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VABILO NA PROGRAM USPOSABLJANJA
SVETOVALCEV V POSTOPKU PREVERJANJA IN
POTRJEVANJA NACIONALNIH POKLICNIH KVALIFIKACIJ
(NPK)
Ciljna skupina: svetovalci pri izvajalcih postopkov preverjanja in potrjevanja

Termin: 13. in 14. marec 2006
Kraj: Ljubljana, Ob železnici 16, sejna soba v pritličju

CILJI:
Udeleženci:
• se seznanijo s potmi pridobivanja NPK s poudarkom na certificiranju NPK
• spoznajo pomen svetovanja v postopkih preverjanja in potrjevanja
• spoznajo pravne podlage in postopek preverjanja in potrjevanja NPK
• se usposobijo za pripravo portfolia kandidatov
• se usposobijo za izvedbo svetovalnega pogovora s kandidatom
• se usposobijo za uporabo registracijsko informacijskega sistema

PROGRAM USPOSABLJANJA
1. dan
1
2
3

NAZIV TEME

Predstavitev poti do NPK
Teoretičen okvir, izkušnje v EU
ODMOR - KAVA
Zakon o NPK in podzakonski akti (partnerji v postopku
preverjanja in potrjevanja, oblikovanje komisij, naloge
izvajalcev…)
Od poklicnega standarda do kataloga standardov strokovnih
znanj in spretnosti (katalog)
• Razvoj poklicnega standarda
• Razvoj kataloga

ČAS

IZVAJALEC

10.30 – 10.45
10.45 – 11.30

Elizabeta Skuber

11.30 – 13.00

Urška Marentič

9.00 – 10.30

Veronika Šlander
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4
5

• PS in KSSSZ v RIS
ODMOR ZA KOSILO
Struktura kataloga ob konkretnem primeru
ODMOR - KAVA
Praktični primer oblikovanja portfolia in izvedbe preverjanja
in potrjevanja

13.00 – 14.00
14.00 – 14.45
14.45 – 15.00
15.00 – 16.30

Urška Marentič
Barbara Kunčič
Alenka Pučko
Petra Novak
KRKA
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2. dan
6
7

8

9

Vloga svetovalca v izobraževanju odraslih
Značilnosti in potrebe svetovancev v izobraževanju odraslih
ODMOR - KAVA
Svetovalni pogovor
• Vodenje svetovalnega pogovora
• Priprava osebnega načrta pridobitve NPK kandidata
ODMOR ZA KOSILO
Postopki preverjanja in potrjevanja NPK na podlagi portfolia
• Vloga portfolia v postopku potrjevanja
• Vsebina portfolia, kriteriji za dokazila

09.00 – 10.30

Mojca Polak

10.30 – 10.45
10.45 – 12.15

Mojca Polak

12.15 – 13.15
13.15 – 14.45

Barbara Kunčič

ODMOR - KAVA
Oblikovanje portfolia – praktični primeri

14.45 – 15.00
15.00 – 16.30

Barbara Kunčič
Urška Marentič
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