NAVODILA ZA IZVEDBO PRAKTIČNEGA PREVERJANJA Z ZAGOVOROM
Znanje kandidatov, ki se udeležijo usposabljanja za člane komisij za preverjanje in potrjevanje
nacionalnih poklicnih kvalifikacij za pridobitev licence, se preverja v skladu s 6. točko programa, ki
določa obvezne načine preverjanja in ocenjevanja znanja in sicer: pisno in praktično z zagovorom.
V sklopu praktičnega preverjanja z zagovorom preverjanje poteka v dveh fazah.
A.

V prvem delu kandidati: a) izdelajo primer osebne zbirne mape za Nacionalno poklicno
kvalifikacijo, za katero želijo pridobiti licenco za člana komisije, b) izpolnijo zapisnik o
vrednotenju dokazil v osebni zbirni mapi, c) izpolnijo zapisnik o poteku potrjevanja Nacionalne
poklicne kvalifikacije na podlagi osebne zbirne mape in d) izpolnijo zapisnik za neposredno
preverjanje z ustreznimi ocenjevalnimi obrazci. Pri pripravi osebne zbirne mape lahko
uporabljajo dokumente, s katerimi so dokazovali pogoje za pridobitev licence, ki jih lahko
dopolnijo še z dodatnimi dokazili.

Osebna zbirna mapa (STROKOVNA NALOGA), ki jo kandidati izdelajo pred zagovorom, mora
vsebovati:
1. DOKAZILA ZA PRIDOBITEV IZBRANE NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE
(minimalno 4 dokumenti):
a. Življenjepis kandidata
b. Dokazila s katerimi kandidat izkazuje točko 2.2 v Katalogu
c.

Smiselno glede na NPK vsa ostala dokazila (usposabljanja, tečaji, reference,
delovne izkušnje), ki morajo biti urejeni v skladu z navodili o strukturi osebne
zbirne mape,

2. Izpolnjen ZAPISNIK O VREDNOTENJU DOKAZIL V ZBIRNI MAPI
3. Izpolnjen ZAPISNIK O POTEKU POTRJEVANJA NACIONALNE POKLICNE
KVALIFIKACIJE NA PODLAGI OSEBNE ZBIRNE MAPE (osebna zbirna mapa mora biti
vedno sestavljena tako, da vodi tudi v neposredno preverjanje)
4. Izpolnjen ZAPISNIK O NEPOSREDNEM PREVERJANJU S PRIPADAJOČIMI OBRAZCI
V osebni zbirni mapi ni potrebno priložiti zapisnika o svetovanju.
B. V drugem delu se izvede pred komisijo zagovor pri katerem kandidat predstavi:
1. Argumente za izbor ustrezne naloge za preverjanje glede na poklicni standard in katalog
standardov strokovnih znanj in spretnosti
2.

Vprašanja kandidatu, ki se nanašajo na znanja in spretnosti, ki jih mora preverjati glede
na ocenjeno osebno zbirno mapo

3. Povratno informacijo kandidatu o izkazanem znanju in spretnostih
4. Načine kako bi upošteval etična načela pri komunikaciji s kandidatom
S praktičnim preverjanjem z zagovorom kandidat za člana komisije v postopkih potrjevanja in
preverjanja NPK dokaže :


Poznavanje predpisane strukture osebne zbirne mape



Uporabo Navodil za izpolnjevanje zapisnika o vrednotenju dokazil v zbirni map, Navodil za
izpolnjevanje zapisnika o poteku potrjevanja Nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi
osebne zbirne mape ter Navodil za neposredno preverjanje (navodila v nadaljevanju)
(http://www.nrpslo.org/izvajalci/portfolijo_kandidata.aspx)



Uporabo poklicnega standarda in Kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti



Izpolnjevanje zapisnikov za vrednotenje dokazil, osebne zbirne mape ter zapisnikov za
neposredno preverjanje v skladu z navodili in Katalogom standardov strokovnih znanj in
spretnosti



Izbor ustrezne naloge za preverjanje glede na poklicni standard in katalog standardov
strokovnih znanj in spretnosti



V poklicnem standardu identificira in prepozna ključna dela, ki najbolj izkazujejo kvalifikacijo in
jih mora posameznik dokazati v osebni zbirni mapi, da lahko kvalifikacijo potrdi na podlagi lete

