the
processes under which you applied the
ATC Erasmus + method.

Results concerning the change in the
level of transversal competences in
individual students.

Ranking of compared processes in
aspect ∆Ci, ∆C, ∆Ri, ∆R, ai, a.
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ANALYSIS - STEP 2: LEVEL
OF TRANSVERSAL COMPETENCES

STAGE OF THE METHOD: 5

6

II. USED BY A UNIVERSITY UNIT (E.G. A DIVISION, A CHAIR, A FACULTY, AN INSTITUTE), A UNIVERSITY OR A NETWORK
OF COOPERATING UNIVERSITIES

PARTIAL REPORTS concerning the
results of testing processes in the
ATC ERASMUS + project (pts. 2-7)
Analyze the
Description of the
implementation of: „The models
of processes of developing
transversal skills in practical
training”, pt. 8.3.
http://www.awt.org.pl/wp-

change in the level
of transversal
competences in
your process.

Results of the analysis regarding the level of transversal
competences:
- change in the level of competences of individual students,
- changes in the level of competence: maximum, minimum and
average in a group of students,
- distribution of assessments of an increase in transversal
competences of students in a group,
- scopes of changes in competence levels,
- differences in the increases of individual competences in the
process.
Ratio analysis.

content/uploads/2017/04/IO5The-models-of-processes-of-

Additional cross-sections of analyses that you developed

developing-transversal-skills-in-

independently of the proposal resulting from the documentation

practical-training.pdf

collected in the ATC Erasmus + project.
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7

ŠIRŠI KONTEKST AKTIVNOSTI
PROJEKTNEGA TIMA IN
KONTAKTI STROKOVNJAKOV
66

UNIVERZA ZA TEHNOLOGIJO V
POZNANU (POLJSKA)

POBUDE POSPEŠEVALNIKA TEHNIČNEGA ZNANJA®
(ANGL. TECHNICAL KNOWLEDGE ACCELERATOR®
INITIATIVE)

7
www.awt.org.pl

www.facebook.com/AWTPUT

Na UniverzI za tehnologijo v
Poznanu je predstavljen projekt
eden od elementov pobude
Pospeševalnika tehničnega
znanja® (angl. Technical
Knowledge Accelerator ®
initiative). Dejavnosti, ki jih
izvaja Pospeševalnik tehničnega
znanja®, izpolnjujejo dva glavna
cilja:
• pobuda za dejavnosti za
hitrejši tehnični razvoj
• začetek dejavnosti za
preprečevanje tehnične
izključenosti.
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Metoda za razvoj prečnih oz. prenosljivih

7

kompetenc v procesu praktičnega
usposabljanja študentov

TIM STROKOVNJAKOV – UNIVERZA ZA TEHNOLOGIJO V POZNANU
(POLJSKA)

prof. dr. Magdalena

dr. Maciej

Wyrwicka

Szafrański

dr. Magdalena
Graczyk-Kucharska

dr. Małgorzata

dr. Ewa Więcek-

Spychała

Janka

Prof. Gerhard Weber,

Anna Mazur,

mag. Izabela

mag. Krzysztof

DSc

PhD, Eng.

Lewandowska

Jakubiak

dr. Marek Goliński

dr. Mariusz Banowski

mag. Klaudyna Bogurska- mag. Daria Rosińska
Matys

Kontakt:
Univerza za tehnologijo v Poznanu (angl. Poznan University of Technology) Pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 60 - 965 Poznan,
Poljska, telefon: +48 61 647 58 13, + 48 61 224 45 21, mobilni telefon: 881 962 035, e-pošta: awt@put.poznan.pl
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UNIVERZA UPORABNIH ZNANOSTI CENTRIA
(FINSKA)

7

Centria se osredotoča na
- izobraževanje
- regionalni razvoj
- raziskave, razvoj in inovacije
Strateški cilji za obdobje 2016–2020
• povečati povezovanje izobraževanja in
raziskav in razvoja (R&R)
• povečati sredstva (financiranje) kupcev
• podvojiti znesek zunanjega financiranja
raziskav in razvoja (R&R)
• vsestranska in učinkovita uporaba partnerske
mreže
• povečati produktivnost operacij raziskav in
razvoja (R&R)
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TIM STROKOVNJAKOV – UNIVERZA UPORABNIH ZNANOSTI CENTRIA
(FINSKA)

dr. Eija Huotari

mag. Hubert Spiz

dr. Kari Ristimäki – direktor

Katarzyna Jämsä, MSc

mag. Virve Antinoja

Mira Suikkanen, MSc

Janne Heikkilä, MSc

(angl. CEO)

