
O čem govorimo, ko govorimo o (ključnih)
kompetencah?



Ali lahko govorimo o ključnih kompetencah v vrtcu?:

»Odgovor na naslovno vprašanje je vsekakor pozitiven, do neke mere
se uresničujejo že zdaj, vendar bo treba v prihodnje za sistematično
(iz)gradnjo ključnih kompetenc premisliti, kako v različnih
okoliščinah omogočati in spodbujati njihov razvoj pri otrocih.
Morda so pričakovanja prevelika, pa tudi seznanjanje s
kompetencami (pre)počasno, da bi bili lahko udeleženci vzgoje in
izobraževanja o tej tematiki bolj ozaveščeni.«

(Ivšek, Ali lahko govorimo o ključnih kompetencah v vrtcu?, Zavod RS
za šolstvo)



Priporočilo evropskega sveta o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje:

»Evropski svet v Lizboni z dne 23. in 24. marca 2000 je sklenil, da
bi moral evropski okvir opredeliti nova osnovna znanja, ki naj
jih zagotovi vseživljenjsko učenje, kot ključni ukrep pri odzivu
Evrope na globalizacijo in premik h gospodarstvom znanja ter
poudaril, da so ljudje največja dobrina Evrope.«

(Priporočilo evropskega sveta o ključnih kompetencah za
vseživljenjsko učenje, UL Evropske unije, 2006).



Ključne kompetence v na znanju temelječem gospodarstvu: prvi korak k
izbiri, opredelitvi in opisu, Konceptualni dokument skupine strokovnjakov

Komisije o 'ključnim kompetencah', 27. marca 2002, str. 3 :

»Med drugimi vprašanji je skupina razpravljala o celotnem
konceptu temeljnih veščin kot takih: kaj lahko imamo za
glavna področja temeljnih veščin in kako naj bi jih opredelili
ter opisali. Čeprav skupina priznava, da so glede konceptov in
definicij temeljnih veščin razhajanja in je potrebno nadaljnje
delo, predstavlja pričujoči dokument prvo temeljno
razumevanje tega vprašanja.«



»Skupina meni, da je zaradi štirih glavnih razlogov bolj zaželeno govoriti o
'ključnih kompetencah' kot o 'temeljnih veščinah':

• V drugih jezikih, razen v angleščini, je 'veščine' težko ločiti od
'kompetenc';

• 'Kompetence' imamo na splošno za kombinacijo veščin, znanja in
stališč – mislimo, da je v tej družini izrazov najširši in lahko vsebuje
manj otipljive 'sposobnosti/stališča', medtem ko mislimo, da
'veščine' teh ne vključujejo.

• Za mnoge 'temeljne' (veščine) konotirajo omejen nabor veščine
branja in pisanja ter številskih predstavljivosti, kar navadno
povzroča zmedo v razpravah, medtem ko je 'ključni' bolj dinamičen
izraz, ki nima te konotacije.

• Na isti način razmišljanja se mnogi nagibajo k razmišljanju o
'temeljnih' (veščinah) kot o naboru 'veščin za preživetje', medtem
ko gre pri sedanji debati za mnogo več kot zgolj preživetje.

(ibid., str. 3)



»Kompetenca je hibridni atribut, saj vsebuje kombinacijo
znanja, veščin in stališč. Osvojiti jo je mogoče v vseh vrstah
kontekstov, formalno, neformalno in priložnostno, namerno
ali nenamerno.«

(Ključne kompetence v na znanju temelječem gospodarstvu: prvi korak k
izbiri, opredelitvi in opisu, »Konceptualni dokument skupine strokovnjakov
Komisije o 'ključnim kompetencah'«, 27. marca 2002, str. 4)



