„Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť
/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“

Nemodulový vzdelávací program (MVP) Predseda a člen skúšobnej komisie na overovanie
a hodnotenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľakvalifikačného štandardu a
hodnotiaceho štandardu čiastočnej kvalifikácie alebo úplnej kvalifikácie
Všeobecná charakteristika MVP
Vzdelávací program v rozsahu 20 vyučovacích hodín je nemodulový. Cieľom vzdelávania je implementácia
koncepcie metodiky kontroly kvality a riadenia uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho
učenia sa. Systém požiadaviek na členov a predsedov skúšobných komisií sa opiera o viaceré programové
ustanovenia Zákona č. 568/2009 Zb. o celoživotnom vzdelávaní doplnené o ustanovenia vyhlášky č. 97/2010
Zb. V systéme požiadaviek na členov a predsedov skúšobných komisií sú spracované požiadavky na členov
skúšobných komisie definovanej v kvalifikačnom a hodnotiacom štandarde.
Vzdelávací program je určený na rozšírenie vzdelanostnej úrovne jednotlivca a jeho osobnostného kariérneho
rozvoja.
Člen skúšobnej komisie absolvovaním vzdelávacej aktivity získa skúsenosti spojené s organizačnými
a metodickými postupmi nadväzujúc na kvalifikačný štandard v oblasti princípu uznávania výsledkov
neformálneho vzdelávania a informálneho učeniasa , ako aj metodiky pre uznávanie výsledkov ďalšieho
vzdelávania a informálneho učenia sa.
Základné informácie
Názov kvalifikácie

Číselné označenie (kód ISCO-08)
Povolanie, ktorého sa kvalifikácia týka

Kvalifikačný štandard

Predseda a člen skúšobnej komisie na overovanie a hodnotenie
odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľa kvalifikačného
štandardu a hodnotiaceho štandardu čiastočnej kvalifikácie alebo
úplnej kvalifikácie
Predseda a člen skúšobnej komisie na overovanie a hodnotenie
odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľa kvalifikačného
štandardu a hodnotiaceho štandardu čiastočnej kvalifikácie alebo
úplnej kvalifikácie
Predseda a člen skúšobnej komisie na overovanie a hodnotenie
odbornej spôsobilosti fyzických osôb podľa kvalifikačného
štandardu a hodnotiaceho štandardu čiastočnej kvalifikácie alebo
úplnej kvalifikácie

Organizačné informácie
Termín konania
Miesto konania
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Podmienky
prihlásenia

Člen skúšobnej komisie na overenie odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa
k čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii, musí v závislosti od obsahového zamerania
vzdelávacieho programu pre špecifické MVP ako :
● Lektor ďalšieho vzdelávania
● Manažér ďalšieho vzdelávania
● Tútor v poradenskom procese pre dospelých v oblasti celoživotného vzdelávania
● Pracovník riadenia, administrácie a implementácie projektov financovaných EÚ
spĺňať tieto požiadavky :
a/ vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vzdelávacieho programu, najmenej 6
rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka,
b/ uchádzač predloží doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní /diplom/ a potvrdenie
o odbornej praxe.
Člen skúšobnej komisie na overenie odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa
k čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii, musí v závislosti od obsahového zamerania
vzdelávacieho programu, pre ktoré boli vytvorené nemodulové a modulové vzdelávacie
programy na pracovné činnosti ú povolenia/ splnať tieto požiadavky:
a/ vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v odbore vzdelávacieho
programu, najmenej 6 rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka,
b/ vysokoškolské vzdelanie prvého alebo
v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka,

druhého stupňa, najmenej 7 rokov praxe

c/ úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou v príslušnom odbore vzdelávacieho programu,
najmenej 7 rokov praxe v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka,
d/ úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou a absolvovanie akreditovaného vzdelávacieho
programu v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej 8 rokov praxe v oblasti,
ktorej sa vzdelávací projekt týka,
e/ výučný list v príslušnom odbore vzdelávacieho programu, najmenej 10 rokov praxe
v oblasti, ktorej sa vzdelávací projekt týka.
f/ uchádzač predloží doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a potvrdenie o odbornej
praxe.

