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USTREZNOST DOKAZILA ZA PRIZNAVANJE NEFORMALNO PRIDOBLJENEGA
ZNANJA
______________________________________________

Ime in priimek udeleženec/ka:
DOKUMENT:

________________________________________________________

Označite ustrezno kategorijo in v skladu z Navodili oceni ustreznost dokumenta:
Kriterij
Avtentičnost

Kategorija
DA

NE

Ažurnost

visoka

primerna

nizka

Ustreznost

visoka

primerna

nizka

Dokazilo

je ustrezno

(ustrezno označi)

ni ustrezno

Avtentičnost
Pri dokazilih je potrebno ugotoviti:
- ali je dokazilo pristno: žig, podpis, ustanova, datum, št. potrdila;
- ali se dokazilo res nanaša na kandidata.
Za ocenjevanje avtentičnosti dokazil oz. izdelkov uporabljamo dve kategoriji, da in ne.
Ažurnost
Pri dokazilih oz. izdelkih je pomembno, da so le-ti še vedno veljavni oz. niso zastarali. Dokazilo mora
zagotavljati, da je znanje, ki ga posameznik še vedno ima, uporabno, posameznik pa je na podlagi
osvojenega znanja sposoben ustrezno opraviti zastavljeno nalogo. Ažurnost se ocenjuje s pomočjo
tristopenjske lestvice, in sicer: visoka, primerna, nizka. Ažurnost označimo kot visoko v primeru, ko znanja
in spretnost, ki ji dokazilo izkazuje, niso starejša od treh let, kot primerno, ko niso starejša od petih let, ter
nizko, ko so starejša od petih let.
Ustreznost
Dokazila morajo biti vsebinsko in zahtevnostno primerljiva s poklicnim standardom, katalogom znanj,
modulom, vsebinskim sklopom.
Ustreznost je visoka, ko v celoti pokriva zahteve kataloga, primerna, ko zahteve pokriva delno, in nizka, ko
izkazuje popolnoma druga znanja in spretnosti.

Dokazilo je ustrezno, če je avtentičnost ocenjena z da, ažurnost in ustreznost pa vsaj s primerno.
Podpis komisije:

__________________ (predsednik)
__________________ (član)
__________________ (član)
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