»Ključna kompetenca izpolnjuje tudi naslednje zahteve: je prenosljiva in
torej uporabna v mnogih situacijah in kontekstih; je večfunkcionalna, ker jo je
mogoče uporabiti za dosego različnih ciljev, za rešitev različnih vrst problemov
in izvršitev različnih vrst nalog. Zagotoviti mora ustrezen odgovor zahtevam
specifične situacije ali naloge in je za vsakogar eden od predpogojev za
ustrezno osebno delovanje v življenju, na delu in pri kasnejšem učenju. Z
drugimi besedami: ima napovedno vrednost za dejansko delovanje
posameznika. Medtem ko ni mogoče reči, da bodo ključne kompetence
posamezniku vedno in v vseh okoliščinah omogočile uspeh v njegovih oz.
njenih prizadevanjih, mogoče pa je reči, da bo odsotnost ključnih kompetenc
prej ali slej privedla v osebni polom: oseba ne bo dosegla kombinacije treh
ciljev (osebna izpolnitev, vključenost in zaposljivost).«

(Ključne kompetence v na znanju temelječem gospodarstvu: prvi korak k izbiri,
opredelitvi in opisu, »Konceptualni dokument skupine strokovnjakov Komisije o
'ključnim kompetencah'«, 27. marca 2002, str. 5)



»Predlagana definicija ključnih kompetenc se glasi: Ključne
kompetence predstavljajo prenosljiv, večfunkcionalen paket
znanja, veščin in stališč, ki jih vsi posamezniki potrebujejo za
osebno izpolnitev oz. razvoj, vključenost in zaposljivost, ki bi
morale biti razvite do konca obveznega izobraževanja ali
usposabljanja in ki predstavlja osnovo vseživljenjskemu
učenju.«

(Ključne kompetence v na znanju temelječem gospodarstvu: prvi korak k
izbiri, opredelitvi in opisu, »Konceptualni dokument skupine strokovnjakov
Komisije o 'ključnim kompetencah'«, 27. marca 2002, str. 5)

Osnovna ‘definicija’ ključnih kompetenc:



Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje:

»Cilji, ki jim služi številska predstavljivost:

• Osebna izpolnitev: Številska predstavljivost prispeva k osebni izpolnitvi in
razvoju - dobra številska predstavljivost lahko predstavlja vhodna vrata v
aktivno družbeno in državljansko življenje. Posebej za »ogrožene« ljudi
lahko npr. pravilno vodenje hišnega proračuna znatno prispeva h
kakovosti življenja. Še več: pomanjkanje številske predstavljivosti pogosto
spremlja občutek manjvrednosti in zadrege, ki ljudi vodi v umik od
določenih dejavnosti ali položajev v njihovi skupnosti, katerih bi se sicer
lahko udeleževali.

• Vključenost: Določene dejavnosti in pravila v družbi so odvisne od dobre
številske predstavljivosti, bodisi da gre za osebno korist posameznika
(nakupovanje) ali za korist družbe (npr. izpolnjevanje davčnih obrazcev).

• Zaposljivost: Solidne veščine številske predstavljivosti omogočajo
posamezniku kompetentno funkcioniranje v poslovnem okolju, v katerem
je življenje družbe navadno izraženo v številkah.«

(Ključne kompetence za vseživljenjsko učenje, str. 10-11).



Seznam osmih ključnih kompetenc

• 1. Sporazumevanje v maternem jeziku;

• 2. Sporazumevanje v tujih jezikih;

• 3. Številska predstavljivost in kompetence v matematiki, naravoslovju in
tehnologiji (matematična pismenost, znanost in tehnologija);

• 4. Informacijska in komunikacijska tehnologija (digitalna pismenost);

• 5. Samoiniciativnost in podjetnost;

• 6. Medosebne in družbene kompetence;

• 7. Kulturna zavest in izražanje (splošna kultura)

• 8. Učenje učenja



»Kompetence ali zmožnosti so poklicno transverzalne in jih
lahko opredelimo kot izkazane temeljne zmožnosti
posameznika, da učinkovito uporablja svoje sposobnosti in
znanja pri dejavnem obvladovanju okolja, njegovem
spreminjanju in prilagajanju okolja sebi in obratno.«

