CERTYFIKACJA OSOBOWA
NA OPIEKUNA PRAKTYK
ZAWODOWYCH
Schemat certyfikacji opracowany w ramach projektu PROCERTU
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WPROWADZENIE
Certyfikacją opiekuna praktyk zawodowych, której schemat jest opisany w niniejszym dokumencie,
kieruje organ certyfikujący.
Organ Certyfikacyjny musi wykazać, Ŝe jego organizacja jest zgodna z ISO 17024 – Ocena zgodności –
Wymagania ogólne dla organów certyfikujących osoby.

CZĘŚĆ 1
WYMAGANIA DOTYCZĄCE APLIKACJI
___________________________________________________________________
W celu uzyskania upowaŜnienia, opiekun praktyk zawodowych, jako kandydat do certyfikacji, musi
spełnić następujące wymagania:

Dyplomy

SZKOLENIE
Ukończone kursy
szkoleniowe

Co najmniej taki sam poziomu jak
wspierany uczeń (taki sam dyplom
lub jego odpowiednik)
Kursy szkoleniowe na opiekuna
praktyk zawodowych,
zarejestrowane przez organ
certyfikujący (1), przeprowadzone w
ciągu ostatnich 5 lat (2)

ORAZ
Pięć lat jako trener lub nauczyciel w
tej samej dziedzinie co wspierany
uczeń

DOŚWIADCZENIE
ZAWODOWE

DEONTOLOGICZNA
KARTA OPIEKUNA
PRAKTYK
ZAWODOWYCH

Ogólne doświadczenie
zawodowe

LUB
minimum 3 lata doświadczenia w
charakterze opiekuna praktyk
zawodowych pracującego w pełnym
wymiarze godzin.

Podpisano
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(1) Organ certyfikujący musi zarejestrować ośrodek szkoleniowy po sprawdzeniu treści szkolenia,
kompetencji trenera oraz jakości organizacji organu szkoleniowego.
(2) Kursy szkoleniowe na opiekuna praktyk zawodowych są opcjonalne dla kandydata z 5-letnim
doświadczeniem w charakterze trenera lub nauczyciela w tej samej dziedzinie co uczeń
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CZĘŚĆ 2

JAK OTRZYMAĆ CERTYFIKACJĘ UMIEJĘTNOŚCI?
___________________________________________________________________
2.1 SCHEMAT CERTYFIKACJI
(1) Kandydat wysyła swój formularz aplikacyjny do organu
certyfikującego w swoim kraju. MoŜna go wysłać równieŜ do organu
szkoleniowego zarejestrowanego przez organ certyfikacyjny.

(2) Organ certyfikacyjny bada kwalifikacje na podstawie wymagań
określonych w CZĘŚCI 1 niniejszego dokumentu.

(3) JeŜeli kandydat spełnia wszystkie wymagania, organ
certyfikujący wysyła mu powiadomienie.

(4) Organ certyfikacyjny sprawdza toŜsamość kandydata. Kandydat
przystępuje do egzaminu pod nadzorem organu certyfikacyjnego
lub ośrodka szkoleniowego zarejestrowanego przez organ
certyfikacyjny.

(5) Organ certyfikacyjny ocenia kompetencje kandydata w oparciu
o wymagania schematu certyfikacji opiekuna praktyk zawodowych.

(6) Organ certyfikacyjny podejmuje decyzję o certyfikacji kandydata
na podstawie oceny wymagań schematu certyfikacji opiekuna
praktyk zawodowych.

(7) Organ certyfikacyjny wystawia certyfikat waŜny przez 5 lat.
Certyfikat zawiera następujące informacje:
Imię i nazwisko osoby, która otrzymała certyfikację oraz numer
certyfikacji, nazwę organu certyfikacyjnego, odniesienie do
standardu umiejętności, zakres certyfikacji, w tym warunki i
ograniczenia jej waŜności, termin wejścia certyfikacji w Ŝycie i datę
wygaśnięcia.
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2.2 SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE OCENY
W celu uzyskania certyfikacji, aplikant musi spełnić powyŜsze wymagania i zdać egzaminy.
Organ certyfikacyjny ocenia umiejętności kandydata na podstawie wymagań schematu certyfikacji dla
opiekuna praktyk zawodowych, które z kolei opierają się na ramach odniesienia certyfikacji opiekuna
praktyk zawodowych.
Ocena obejmuje następujące umiejętności (patrz WP 3):
Umiejętności społeczne
Umiejętności pedagogiczne
Umiejętność oceny
Umiejętności zarządzania
Umiejętności administracyjne
Umiejętność rozwiązywania problemów
Istotna wiedza