Sara Åhman, MSc

mag. Hannu Leppälä

Sandor Kovacs
lecturer

Kontakt: Univerza uporabnih znanosti Centria (angl. Centria University of Applied Sciences), Talonpojankatu 2, 67100
Kokkola, Finska, telefon: +358 6 8680200, mobilni telefon: +358 44 44 92 724, e-pošta: hubert.spiz@centria.fi
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UNIVERZA ZA TEHNOLOGIJO CZESTOCHOWA (POLJSKA)
Na Univerzi za tehnologijo Czestochowa je predstavljen projekt povezan z naslednjimi pobudami:

7

STROKOVNJAK TNOIK (ANGL. EXPERT OF TNOIK)
Med najboljšimi praksami Znanstvenega združenja za organizacijo in management
(TNOiK) je sodelovanje s strokovnjaki TNOiK. To so osebe z visokimi kvalifikacijami,
sposobnostmi, znanjem in spretnostmi ter strokovnimi izkušnjami pri organizaciji in
managementu ter tudi pri izvajanju in vrednotenju raziskovalno-razvojnih (R&R) in
izvedbenih projektov

ŠTUDENTSKA ZNANSTVENA ORGANIZACIJA TNOIK (ANGL. STUDENT SCIENTIFIC ORGANIZATION OF TNOIK)
Študentska znanstvena organizacija TNOiK na Fakulteti za management

SISTEM KAKOVOSTI (ANGL. QUALITY SYSTEM)
Sistem kakovosti – izboljšanje kvalifikacij zaposlenih, izzivi sodobne didaktike - izboljšanje delovnega stila
akademskega osebja

KARIERNI CENTER (ANGL. CAREER OFFICE)
Sodelovanje s Kariernim centrom v okviru priprave študentov in diplomantov za prihodnje strokovno delo
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TIM STROKOVNJAKOV – UNIVERZA ZA TEHNOLOGIJO CZESTOCHOWA (POLJSKA)

Prof. PCz Waldemar

Prof. PCz Robert Kucępba,

Prof. Leszek Kiełtyka,

Edyta Kulej-Dudek,

Jędrzejczyk, PhD, Eng.

PhD, Eng.

DSc, PhD, Eng.

PhD, Eng.

Grzegorz Chmielarz, MSc

Kontakt:
Univerza za tehnologijo Czestochowa, Fakulteta za management, Inštitut za management informacijskih sistemov (angl.
Czestochowa University of Technology, Faculty of Management, Institute of Management Information Systems)
al. Armii Krajowej 19B, 42-200 Częstochowa, Poljska
telefon: +48 34 3250 314, + 48 34 3250 412 + 48 34 3250 414
e-pošta: leszek.kieltyka@wz.pcz.pl, robert.kuceba@wz.pcz.pl, waldemar.jedrzejczyk@wz.pcz.pl, edyta.kulejdudek@wz.pcz.pl, grzegorz.chmielarz @ wz.pcz.pl
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UNIVERZA MATEJ BEL BANSKA BISTRICA
(SLOVAŠKA)

7

Proces razvijanja metode
pospeševanja razvoja
pečnih oz. prenosljivih
kompetenc v procesu
praktičnega usposabljanja
študentov, ki je del
projekta z enakim
naslovom, je prevzela
skupina 8 partnerskih
institucij, ki zastopajo 4
države, od katerih je ena
partnerska institucija
Univerza Matej Bel Banska
Bystrica

73

Metoda za razvoj prečnih oz. prenosljivih

7

kompetenc v procesu praktičnega
usposabljanja študentov

TIM STROKOVNJAKOV – UNIVERZA MATEJ BEL BANSKA BISTRICA (SLOVAŠKA)

Doc. Kamila Borseková,

Doc. Vanda Maráková,

Doc. Anna Vaňová,

Doc. Katarína Vitališová,

PhD, Eng.

PhD, Eng.

PhD, Eng.

PhD, Eng.

