CERTIFICIRANJE
za izobraževalni pogram
»RECREATION ASSISTANT- KREATOR DOBREGA POČUTJA«
Pravila za izvedbo certificiranja

Splošna pravila
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Izpit bo v slovenskem jeziku. Certifikati bodo v angleškem jeziku z nazivom RCA.
Kandidat/ka se prijavi k certificiranju s prijavnico z navedbo imena, priimka in rojstnega datuma ter
izpolnjenim evalvacijskim vprašalnikom.
Kandidat/ka se, brez upoštevanja višje sile, lahko pisno odjavi najkasneje 2 dni pred pričetkom
certificiranja.
Uspeh kandidatov/k na certificiranju se ocenjuje s točkami. Vsak vsebinski modul vsebuje 30 točk.
Izpit se šteje za uspešno opravljen, če je kandidat/ka dosegel/la vsaj 50 % vseh možnih točk. Formalno
se rezultat izpita ovrednoti z: opravil/a – ni opravil/a.
Izvajalec certificiranja objavi rezultate najpozneje v roku 10 dni po zaključku posameznega izpitnega
roka- vsak kandidat dobi elektronsko sporočilo o uspešnosti.
Kandidat/ka ima po objavi rezultatov pravico do vpogleda v svoje izpitne pole in pravico do ugovora na
oceno. Obrazloženi pisni ugovor lahko vloži naslednji dan po vpogledu na vodstvo ustanove, ki izvaja
certificiranje. Vodstvo bo preverilo izvedbo izpita in odločilo o ugovoru. Njegova odločitev je
dokončna.
Po uspešno opravljenem certificiranju kandidat prejme certifikat, ki ga bo izdala IFKA, Visoka šola
Bremen za humanistične vede iz Nemčije skupaj z Notranjskim ekološkim centrom Cerknica.

Potek certificiranja – struktura izpita
Vsebinski sklop usposabljanja za kreatorja dobrega počutja zajema 7 vsebinskih modulov. Kandidat/ka opravlja
certificiranje v dveh dneh, in sicer po naslednjem razporedu:
- vsak dan opravlja pisni del izpita iz 3 modulov,
- v enem od obeh dni, po predhodno objavljenem razporedu, pa opravlja še ustni del izpita (iz 6. Modula –
struktura turističnega programa).

A/ Pisni del izpita
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kandidati/ke se zberejo v prostoru za opravljanje pisnega izpita 15 minut pred pričetkom izpita. S seboj
morajo imeti identifikacijski dokument s fotografijo.
Od pripomočkov so dovoljene le pisalne potrebščine. Poleg tega lahko prinesejo v izpitni prostor le
nujne osebne predmete, ki jih morajo odložiti na za to pripravljeno mesto. Enako velja za mobilne
telefone, ki morajo biti izklopljeni.
Kandidat/ka lahko zamudi le začetek pisnega dela izpita, in sicer največ za 15 minut, vendar nima
pravice do podaljšanja.
Prvih 15 minut po začetku pisnega izpita in praviloma zadnjih 15 minut pred iztekom časa, določenega
za pisni izpit, ne sme noben/a kandidat/ka zapustiti izpitnega prostora.
Kandidati/ke med potekom pisnega dela lahko enkrat zapustijo izpitni prostor, posamezno, v
spremstvu nadzorne strokovne sodelavke. / nadzornega osebja
Potek izpita nadzorujeta po 2 strokovni sodelavki.
Kandidati/ke morajo upoštevati navodila nadzornih strokovnih sodelavk. Naloge morajo reševati
samostojno, med seboj se ne smejo pogovarjati, ali kakorkoli drugače motiti poteka certificiranja.
Ob morebitnih kršitvah nadzorni lahko izrečejo opomin ali odstranitev kandidata/ke iz izpitnega
prostora.

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

9.

Kandidat/ka, ki je izpit začel/a, mora izpitno gradivo podpisano tudi oddati.

B/ Ustni del izpita
1.
2.
3.
4.
5.

Ustni izpit se opravlja pred izpitno komisijo.
Izpit traja skupaj s kratko (1') pripravo 10 minut na kandidata/ko.
Kandidat/ka izbere izpitni listek, na katerem se nahajajo slikovna iztočnica ter smernice za odgovor.
Kandidatu/ki lahko komisija zastavlja dodatna vprašanja za razčlenitev teme z izpitnega listka.
Kandidat/ka ima pravico enkrat zamenjati izpitni listek brez odbitka pri oceni.
Kandidatom/kam, ki so po zaključku usposabljanja pri modulih izdelali seminarske naloge, in s tem
izkazali/e praktično uporabnost pridobljenega znanja, se prizna bonus v višini 1/3 vrednosti ocene
ustnega dela izpita.

MODUL

1.

2.

3.

4.

Okvirni pogoji

Storitve

Sociološkopsihološka
podlaga

Ciljne skupine

5.

Regionalne
študije

6.

Oblikovanje
programa

7.

Samo-upravljanje

SMERNICE

-

TURISTIČNO GOSPODARSTVO
POTOVANJE
TRAJNOST
BONTONI OBNAŠANJA V RAZLIČNIH SITUACIJAH
PRAVO IN ODGOVORNOST V TURIZMU; PRAVNA RAZMERJA IN PRAVICE
PRI POTOVANJIH (CIVILNI ZAKONIK, DELOVNA RAZMERJA, POGODBE V
TURIZMU)
- STANDARDI KAKOVOSTI TURISTIČNIH STORITEV
(OSNOVNI/NADGRADNJA KAKOVOSTI/SPECIALIZACIJA)
- ZAGOTAVLJANJE NESPREJMENJLIVE KAKOVOSTI IN ZANESLJIVOST
- ODGOVORNOST ZA KAKOVOST /LOJALNOST DO DELODAJALCA IN KUPCA
- STRATEGIJE ZA PRIDOBIVANJE IN OHRANJANJE STRANK/GOSTOV
- KANALI KOMUNICIRANJA
- GOVORICA TELESA
- RETORIČNE ZAKONITOSTI
- VARNA KOMUNIKACIJA
- GLOBALNI VPLIVI NA RAZVOJ TURIZMA
- VIDIKI OBLIKOVANJA CILJNIH SKUPIN
- TIPI CILJNIH SKUPIN IN NJIHOVE ZNAČILNOSTI
- TEAM BUILDING
- TRENDI V PREŽIVLJANJU PROSTEGA ČASA
- KOHEZIJSKA POLITIKA
- ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA
- KLASIFIKACIJA STATISTIČNIH TERITORIALNIH ENOT
- STATISTIČNE REGIJE V SLOVENIJI
INFORMACIJE O SLOVENIJI (NACIONALNE JEDI, KULTURA, PREBIVALSTVO,
VERA…)
USTNI IZPIT, UDELEŽENCEM BO VNAPREJ POSLAN RAZPORED
Vsak udeleženec bo imel na voljo 10 minut za predstavitev in interpretacijo
naključno izbrane fotografije.
- PROJEKT (POJMOVANJE, ZNAČILNOSTI, FAZE, UDELEŽENCI,
GANTOGRAM)
- SAMOORGANIZIRANJE
- PROJEKTNO VODENJE
- DELOVNA SKUPINA / TEAM
- ALPEN METODA
- SMART CILJI
- REŠEVANJE KONFLIKTOV V TIMU

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

-

»BRAINSTORMING«

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.
Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

