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1. Kaj je mapa učnih dosežkov in kaj je promocija mape 
 
Po Pravilniku o ocenjevanju znanja je glavni namen mape učnih dosežkov zbiranje dokazil 
za priznavanje znanja, pridobljenega s formalnim ali neformalnim izobraževanjem oziroma 
z delovnimi izkušnjami ter druge dokumente v zvezi s formalnim in neformalnim 
izobraževanjem.  
V mapo tako dijaki shranjujejo izdelke in dokazila, ki potrjujejo usvojeno znanje, veščine 
in spretnosti, pridobljene v šoli in izven šole. V mapo učnih dosežkov lahko dijaki 
shranjujejo tudi druge dokumente, s katerimi prikažejo razvoj osebnosti in kompetenc 
vseživljenjskega učenja, osebni izobraževalni načrt, spremljanje napredka, poklicno 
orientacijo in podobno.  
Promocija mape je vsako gradivo, ki spodbuja pripravo mape učnih dosežkov. Lahko je 
plakat, grafit, strip, … Inovativne ideje so zelo zaželene. 

 

2. Cilji natečaja 
 
Z natečajem za najbolj izvirno mapo učnih dosežkov želimo odkriti nove, sveže ideje in 
pristope k pripravi mape učnih dosežkov.  
 
Z izborom najboljše promocije mape iščemo predloge za promocijo priprave in uporabe 
mape učnih dosežkov pri dijakih. 
 
V evropskem letu ustvarjalnosti in inovativnosti želimo vzpodbuditi vse oblike 
ustvarjalnosti in inovativnosti, vključno z estetsko, socialno in podjetniško.  
 

3. Nagrade 
 
Podeljene bodo naslednje nagrade: 
 
1. nagrada za naj mapo učnih dosežkov 2009                     200€ 
2. nagrada za naj mapo učnih dosežkov 2009                     150€ 
3. nagrada za naj mapo učnih dosežkov 2009                     100€ 
 
1. nagrada za naj promocijo mape 2009                             120€ 
2. nagrada za  naj promocijo mape 2009                            100€ 
3. nagrada za naj promocijo mape 2009                               80€ 
 
Zneski nagrad so neto, akontacijo dohodnine bo plačal Center RS za poklicno 
izobraževanje. 
 
Komisija si glede na kvaliteto prijavljenih map in promocijskih gradiv pridržuje pravico v 
posamezni kategoriji podeliti več enakovrednih nagrad. 
 
Nagrajenci natečaja bodo povabljeni na zaključno prireditev, ki bo v začetku oktobra 2009. 
 
 



4. Upravičenost 
 
Natečaja se lahko udeležijo dijaki  poklicnih in strokovnih šol.  
 
Šolam priporočamo, da opravijo interni natečaj in izberejo največ 10 najbolje ocenjenih 
predlogov. 
 

5. Merila za izbiro   
 

V praksi se uporabljajo različni vzorci map učnih dosežkov, ki so v pomoč šolam in dijakom 
pri oblikovanju njihove mape, vendar uporaba katerega koli izmed njih ne prinaša prednosti 
pri izboru.  
 
Sprejete mape bodo ocenjene na podlagi naslednjih meril: 
1. Izvirnost mape oziroma promocije   
2. Ustreznost in uporabnost mape učnih dosežkov oziroma promocije mape  
3. Oblikovanost mape oziroma promocija mape 
 
Vsa tri merila so enakovredna. 
 
Mapo oziroma promocijo mape bodo ocenjevali najmanj trije ocenjevalci. Končna ocena je 
povprečna ocena vseh ocenjevalcev. Nagrajene mape bodo izbrane na podlagi povprečne 
ocene. Odločitev komisije, katere mape bodo nagrajene, je dokončna.  
 

6. Časovni razpored  
 
Mape učnih dosežkov ali promocijo mape je treba poslati na Center RS za poklicno 
izobraževanje do 17. junija 2009 do 12 ure. 
 
Rezultati natečaja bodo znani do 30. septembra 2009. 
 
Zaključna prireditev z razglasitvijo in podelitvijo nagrad bo v začetku oktobra. 
 
 

7. Kako se udeležiti natečaja  
 
Udeleženci se lahko udeležijo natečaja tako, da pošljejo: 
- papirnato obliko (kopijo) mape učnih dosežkov z vsemi prilogami, vezano v primerni 

obliki (mapa, spirala…) ali 
- mapo učnih dosežkov v elektronski obliki na CD-romu  

 
Tudi promocijo mape lahko oddate v papirnati ali elektronski obliki. 
 