Kontakt:
Univerza Matej Bel, Ekonomska fakulteta (Ekonomická fakulta) (angl. Matej Bel University, Economics faculty)
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, Slovaška
telefon: +421 48 446 62 17, +421 48 446 21 50, +421 48 446 21 78
mobilni telefon: +421 904 153 201
e-pošta: kamila.borsekova@umb.sk
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UNIVERZA V MARIBORU - EKONOMSKOPOSLOVNA FAKULTETA (SLOVENIJA)
Projekt predstavlja pomemben del stalnih prizadevanj
Katedre za strateški management in politiko podjetja za
izboljšanje kompetenc študentov z uporabo sodobnih
pristopov v študijskih procesih in programih.

Vizija EPF:
»EPF bo odlična, na
nacionalni in širši
evropski ravni
priznana, v globalni
svet vpeta,
raziskovalno
usmerjena ekonomskoposlovna šola.«

Poslanstvo EPF:
»EPF s povezovanjem
raziskovanja in
izobraževanja na področju
ekonomskih in poslovnih ved
prispeva k celostnemu
razvoju posameznikov in se
vključuje v razvoj
gospodarstva in družbene
skupnosti v nacionalnem in
širšem evropskem okolju.«

7
Ta prizadevanja so skladna z vizijo,
poslanstvom in strateškimi cilji
Ekonomsko-poslovne fakultete (EPF).

Strateške usmeritve EPF
• Nenehno izboljševanje kakovosti raziskovalne in
izobraževalne aktivnosti.
• Nenehno spodbujanje vsestranskega razvoja zaposlenih.
• Trajno sodelovanje z gospodarsko prakso.
• Nenehno izboljševanje in razvijanje dodiplomskih in
podiplomskih študijskih programov ter programov
vseživljenjskega izobraževanja na področju ekonomskih in
poslovnih ved.
• Krepitev internacionalizacije na vseh področjih delovanja.
• Spodbujanje družbeno odgovornega ravnanja in delovanja
po načelih stroke, moralno in etično.
• Zagotavljanje interdisciplinarnega znanja in posredovanje
vrednot trajnostnega razvoja.
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TIM STROKOVNJAKOV – UNIVERZA V MARIBORU - EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA
(SLOVENIJA)

izr. prof. dr. Jernej Belak

red. prof. dr. Mojca Duh

Kontakt:
Univerza v Mariboru, Ekonomsko-poslovna fakulteta
Razlagova ul. 14, 2000 Maribor, Slovenija
telefon: +386 2 22 90 253
mobilni telefon: /
e-pošta: mojca.duh@um.si

doc. dr. Tjaša Štrukelj
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EKONOMSKA UNIVERZA WROCLAW (POLJSKA)
V skladu z razvojno strategijo Ekonomske univerze Wroclaw, ki predvideva posodobiti didaktično ponudbo
(povečanje privlačnosti in prožnosti študijskega programa) in jo uskladiti s tržnimi pričakovanji, se izvajajo
naslednji projekti:

7

VODJE ZNANJ
Vodje znanj - voditelji uspeha - pokroviteljstvo šol - cilj: pridobiti študente pred diplomo.

NAGRADA KOMPETENCE
trije projekti, namenjeni študentom vseh fakultet iz Ekonomske univerze Wrocław - cilj je dvigovanje
kompetenc, vključno z mehkimi kompetencami, ki jih cenijo zlasti delodajalci, in tako povečanje
možnosti vključitve študentov na trg dela.

START-UP USTANOVITVENA PRIPRAVNIŠTVA
2 projekta, ki se izvajata na štirih področjih študija - cilji: izboljšati kompetence študentov, da so
skladne z izobraževalnimi rezultati in potrebami na trgu dela, da bi zagotovili podporo v zvezi z
dejavnim vključevanjem študentov na trg dela.

KARIERNI CENTER IN POKLICNA PROMOCIJA
Karierni center in Poklicna promocija Ekonomske univerze Wrocław podpirata dejavnosti, tako da so
bodoči zaposleni v podjetjih pripravljeni za delo na najboljši možni način.
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TIM STROKOVNJAKOV – EKONOMSKA UNIVERZA WROCLAW (POLJSKA)

Professor

Professor Iwona Chomiak-Orsa,

Kazimierz Perechuda

PhD, hab.

