
OSEBNI IZOBRAŽEVALNI NAČRT

Pametni pišejo, uspešni tudi načrtujejo:

jasno določimo cilje in korake
•

načrtovanje daje občutek varnosti
•

pomoč pri premagovanju ovir v času šolanja
•                    

spremljanje doseganja zastavljenih ciljev

UPORABNIKI OSEBNEGA NAČRTA

Ste nadarjen športnik ali celo vrhunski tekmovalec?
•

Ste aktivni na kulturnem in glasbenem področju?
•

Imate status nadarjenega učenca?
•

Se vam je v šoli zapletlo in želite popraviti svoj učni uspeh?
•

Ste učenec s posebnimi potrebami?
•

Želite preprosto bolje načrtovati svojo izobraževalno pot?

Predloge najdete na:
http://munus2.tsc.si/index.php?option=com_content&view=category&layout=

blog&id=22&Itemid=38

 

ALI STE V KRITIČNIH TRENUTKIH ŽE ZAMAN 
ISKALI DOKUMENTE?

V mapi učnih dosežkov bodo varno shranjeni, v spletni mapi pa vedno
in povsod dosegljivi.

ALI DOVOLJ DOBRO POZNATE SVOJA MOČNA PODROČJA?
Pomagajte si z vprašalniki in ocenjevalnimi lestvicami v mapi učnih dosežkov.

ALI VESTE, KAKO BOSTE SVOJE PREDNOSTI 
PREDSTAVILI DELODAJALCU?
Delite z njim vpogled v svojo spletno mapo.

VESTE, KAJ BI RADI, PA NE VESTE, KJE ZAČETI. 
POTREBUJETE NAČRT?

Seznanite se z osebnim izobraževalnim načrtom.

MUNUS 2 – Uvajanje novih izobraževalnih programov v srednjem poklicnem in strokovnem izobraževanju s področja tehnike za obdobje 2008-2012. 
Operacijo delno financira Evropska unija socialnega sklada ter Minisrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.



VSEBINA MAPE UČNIH DOSEŽKOV

Vprašalniki za samospoznavanje

• kaj vse počnem
• kako sprejemam informacije iz okolja

• sedem inteligenc
• podpis

• katere spretnosti in veščine razvijam v šoli
• moji cilji – moja svoboda in odgovornost

• kako gospodarim s časom
• kaj je zame pomembno
• lastnosti in moj poklic

• moja podoba
• jaz in drugi 

• medosebna kompetenca
• organizacijska kompetenca

• kompetenca vodenja
• kompetenca zanesljivosti in natančnosti 

»Europass« življenjepis
Možnost načrtovanja osebnih in izobraževalnih ciljev

Zbirnik dokumentov o formalnem in neformalnem znanju

ZAKAJ VODITI MAPO UČNIH DOSEŽKOV?

Nikoli več panično ne iščeš pomembnih dokumentov.
•

Na prijeten in intimen način se bolje spoznaš skozi različne vprašalnike.
•

Obvladaš pripravo »europass« življenjepisa.
•

Spremljaš lasten napredek v znanju in dosežkih.
•

Nisi v zadregi, ko iščeš zaposlitev.

MNOGIM JE BLIŽJE SPLETNO OKOLJE

Dostopna vedno in povsod
•

Uporabniku prijazno okolje (podobnost s socialnim omrežjem Facebook)
•

Zagotavlja zasebnost podatkov
•

Omogoča delitev izbranih vsebin z drugimi uporabniki 
(prijetelji, učitelji, svetovalci, delodajalci …)

Dostop: 
http://listovnik.sio.si