 
Oba načina oddaje vloge sta enakovredna. 

Formatted: Bullets and Numbering



 
Poslanih dokumentov ne bomo vračali. 
 
Elektronska oblika mora biti izdelana v enem od naslednjih formatov: dokument Microsoft 
Office (Word, PowerPoint) ali v formatu PDF.  
 
Za dodatne informacije se lahko obrnete na elektronski naslov: jelka.cop@cpi.si. 
 
 

8. Način pošiljanja 
 
Predlog lahko pošlje dijak ali šola, vendar mora biti vsak predlog poslan v svoji zaprti 
ovojnici. Predlog je treba poslati na naslov: Center RS za poklicno izobraževanje, Ob 
železnici 16, 1000 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj, javni natečaj za mapo učnih 
dosežkov«. Lahko je z enako oznako osebno dostavljen v sprejemno pisarno Centra RS za 
poklicno izobraževanje, Ob železnici 16, 1000 Ljubljana, in sicer do 17. 6. 2009, najkasneje 
do 12. ure,. Predlogu mora biti obvezno priložen tudi izpolnjen obrazec Priloga z osebnimi 
podatki in obe izjavi. 
 
 

9. Avtorske pravice 
 
Udeleženci z oddajo mape na razpis izjavijo, da je predložena mapa njihovo izvirno delo. 
Udeleženci s prijavo na razpis priložijo izjave vseh posameznikov, ki so prepoznavni na 
morebitnih fotografijah ali posnetkih, da so privolili v uporabo svojih slik in/ali nastopanje 
na posnetku. Če so dijaki mladoletni, mora biti dodan podpis njihovih staršev oziroma 
zakonitih zastopnikov.  
Udeleženci s predložitvijo mape izjavijo, da soglašajo, da organizator natečaja lahko 
uporabi predloženo mapo oziroma promocijo mape ali njihove dele za namen promocije in 
razvoja mape učnih dosežkov, vključno z objavo na spletnih straneh. 
 
Zato udeležencem svetujemo, da pred oddajo izbrišejo ali zamenjajo vse tiste podatke, za 
katere ne želijo, da so javno objavljeni. 
 
Na prijavni obrazec pa je treba napisati prave podatke udeleženca.. 
 
 

10. Osebni podatki 
 
Organizator natečaja se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi z natečajem, 
ravnal v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov in jih ne bo uporabljal  za druge 
namene, kot so bili posredovani oziroma zaprošeni s prijavnim obrazcem.  
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PRIJAVNI OBRAZEC  (Priloga z osebnimi podatki in izjavi) 
 
 
Podpis starša oz. zakonitega zastopnika je obvezen, če dijak ni polnoleten. 
Obvezno je treba izpolniti rubrike, ki so izpisane s krepkim tiskom. 
Prosimo, da obrazec izpolnite čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. 
 
Ime in priimek dijaka: ___________________________________________________ 

Ime in priimek starša oziroma zakonitega zastopnika, če dijak še ni polnoleten: 

__________________________________________________________________________ 

Domači naslov: _________________________________________________________ 

Elektronski naslov: _________________________________________________________ 

Telefon doma:  _________________________________________________________ 

Telefon mobilni: _________________________________________________________ 

Ime šole: _______________________________________________________________ 

Naslov šole: _______________________________________________________________ 

Ime programa in letnik šolanja: _____________________________________________ 

Ime mentorja, če ga je dijak imel: _____________________________________________ 

 

Izjava o avtorstvu: 
 
 
S podpisom izjavljam, da je poslano gradivo moje izvirno delo.  
 
Podpis dijaka: ________________ Podpis zakonitega zastopnika: __________________ 
 
 

Izjava o privoljenju za uporabo gradiv za namen promocije 
Mape učnih dosežkov: 
 
 
S podpisom  izjavljam, da so vsi posamezniki, prepoznavni na slikah ali posnetkih, privolili v 
uporabo svojih slik ali posnetkov na natečaju in da Center RS za poklicno in strokovno 
izobraževanje lahko uporabi poslana gradiva ali njihove dele za promocijo in nadaljnji razvoj 
mape učnih dosežkov, vključno z objavo na spletnih straneh. Kot dokaz prilagam podpise 
polnoletnih dijakov oziroma njihovih zakonitih zastopnikov. 
 
Podpis dijaka: _________________ Podpis zakonitega zastopnika: __________________ 
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