Osebna mapa dosežkov
Osebna mapa dosežkov obsega vse dosedanje aktivnosti posameznika. Če imenujemo
dokument osebna mapa učnih dosežkov, se omejimo zgolj na učno področje, kar pa ni njen
namen.

Zakaj?
Osebno mapo dosežkov sestavlja študent sam zase in mu služi za
- priznavanje predhodno pridobljenih znanj v šoli in
- pri razvoju kariere, zaposlitvi.

Kdo jo vodi?
Sestavlja jo študent sam, v šoli ga ob vpisu na to spomnimo, ga vzpodbudimo. Oblikovanje
osebne mape dosežkov lahko predstavlja tudi del uvodnih delavnic, ki jih namenimo
študentom za boljšo uspešnost.

VSEBINA

Kaj jo sestavlja?
Vsebina osebne mape dosežkov je priporočena, sestavljena pa je iz 4 delov:
I. del:
- Osebni podatki in življenjepis
II. del
- Dokazila o formalni izobrazbi (npr. potrdilo o mobilnosti v tujini - Europass mobilnost)
III. del
- Dokazila / potrdila o neformalno pridobljeni izobrazbi (o delovni dobi, delovnem
mestu …)
IV. del
- Dokazila o osvojenih kompetencah (potrdilo o sodelovanju, objave, konference,
priznanja, nagrade …)
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Pri uporabi osebne mape dosežkov se za namen priznavanja uporabljajo veljavni pravilniki
ter publikacija Izhodišča za ugotavljanje, preverjanje in potrjevanje predhodno pridobljenega
znanja in spretnosti v višjem strokovnem izobraževanju in Izhodišča za prilagajanje
izobraževanja za izredne študente v višjem strokovnem izobraževanju (avgust 2006, projekt
ESS) in so jo prejele vse šole.

__________________________________________________________________________
Pripravila mag. Anamarija KEJŽAR, Zavod IRC; pregledala in dopolnila delovna skupina za
izvedbeni kurikulum.
Ljubljana/Novo mesto, maj 2009
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