Beata Butryn, PhD

Kontakt:
Ekonomska univerza Wrocław (angl. Wrocław University of Economics)
Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poljska
telefon: +48 71 36 80 100, + 48 71 36 80 323 (tajnica)
mobilni telefon: /
e-pošta: beata.butryn@ue.wroc.pl

Małgorzata Sobińska, PhD

Anna Kuropka-Bułkowska,
MSc
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FEDERACIJA ŠOLSTVA V JOKILAAKSOTU – JEDU (FINSKA)

7

Delovno življenje prihodnosti je drugačno:
• digitalizacija;
• neodvisno delo;
• potrebe po storitveni industriji na vsakem delovnem mestu.
Prečne oz. prenosljive kompetence pri poklicnem izobraževanju študenti:
• veščine pridobijo na način, ki jim najbolj ustreza (osebni učni
načrt);
• študij usmerijo v pridobivanje manjkajočih znanj;
• spoznajo in uporabljajo veščine, ki so jih prej pridobili;
• lahko pridobijo nove veščine v različnih učnih okoljih;
• lahko delajo samostojno in se naučijo svojega poklica po planu, ki
ga pripravi učitelj ali svetovalni svetovalec skupaj s študentom.
Dejavnosti v JEDU v projektu ATC izpolnjujejo cilje:
• poklicno izobraževanje in usposabljanje se odziva na spremembe, ki se pojavljajo v delovnem življenju, in izpolnjuje potrebe v prihodnosti;
• študentje imajo individualne študijske poti, ki so prilagojene za mlade in tudi za odrasle (že v delovnem življenju);
• več učenja na delovnih mestih namesto učenja v šoli:
• predvidevanje izobraževalnih potreb.
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TIM STROKOVNJAKOV – FEDERACIJA ŠOLSTVA V JOKILAAKSOTU – JEDU (FINSKA)

Hannu Simi, MSc

Tuula Leskinen, MSc

Anne Kaartinen, lic.

Essi Rahja, MSc

Kontakt:
Center za poklicno izobraževanje JEDU / Federacija šolstva v Jokilaaksotu – JEDU (angl. Vocational Education
Centre JEDU/The Federation of Education in Jokilaaksot)
Maliskyläntie 2, 85500 NIVALA, FINSKA
telefon: +358 40 142 8600
mobilni telefon: +358 40 3120 441
e-pošta: hannu.simi@jedu.fi
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ZAHODNA INDUSTRIJSKA IN TRGOVINSKA ZBORNICA (POLJSKA)

7

Zahodna industrijska in trgovinska zbornica je največja organizacija gospodarske
samouprave v Lubuski vojvodstvu (Lubuskie Voivodeship. Poljska). Trenutno ima več kot
300 članov - poslovnih subjektov. Namen dejavnosti Zahodne industrijske in trgovinske
zbornice je ustvarjanje pogojev za razvoj gospodarskega življenja, vzpostavitev
mednarodnih gospodarskih stikov in podpora članskim pobudam.
Projekt ustreza trenutnim aktivnostim Zbornice: analizirajo potrebe podjetnikov in v
procesu izvajanja sodelujejo pri iskanju rešitve problema pomanjkanja ustreznih prečnih
oz. prenosljivih kompetenc študentov - bodočih zaposlenih.
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TIM STROKOVNJAKOV – ZAHODNA INDUSTRIJSKA IN TRGOVINSKA ZBORNICA (POLJSKA)

Kamila Szwajkowska

Dariusz Przybyłek

Kontakt:
Zahodna industrijska in trgovinska zbornica (angl. The Western Chamber of Industrial and Commerce)
ul. Kazimierza Wielkiego 1, 66-400 Gorzów Wlkp., Poljska
telefon: + 48 957390301
mobilni telefon: /
e-pošta: /
www.ziph.pl
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PRIPOROČILA ZA NADALJNJE
RAZISKAVE IN RAZVOJ METODE
83

PRIPOROČILA ZA RAZVOJ IN
IZBOLJŠANJE METODE ATC ERASMUS+ (1)

