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Kaj so kompetence? 

So zmožnosti posameznika, da uporabi svoje znanje, izkušnje, spretnosti, sposobnosti in 
vrednote za uspešno, ustvarjalno in etično delovanje v službenem, v osebnem in družbenem 
življenju. 

Ključne kompetence 

Države Evropske unije so leta 2006 sprejele dogovor, da je v sodobni družbi za uspešno 
delovanje vsakega posameznika pomembnih 8 ključnih kompetenc: 

 
SPORAZUMEVANJE V MATERNEM JEZIKU 

Pomeni, da smo se sposobni pisno in ustno izražati v svojem maternem jeziku (poslušanje, 
govor, branje in pisanje) in razumevati pojme ter tako ustrezno delovati v različnih 
okoliščinah doma, na delovnem mestu, v izobraževanju, v prostem času itn. 

SPORAZUMEVANJE V TUJEM JEZIKU 

Pomeni, da smo se sposobni pisno in ustno izražati v tujem jeziku (poslušanje, govor, branje 
in pisanje) in razumevati pojme ter tako ustrezno delovati v različnih okoliščinah doma, na 
delovnem mestu, v izobraževanju, v prostem času itn. Sporazumevanje v tujem jeziku 
zahteva tudi sposobnosti, kot sta posredovanje in medkulturno razumevanje.  

MATEMATIČNA KOMPETENCA TER TEMELJNE KOMPETENCE V ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJI 

Matematična kompetenca pomeni, da smo usvojili in znamo uporabljati matematični način 
razmišljanja za reševanje različnih vsakodnevnih problemov. Pomeni tudi, da razumemo in 
znamo uporabljati razne formule, modele, konstrukcije, grafe, razpredelnice ipd. 
Kompetenca na področju znanosti pomeni, da si znamo razlagati svet in pojave okrog sebe, 
da smo sposobni sklepati na podlagi dokazov in postavljati vprašanja. Vključuje tudi 
razumevanje sprememb, nastalih zaradi človeške dejavnosti, in odgovornost posameznega 
državljana. 

DIGITALNA PISMENOST 

Pomeni, da smo sposobni varno in kritično uporabljati informacijsko tehnologijo pri delu, v 
prostem času in pri sporazumevanju. Pomeni, da znamo uporabljati računalnik za iskanje, 
ocenjevanje, shranjevanje, proizvodnjo, predstavitev in izmenjavo informacij ter da smo se 
sposobni sporazumevati in sodelovati v skupnih omrežjih po internetu.  
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UČENJE UČENJA 

Kompetenca pomeni, da smo se sposobni učiti in vztrajati pri učenju, organizirati lastno 
učenje in pri tem učinkovito upravljati s časom in informacijami, individualno in v skupinah. 
Pomeni, da se zavedamo lastnega procesa učenja in učnih potreb, da prepoznamo 
priložnosti, ki so na voljo za učenje in da smo sposobni premagovati ovire za uspešno učenje. 
Pomeni pridobivanje, obdelavo in sprejemanje novega znanja in spretnosti ter iskanje in 
uporabo nasvetov.  

SOCIALNE IN DRŽAVLJANSKE KOMPETENCE 

Vključujejo osebne, medosebne in medkulturne kompetence. Pomenijo, da je posameznik 
sposoben učinkovitega in konstruktivnega sodelovanja v socialnem in poklicnem življenju in 
zlasti v vse bolj raznovrstnih družbah ter da je sposoben za reševanje morebitnih sporov. 
Vključuje tudi aktivno državljanstvo in prizadevanje za demokracijo.  

SAMOINICIATIVNOST IN PODJETNOST 

Pomeni sposobnost posameznika za uresničevanje svojih zamisli. Vključuje ustvarjalnost, 
inovativnost in sprejemanje tveganj ter sposobnost načrtovanja in vodenja projektov za 
doseganje ciljev. Ta kompetenca pomaga posameznikom ne le v vsakdanjem življenju in v 
družbi, ampak tudi na delovnem mestu, da razumejo ozadje njihovega dela in izkoriščajo 
priložnosti. Je pa tudi podlaga za bolj posebne spretnosti in znanje, ki ga potrebujejo tisti, ki 
ustanavljajo socialne ali gospodarske dejavnosti ali k temu prispevajo, pri čemer pa 
upoštevajo etične vrednote in spodbujajo dobro upravljanje.  

KULTURNA ZAVEST IN IZRAŽANJE 

Kompetenca pomeni kreativno izražanje zamisli, izkušenj in čustev v različnih medijih, 
vključno z glasbo, upodabljajočimi umetnostmi, literaturo in vizualnimi umetnostmi.  
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