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E v a l v a c ij a  
in  b e l e ž e nj e  k o m p e t e n c
Gradivo za udeležence 

Kompetence so nabor intelektualnih sposobnosti, situacijsko specifičnih znanj, strategij in zaznav, ki 
vplivajo na učenje, reševanje problemov in nalog. Predstavljajo celoto vseh znanj in veščin, s katerimi oseba 
upravlja v določeni situaciji. Evropski parlament kompetence opredeljuje kot ‘kombinacijo znanj, spretnosti in 
odnosov, ki ustrezajo okoliščinam,’ kot ključne kompetence pa definira ‘tiste, ki jih vsi ljudje potrebujejo za osebno 
izpolnitev in osebni razvoj, aktivno državljanstvo, socialno vključenost in zaposlitev.’

Med ključne kompetence štejemo:

 • sporazumevanje v maternem jeziku,

 • sporazumevanje v tujem jeziku,

 • matematično kompetenco,

 • osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji,

 • digitalno pismenost,

 • socialne in državljanske kompetence,

 • samoiniciativnost in podjetnost,

 • kulturna zavest in izražanje.

Poenostavljen model kompetenc jih deli na strokovne (poklicna in strokovna izobraževanja), socialne 
(sposobnosti komuniciranja in sodelovanja) ter osebnostne kompetence (sposobnost odkritega ter pozitivno na-
ravnanega pristopa do sodelavk_cev, poslovnih partnerk_jev in strank). 

Pomembno je, da se zavedamo, da kompetence niso zgolj formalno pridobljene, kot kompetence ne 
smatramo samo veščin in znanj, ki smo jih pridobili_e tekom formalnega izobraževanja ali pa redne zaposlitve. 
Kompetence pridobivamo tudi s prostovoljnim delom in aktivnostmi na ostalih neformalnih področjih. Za prepo-
znavanje lastnih kompetenc, jih lahko razdelimo na naslednja področja in pri vsakem izpišemo, katere kompeten-
ce smo pridobili_e:
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1. Pridobivanje znanja z aktivnim državljanstvom 

2. Delo na projektih

3. Pridobivanje znanj z delom (študentsko delo, pogodbeno delo, ostale delovne izkušnje)

4. Pridobivanje znanj v organiziranih oblikah izobraževanja

5. Pridobivanje znanj na taborih in s prostovoljnim delom

6. Pridobivanje izkušenj v tujini

7. Ostali načini pridobivanja znanja in veščin
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