8

Spodaj so priporočila za nadaljnji razvoj in izboljšanje razvite, preizkušene in izvedene metode ATC Erasmus+. Priporočila
so lahko koristna predvsem za raziskovalne skupine, ki se odločijo začeti ali nadaljevati sodelovanje za pospešitev razvoja
prečnih oz. prenosljivih kompetenc s pomočjo praktičnih metod poučevanja. Ta priporočila se nanašajo na posamezne faze
metode.
1. Priporočljivo je razširiti in izboljšati značilnosti praktičnih učnih metod, ki se uporabljajo v drugih državah, ki niso le
Finska, Poljska, Slovaška in Slovenija. Poleg tega je priporočljivo razširiti bazo znanja o razvoju in ravni transverzalnih
kompetenc študentov v Evropski uniji in v drugih državah. V prihodnosti bi bilo koristno raziskavo nadgraditi iz
kvalitativnega opisa besedila v kvantitativni opis.
2. V prihodnosti bi bilo koristno povečati vzorec podjetnikov, ki sodelujejo pri raziskavah potreb po prečnih oz.
prenosljivih kompetencah, vključno z veščinami, ki tvorijo te kompetence. Razširitev vzorca se lahko doseže z razvojem
mrež podjetij, ki podpirajo raziskovalne skupine in izvajajo raziskave v drugih državah, ki niso le države, ki jih zastopajo
partnerji, ki sodelujejo v tem projektu. Zanimivo bi bilo razširiti sklope vprašanj, zaradi česar bi se raziskava poglobila.
Koristno bi bilo zagotoviti cikličnost raziskav.
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PRIPOROČILA ZA RAZVOJ IN IZBOLJŠANJE
METODE ATC ERASMUS+ (2)

8

3. V matriki, razviti na 3. stopnji metode, bi bilo dragoceno posodobiti in posledično razširiti katalog metod. Prav tako bi
bilo dragoceno razviti knjižnico praktičnih učnih metod z njihovimi značilnostmi. Ob upoštevanju specifičnosti različnih
držav in izobraževalnih sistemov se lahko za izboljšanje matrike iščejo druge metode ocenjevanja ustreznosti praktičnih
učnih metod, kot je metoda ocenitve strokovnjakov, ki je bila uporabljena v projektu.
4. Za oceno prečnih oz. prenosljivih kompetenc študentov se lahko v metodo ATC Erasmus+ vključijo druge metode, kot je
metoda samoocenjevanja, predlagana v projektu. Seznam drugih vzorčnih metod je vključen v projektno dokumentacijo.
Ostaja odprt. Pri izbiri metode je pomembno upoštevati proračun in čas, ki ga imajo raziskovalci na voljo. Prav tako je
treba spremljati razvoj metod za merjenje ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc, kot so: podjetnost, ustvarjalnost,
timsko delo in komunikacijske spretnosti. Na primer, Erasmus+ izvaja številne druge projekte, na katerih se razpravlja o
izboljšanju metod merjenja kompetenc.
5. Smiselno bi bilo pričeti raziskavo, ki bi razširila znanje o spreminjanja ravni prečnih oz. prenosljivih kompetenc v
procesih praktičnega izobraževanja med izvedbo procesov. V okviru drugih projektov bi bilo koristno poglobiti raziskave,
povezane z vplivom posameznih dejavnikov, opredeljenih v tem projektu, na povečanje prečnih oz. prenosljivih kompetenc
(posamezni dejavniki in njihove skupine).
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PRIPOROČILA ZA RAZVOJ IN IZBOLJŠANJE
METODE ATC ERASMUS+ (3)

8

6.Bilo bi koristno, da bi opredelili ali razvili standardizirane praktične pedagoške procese, s katerimi bi pospeševali razvoj
prečnih oz. prenosljivih kompetenc. Dejavnost znotraj mreže sodelovanja to podpira. Večja je podobnost procesov in
pogojev, v katerih se bodo uporabljali, večja je možnost primerjave rezultatov izobraževanja. Po drugi strani je dodana
vrednost izobraževalnih procesih ravno njihova raznolikost, ki upošteva specifične in individualne značilnosti študentov v
posameznih državah. Uporabne bi lahko bile nadaljnje poglobljene raziskave o omejitvah standardizacije izobraževalnih
procesov. Ta projekt je opredelil več ducat dejavnikov, ki lahko vplivajo na izobraževalne procese. V drugih projektih bi
bilo dobro nadaljevati raziskavo o vplivu teh dejavnikov na izobraževalne procese in na interakcijo teh dejavnikov.
7.Priporočamo, naj se razvita metoda ali njeni elementi vključijo v politiko regij ali držav. Obstaja možnost, da se njena
uporaba prenese tudi v šole, zlasti v šole na sekundarni ravni, in v procese vseživljenjskega učenja v podjetjih ali poslovnih
mrežah.
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