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PRIPOROČILA ZA PRIPRAVO OSEBNE ZBIRNE MAPE
ZA NPK MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA
Uvod
Za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Mladinski delavec/Mladinska delavka je pomembna
kombinacija izkušenj, ki jih kandidat/kandidatka izkazuje z referenčnimi pismi in drugimi dokazili, ki so
sestavni del osebne zbirne mape.
Nacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo
usposobljenost za opravljanje poklica Mladinski delavec/Mladinska delavka. Postopki pridobivanja NPK
so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili
med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na
neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd. NPK vam tako omogoča, da za vaša
neformalno pridobljena znanja pridobite certifikat.
Postopek pridobivanja NPK se v splošnem deli na tri sklope:
1. prijava kandidata in individualno svetovanje kandidatu pri pripravi njegove osebne zbirne mape
(referenčna pisma, Europass življenjepis, potrdila, dokazila, izdelki, priznanja …)
2.pregled osebnih zbirnih map, ustreznost vstopnega pogoja in potrditev NPK oz. napotitev na
preverjanje.
3. preverjanje in potrjevanje NPK
POSEBNI VSTOPNI POGOJ, KI GA MORA IZPOLNJEVATI OSEBA, KI ŽELI PRIDOBITI NPK MLADINSKI
DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA JE:
"Najmanj eno leto izkušenj na področju mladinskega dela, ki jih kandidat/ka dokaže z
referenčnimi pismi organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela."
Več o potrebnih strokovnih znanjih in spretnostih, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi pridobiti poklicno
kvalifikacijo najdete v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti (KSZS) dosegljiv na:
http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/33655451 in v Poklicnem standardu (PS) dosegljiv na:
http://www.nrpslo.org/poklicni-standard.aspx/33655450.
V obeh dokumentih je zapisano katere kompetence so potrebne za pridobitev NPK Mladinski
delavec/Mladinska delavka.

Kako do NPK-ja Mladinski delavec/Mladinska delavka
V postopek preverjanja in potrjevanja NPK se lahko prijavite na Ljudski univerzi Ormož, kjer vam je na
voljo NPK svetovalec, s katerim boste skupaj pripravili osebno zbirno mapo, ki jo bo potem ovrednotila
izpitna komisija.
Kontaktni podatki NPK svetovalca:
MLADEN ANDREJEVIĆ LESJAK T: 02 741 55 02

E-mail: mladen.andrejevic-lesjak@guest.arnes.si

Več na povezavi: http://www.nrpslo.org/podatkovne-baze/izvajalci/kartica-izvajalca.aspx/199
Še nekaj ključnih informacij in napotkov za pripravo osebne zbirne mape:
Osebna zbirna mapa naj bo logično sestavljena, brez nerelevantnih dokazil in informacij. Dokazila,
zbrana v osebni zbirni mapi, omogočajo komisiji ocenjevanje kompetenc in usposobljenosti
kandidata/kandidatke, kar je ključnega pomena za nadaljevanje izpitnega postopka. Če je kandidat v
osebni zbirni mapi predložil verodostojna, veljavna in ustrezna dokazila o znanjih, spretnostih in
kompetencah iz poklicnega standarda, izpitna komisija lahko:
1. prizna vsebine poklicnega standarda v celoti (brez dodatnega preverjanja),
2. prizna vsebine poklicnega standarda delno in določi tista znanja, spretnosti in kompetence, ki
jih bo preverjala (pisno z zagovorom in/ali praktično z zagovorom).
Osebna zbirna mapa naj vsebuje:


Europass življenjepis, ki celovito prikazuje vašo osebno in profesionalno dimenzijo. Podkrepite
ga z dokazili, ki jih omenjate v življenjepisu (spričevala, diploma, certifikat, potrdila o udeležbi
na izobraževanjih, …)



Referenčno pismo organizacij, ki delujejo na področju mladinskega dela in dokazuje, da
izpolnjujete vstopni pogoj (mladinski center, taborniki, skavti, študentski/dijaški klub, društvo
prijateljev mladine, mladinsko gledališče, … - skratka vse organizacije, ki so registrirane za delo
z mladimi).



Druga dokazila in reference, ki dokazujejo že pridobljena znanja, spretnosti in kompetence
(potrdila o udeležbi, usposabljanja, referenčna pisma, konkretni izdelki, ki dokazujejo vašo
usposobljenost, npr. projektna prijavnica, igra, video, mikronačrt, program, primer razširjanja
rezultatov, .... )

Potrdila in reference naj bodo:



Srečno.

veljavna in ne starejša od 5 let;
verodostojna – napisana na vaše ime, vsebujejo vaš datum rojstva , podatke o instituciji, podpis
odgovorne osebe