(Grm Pevec, Razvijanje kompetenc pomeni odpreti šolo v širše okolje in
ustvarjati spodbudne okoliščine za učenje, 2004)



Z [znanje nasploh] –

- NZ [Neuporabnost Znanja] =

= K [kompetenca, čista zmožnost uporabe znanja]



Memorandum o vseživljenjskem učenju

• »Vseživljenjsko učenje je skupna formula, v okviru katere se
lahko združijo vse vrste učenja in poučevanja. Udejanjanje
vseživljenjskega učenja v praksi pomeni, da vsi učinkovito
delamo skupaj, in sicer kot posamezniki in v organizaciji.«
(str. 2).

• »Vseživljenjsko učenje ni več samo en vidik izobraževanja
in usposabljanja; postati mora vodilno načelo za ponudbo
in udeležbo v celotnemu kontinuumu učnih vsebin« (str. 1).

• »Vseživljenjsko učenje vidi vse učenje kot 'brezšiven'
kontinuum 'od zibelke do groba.'« (str. 8)



Očitek neživljenjskosti in neuporabnosti faktografskega znanja

• »Dandanes ni težko najti raznovrstnih podatkov in informacij,
večji problem je postalo izjemno hitro naraščanje količine
informacij, ki bodo takrat, ko bodo naši osnovnošolci iskali
zaposlitev, že krepko zastarele. Prav zato je postalo bolj kakor
to, da si učenci zapomnijo čim več vsebin, pomembno to, da
znajo ravnati s podatki in (…).«

(Sentočnik in Rutar Ilc, Koncepti znanja, učenje za razumevanje,
2001, 19).



Očitki: 1) učenje na pamet prek memoriranja, 2) transmisijski in frontalni
način poučevanja, 3) pasivnost učencev

»Tradicionalni načini poučevanja, ki navadno vzdržujejo
paradigmo od zgoraj navzdol, ko učiteljica posreduje
informacije, učenec in učenka pa jih sprejemata, postavljajo
učence v vlogo pasivnih objektov izobraževalnega procesa.
Memoriranje je glavni proces, ki ga morajo opraviti učenci
(…)«

(Skrt, Kritično zagovorništvo za informacijsko dobo ali izobraževalna debata
za nove kompetence informacijske družbe 21. stoletja2004, 17).



Očitek avtoritarnosti in nedemokratičnosti tradicionalnega
izobraževanja

»Izkustveni pogled [na šolanje] je nastal kot poskus
demokratiziranja preveč avtoritarno usmerjene tradicionalne
prakse, ki je učenca dojemala kot pasivnega prejemnika
informacij, znanje pa brez povezave z vsakdanjim življenjem
ter statično in absolutno.«

(Rutar Ilc, Pasti razmišljanja v nasprotjih. Učenje za razumevanje
kot točka povezovanja, 2004, 87).



Pedagoški konstruktivizem, teza o nemožnosti transmisije
vednosti

»Učitelj tako po konstruktivistični teoriji učence usmerja, jim
daje podlage za razmišljanje, izziva oziroma spodbuja iz njih že
znano ter porajanje novih vprašanj, jih vodi v razmišljanja o
svojem razmišljanju, ne more pa na njih neposredno prenašati
znanja, vrednot, vedenj. Transmisija znanja konstruktivistični
teoriji ne ustreza.«

(Marn 2006, 367).