Moduly a počet
hodín
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Byť zamestnaný na TPP mimo územia Bratislavy alebo vykonávať podnikanie (SZČO)
mimo územia Bratislavy pre zaradenie do MVP je potrebné doložiť kópiu dokladu
preukazujúceho existenciu pracovno-právneho vzťahu v danom čase resp. kópiu
živnostenského oprávnenia.
Nemodulový, rozsah 20 vyučovacích hodín, z toho 13 vyučovacích hodín dištančne, 7
vyučovacích hodín prezenčne.
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Záverečná
skúška
Získaný doklad
Získaná
kvalifikácia
Kontaktná osoba

Odborný pohovor súvisiaci s organizačnými postupmi nadväzujúcimi na kvalifikačný
štandard, ktorý úzko súvisí s hodnotiacim štandardom – spojený s písomnou úlohou
a testom.
Získanie osvedčenia o absolvovaní vzdelávania, menovací dekrét. Uvedené doklady získa
uchádzač až po absolvovaní prezenčného vzdelávania, ktoré končí odborným pohovorom
spojeným s písomnou úlohou a testom.
Rozšírenie kvalifikácie.
PhDr. Katarína Babulíková, babulik.lubomir@gmail.com
telefón : 0915 259 257

Odborné vedomosti a zručnosti
Odborné vedomosti

Odborné zručnosti

Absolvent vzdelávania vie / pozná:

Absolvent vzdelávania je zručný v oblasti:



Zákon
č. 568/2009 Zb. o celoživotnom
vzdelávaní doplnené o ustanovenia vyhlášky
č. 97/2010 Zb.,



implementáciu koncepcie metodiky kontroly
kvality a riadenia uznávania výsledkov
neformálneho vzdelávania a informálneho
učenia sa,





systém požiadaviek na kvalifikačný štandard,
ktorý je úzko spojený s hodnotiacim
štandardom,
systém požiadaviek na členov a predsedov
skúšobnej komisie,



obsah
a ciele,
význam
a nemodulového vzdelávania,



obsah a ciele, význam čiastočnej a úplnej
kvalifikácie,



dynamiku osobnosti, typológiu osobnosti
a osobitný profil člena skúšobnej komisie,



zásady štruktúrovaného rozhovoru,



princípy verbálnej a neverbálnej komunikácie,



metódy psychológie a zvládnutie stresových
faktorov,



význam hodnotenia, hodnotiacich kritérií,
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implementácie koncepcie metodiky kontroly
kvality a riadenia uznávania výsledkov
neformálneho vzdelávania a informálneho
učenia sa,



organizačného
zabezpečenia
a realizácie skúšok,



prípravy skúšobných otázok orientovaných
na konanie,



overovania spôsobilosti uchádzača na
základe kvalifikačného štandardu, ktorý je
úzko spojený s hodnotiacim štandardom,



vedenia rozhovoru počas skúšok, kladenia
otvorených a zatvorených otázok počas
skúšky,



vedenia dokumentácie.

modulového
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skúšok
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systém
hodnotenia
administráciu.

a s tým

spojenú

Predmet overenia a hodnotenia
Vzdelávací program je nemodulový a nekončí skúškou. Skúšku nahradzuje odborný pohovor zameraný na
implementáciu koncepcie metodiky kontroly kvality a riadenia uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania
a informálneho učenia sa.
Je doplnený o písomnú úlohu spojenú s prezentáciou poznatkov kvalifikačného štandardu a hodnotiaceho
štandardu, ktorý je úzko spojený s odbornou kvalifikáciou.
Záverečný test je zostavený z otázok zamerajúce sa na systém požiadaviek na členov a predsedov skúšobných
komisií. – úspešnosť 80 %.
V rámci overovania, ktorá nekončí skúškou, je možné zohľadniť v časti, ktorú sme nazvali písomnou úlohou,
prípravu kvalifikačného a hodnotiaceho štandardu, vzdelávacieho programu, odbornej študijnej literatúry /
brožúry pre potreby vzdelávania /, MVP s tým, že sa odprezentuje jeho metodická príprava, cieľ, význam
a využitie.
Podmienka:
Predloženie dokladu o tvorbe uvedených materiálov spolu s prihláškou.
Okruh tém na záverečný pohovor spojený s písomnou úlohou:
Témy:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Organizácia a realizácia skúšok – metodický postup
Požiadavky kladené na členov a predsedov skúšobnej komisie
Metodický postup prípravy kvalifikačného štandardu pre požadovanú kvalifikáciu
Metodický postup prípravy profilu absolventa – požadované kvalifikácie
Metodický postup prípravy hodnotiaceho štandardu pre požadovanú kvalifikáciu
Metodický postup prípravy modulového vzdelávacieho programu pre požadovanú kvalifikáciu

Poznámka:
Každý uchádzač rieši tú kvalifikáciu, pre ktorú získa odborné kompetencie a menovací dekrét.
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