Ocena jest podzielona na dwie części:
MCQ - test wielokrotnego wyboru
Ma na celu zatwierdzenie ogólnej wiedzy kandydata.
Studia przypadku
Mają na celu ocenę zachowania kandydata w danej sytuacji.
Studia przypadku odzwierciedlają praktyczną sytuację, w jakiej kandydat powinien
pokazać, jak by się zachował w danej sytuacji, korzystając z całej swojej wiedzy
naukowej.
Czas trwania egzaminu:
2 godziny
Liczba pytań:
MCQ: 18 pytań
Studia przypadku: 10 sytuacji
Aby zdać egzamin:
50% dobrych odpowiedzi w części MCQ
i
70% dobrych odpowiedzi dla studiów przypadku (odpowiedź obciąŜająca jest uznawana
za stopień niedostateczny).
JeŜeli kandydat nie zda jednej z dwóch części, moŜe wykorzystać wyniki zdanej części
składając aplikację w przyszłości.
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CZĘŚĆ 3
JAK POINFORMOWAĆ O CERTYFIKACJI OPIEKUNA
PRAKTYK ZAWODOWYCH
___________________________________________________________________
Certyfikowany opiekun praktyk zawodowych moŜe wykorzystywać swój certyfikat w celu promowania
swojej certyfikacji osobistej.
Osobie certyfikowanej udostępnia się znak certyfikacji lub logo.
Organ certyfikacyjny informuje certyfikowanego opiekuna o prawach korzystania i prezentacji znaku
certyfikacji (logo).
Wykaz certyfikowanych opiekunów praktyk zawodowych publikuje organ certyfikujący.
Wszelkie niewłaściwe odniesienia do certyfikacji lub wszelkie przypadki nieprawidłowego
wykorzystania certyfikatów i znaków lub logo są sankcjonowane przez organ certyfikujący.

CZĘŚĆ 4
JAK PRZEDŁUśYĆ CERTYFIKACJĘ OPIEKUNA PRAKTYK
ZAWODOWYCH
___________________________________________________________________
Trzydzieści miesięcy po dacie certyfikacji, organ certyfikujący kontaktuje się z opiekunem praktyk
zawodowych w celu sprawdzenia certyfikacji osobistej. Takie sprawdzenie odbywa się na odległość,
poprzez przegląd dokumentacji.
Opiekun praktyk zawodowych przekazuje wszystkie dokumenty w ciągu 4 miesięcy.
Wymagania dotyczące przedłuŜenia umiejętności:
Minimum 12 miesięcy nieprzerwanego doświadczenia w charakterze opiekuna praktyk
zawodowych
Wypełnienie oświadczenia o działalności, opisującego
certyfikowanego opiekuna praktyk zawodowych

aktywność

w

charakterze

Opisanie dwóch studiów przypadku w opiece nad praktykami
Wypełnienie oświadczenia na temat ewentualnych skarg lub roszczeń i działań
korygujących.

Organ certyfikacyjny analizuje dokumenty przesłane przez opiekuna i decyduje o przedłuŜeniu
certyfikacji osobistej.
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CZĘŚĆ 5
JAK ODNOWIĆ CERTYFIKACJĘ UMIEJĘTNOŚCI
Sześć miesięcy przed upływem waŜności certyfikatu, organ certyfikujący kontaktuje się z opiekunem
praktyk zawodowych w celu zorganizowania ponownej certyfikacji opiekuna praktyk zawodowych.
Ponownej certyfikacji dokonuje się na odległość, poprzez przegląd dokumentacji.
Opiekun praktyk zawodowych przekazuje wszystkie dokumenty maksymalnie w ciągu 4 miesięcy.

Wymagania dotyczące ponownej certyfikacji (odnowienia):
Minimum 12 miesięcy nieprzerwanego doświadczenia w charakterze opiekuna praktyk
zawodowych
Wypełnienie oświadczenia o działalności, opisującego
certyfikowanego opiekuna praktyk zawodowych

aktywność

w

charakterze

Opisanie dwóch studiów przypadku w opiece nad praktykami
Wypełnienie oświadczenia na temat ewentualnych skarg lub roszczeń i działań
korygujących.
Dostarczenie dwóch ocen swojej działalności, uzyskanych od ucznia i/lub z kierownika
ucznia i/lub od kierownika ośrodka szkoleniowego.

Organ certyfikacyjny analizuje dokumenty przesłane przez opiekuna i dokonuje ponownej certyfikacji
opiekuna praktyk zawodowych lub nie.
JeŜeli certyfikacja opiekuna praktyk zawodowych zostanie odnowiona, organ certyfikujący przesyła
nowy certyfikat waŜny 3 lata.
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