Očitek preobremenjenosti učencev

• »Najbolj pogosta dejavnika preobremenjenosti učencev sta
prenatrpanost učnih vsebin in prevladujoči frontalni pouk tudi
pri naravoslovnih predmetih in matematiki. To izhaja iz
kurikulov in učnih načrtov po konceptu učnovsebinskega
načrtovanja. (…) Izhodišče razbremenjevanja učencev je
zaposlovanje učencev glede na njihove sposobnosti in
interesne aktivnosti. Učitelj bi moral prirediti vse postopke
pouka za spodbujanje učenčeve aktivnosti.«

(Novak, Prenova slovenske šole, Znanstveno poročilo 09/10
2009, 62-63)



TRADICIONALNOST SODOBNOST

enosmerna komunikacija (razlaga,

poslušanje)

dvosmerna komunikacija (aktivno

delo)

monološki princip (aktivnost učitelja) dialoški princip (aktivnost učitelja

in učenca)

pasivno sprejemanje sporočil (učenec je

recepient)

aktivno sprejemanje sporočil

(učenec je respandent)

spretnost poslušanja in ponavljanja spretnost učenja (uporaba virov,

samostojno delo, kooperativnost)

poudarek v delovanju je na učitelju poudarek v delovanju je na učencu

delo je usmerjeno v osvajanje vsebine delo je usmerjeno v način dela z

učenci

končno je pomemben rezultat pouka končno je poleg rezultata

pomemben tudi proces učenja

tradicionalnost lahko opišemo z

behaviorističnim stališčem do učenja

sodobnost lažje opišemo s

konstruktivističnim stališčem do

učenja



Bloomova taksonomija



“Vsekakor ima pri tem manjše možnosti na primer daljša
učiteljeva monološka razlaga oziroma predavanje, pa tudi
dialog v obliki verige kratkih zaprtih vprašanj in (vnaprej
predvidenih) odgovorov. Več možnosti imajo metode, ki
omogočajo in spodbujajo učenčevo miselno aktivnost ter
samostojnost kot so že omenjeni produktivni (progresivni)
dialog, problemski pouk, projektno učno delo, igre in
simulacije in podobno.”

(Marentič Požarnik 2004, 54).



Kompetence kot proceduralno in strateško znanje

• Zaradi vse manjše potrebe po zapomnitvi dejstev
(deklarativnega znanja) in ob hkratnem nenehnem
naraščanju njihovega obsega, narašča potreba po
obvladovanju instrumentov/orodij/postopkov, s katerimi
lahko izbiramo, procesiramo in uporabljamo informacije.
Za tovrstno znanje se začenja uveljavljati pojem
»kompetence«. V skladu s tem pojmovanjem bi lahko
kompetence poimenovali tudi proceduralno in strateško
znanje.

(Razdevšek Pučko, Kompetence učiteljev, spletna stran FF UL)



Apoteoza kompetencam gospe dr. Zore Rutar Ilc

»Operacionalizacija ključnih kompetenc /…/ razkrije, da ne prinašajo le
funkcionalne pismenosti v ožjem smislu oz. usposobljenosti za ozko
pragmatično »znajdenje« v življenju, ampak potencial za razvijanje
kakovostnega razmišljanja in delovanja v najširšem smislu: za
opremljanje ljudi za samostojno iskanje informacij in ravnanje z
njimi, za aktivno pridobivanje znanja, veščin in strategij, za učenje z
odkrivanjem in raziskovanjem, za povezovanje tako pridobljenega
znanja, za njegovo uporabo in izkazovanje na različne načine in v
različnih življenjskih situacijah, vse skupaj z namenom, da bi si znali
bolje razlagati svet, pojave in dogodke v njem, da bi se zavedali, kaj
je dragocenega in kaj protislovnega in razdiralnega v njem, in da bi
v svetu učinkovito delovali na različnih ravneh. To pa vodi k polni
vključenosti v svet okrog sebe, k samostojnosti in samozavesti,
nenazadnje torej k osebnemu razvoju (…), k vsemu torej, kar smo
nekoč zapisali v izhodišča prenove.«

(Rutar Ilc 2004, str. 3)



Z [znanje nasploh] –

- OZ [objekt(iv)no znanje] =

= K [kompetenca, čisto subjekt(iv)no, aktivno-kreativno znanje]