Priloge:
1. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ZAPISNIKA O VREDNOTENJU DOKAZIL V ZBIRNI MAPI
2. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ZAPISNIKA O POTEKU POTRJEVANJA NACIONALNE
POKLICNE KVALIFIKACIJE NA PODLAGI OSEBNE ZBIRNE MAPE
3. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE ZA NEPOSREDNO PREVERJANJE

PRILOGA 1
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ZAPISNIKA O VREDNOTENJU DOKAZIL V OSEBNI
ZBIRNI MAPI (OBRAZEC 1)
Na spletnem naslovu www.nrpslo.org , na strani
http://www.nrpslo.org/izvajalci/portfolijo_kandidata.aspx
sta objavljena naslednja dokumenta:
Zapisnik o vrednotenju dokazil v osebni zbirni mapi
ter
Navodila za presojo dokumentov
Za izvedbo preverjanja je potrebno pripraviti in izpolniti Zapisnik o vrednotenju dokazil v
osebni zbirni mapi (obrazec 1) v pomoč so Navodila za presojo dokumentov.

PRILOGA 2
NAVODILA ZA PRESOJO OSEBNE ZBIRNE MAPE KOT CELOTE - OBRAZEC 2
(ZAPISNIK O POTEKU POTRJEVANJA NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE NA
PODLAGI OSEBNE ZBIRNE MAPE)
Na spletnem naslovu www.nrpslo.org , na strani
http://www.nrpslo.org/izvajalci/portfolijo_kandidata.aspx
sta objavljena naslednja dokumenta:
Zapisnik o poteku potrjevanja Nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi osebne zbirne
mape
ter
Navodila za presojo dokumentov
Za izvedbo preverjanja je potrebno pripraviti in izpolniti Zapisnik o poteku potrjevanja
Nacionalne poklicne kvalifikacije na podlagi osebne zbirne mape (obrazec 2) v pomoč so
Navodila za presojo dokumentov.

PRILOGA 3
NAVODILA ZA PRIPRAVO IN IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE ZA NEPOSREDNO
PREVERJANJE
Obvezna dokumentacija v postopku preverjanja je zapisnik neposrednega preverjanja in
pripadajoči ocenjevalni obrazci.
Za izvedbo preverjanja je potrebno pripraviti in izpolniti zapisnik in ustrezne ocenjevalne
obrazce (glede na način preverjanja, ki ga določa katalog standardov strokovnih znanj in
spretnosti za posamezno NPK v točki 4. Načini preverjanja strokovnih znanj in spretnosti).

Na spletnem naslovu www.nrpslo.org , na strani
http://www.nrpslo.org/izvajalci/portfolijo_kandidata.aspx
so objavljeni naslednji dokumenti:

-

Obrazec 1: Zapisnik o neposrednem preverjanju nacionalne poklicne kvalifikacije
Obvezna priloga zapisniku so ocenjevalni obrazci.

-

Obrazec 2: Ocenjevalni obrazec – pisno preverjanje
Obrazec 3: Ocenjevalni obrazec – praktična naloga
Obrazec 4: Ocenjevalni obrazec – zagovor
Obrazec 5: Ocenjevalni obrazec – naloga/izdelek

Ocenjevalni obrazec – pisno preverjanje uporabimo za ocenjevanje pisnega preverjanje
(pisna naloga).
Ocenjevalni obrazec – praktična naloga uporabimo za ocenjevanje naslednjih načinov
preverjanja: storitev, praktična naloga, simulacija, opazovanje na delovnem mestu.
Ocenjevalni obrazec – zagovor uporabimo za ocenjevanje naslednjih načinov preverjanja:
zagovora pisne naloge, zagovora praktične naloge, zagovor storitve, zagovora seminarske
naloge, intervju.
Ocenjevalni obrazec – naloga/izdelek uporabimo za ocenjevanje naslednjih načinov
preverjanja: seminarska naloga, strokovna naloga, projektna naloga, izdelek ( brez storitve
oz. postopka).
Za zbirno mapo je potrebno pripraviti in v celoti izpolniti zapisnik in pripadajoče ocenjevalne
obrazce, v skladu z navodili. V zapisniku je potrebno argumentirati uspešnost kandidata.

Navodila za pripravo zapisnikov o neposrednem preverjanju so objavljena na strani
http://www.nrpslo.org/izvajalci/portfolijo_kandidata.aspx
Navodila za izpolnjevanje zapisnikov o neposrednem preverjanju so objavljena na strani
http://www.nrpslo.org/izvajalci/portfolijo_kandidata.aspx

