Datum: 13. november 2014
Številka: 6034-2/NPZ-2014
VABILO K PRIJAVI ZA POMOČNIKA GLAVNEGA OCENJEVALCA PRI NACIONALNEM PREVERJANJU
ZNANJA UČENCEV 6. IN 9. RAZREDA OSNOVNE ŠOLE
Državni izpitni center vabi k sodelovanju učitelje, ki bi želeli postati pomočniki glavnega ocenjevalca na
nacionalnem preverjanju znanja v 6. oz. 9. razredu osnovne šole (v nadaljevanju NPZ) v šolskem letu 2014/2015
pri predmetih:
–
–
–

slovenščina,
angleščina,
domovinska in državljanska kultura in etika.

Pogoji
Pomočnik glavnega ocenjevalca za posamezni predmet mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima ustrezno strokovno izobrazbo, izpolnjuje pogoje za poučevanje tega predmeta v osnovni šoli in ni učitelj
razrednega pouka;
– ima računalniška znanja za delo z urejevalniki besedil, s preglednicami in z bazami podatkov.
Opozorilo: Kandidati, ki imajo šolskem letu 2014/2015 na NPZ v 6. ali 9. razredu sorodnika, se na razpis lahko
prijavijo, imenovani pa bodo v prihodnjem šolskem letu ali letos za razred, v katerem njihov sorodnik ne opravlja
NPZ.
Pomočnikom glavnega ocenjevalca nudimo:
–
–
–

izobraževanje s področja zunanjega preverjanja znanja in elektronskega vrednotenja preizkusov znanja;
finančno nadomestilo za opravljeno delo;
potrdilo o opravljenem delu, ki je podlaga za napredovanje po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji
in izobraževanju v nazive.

Pomočniki glavnega ocenjevalca bodo opravljali naslednja dela in naloge:
–
–
–
–
–
–
–
–

udeležba na usposabljanju za uporabo računalniškega programa za elektronsko vrednotenje;
sodelovanje pri moderaciji navodil za vrednotenje in izboru preizkusov za vajo, standardizacijo in kontrolo
vrednotenja;
strokovno vodenje skupine učiteljev, ki bodo elektronsko vrednotili preizkuse NPZ učencev 6. oz. 9. razreda;
nadzor in zagotavljanje kakovosti vrednotenja;
vrednotenje preizkusov znanja;
priprava poročila o poteku elektronskega vrednotenja;
odločanje v postopku poizvedb;
sodelovanje pri analizi dosežkov in vrednotenja NPZ.
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Usposabljanje za pomočnike glavnega ocenjevalca bo potekalo predvidoma v mesecu marcu oziroma aprilu
2015, elektronsko vrednotenje pa v mesecu maju in juniju 2015.
Vaše vloge z dokazili o izpolnjevanju pogojev (kopijo diplome, kopijo potrdila o strokovnem izpitu, izjavo o
sorodnikih pri NPZ) pričakujemo do vključno 21. novembra 2014.
V vlogi obvezno navedite:
– za kateri predmet se prijavljate;
– ime šole oziroma organizacije, v kateri ste trenutno zaposleni;
– naslov, na katerega želite prejemati navadno pošto,
– elektronski naslov, preko katerega vas lahko obveščamo.
Obvestilo o izbiri bodo kandidati prejeli po e-pošti najkasneje do 23. decembra 2014.
Kontaktna oseba za morebitna pojasnila v zvezi s pošiljanjem prijav je Andrej Kovačič, ki je dosegljiv po e-pošti
andrej.kovacic@ric.si ali po telefonu 01/548-46-72.
Vlogo s prilogami pošljite na e-naslov andrej.kovacic@ric.si (zadeva: poziv za PGO NPZ) ali po pošti na naslov:
Državni izpitni center
Kajuhova ulica 32 U
1000 Ljubljana
s pripisom: poziv za PGO NPZ

Priloga:
- Izjava o sorodnikih pri NPZ

