e-konpetent ziak ebaluattu eta egiazztatzeko pro
ozedura fase
e hauek osaatzen dute:
Lanbide
1 . - Aho
olkularitza .
2 . - Lan
nbide-konp etentzia eb
baluatzea.
3 . - Lan
nbide-konpe
etentzia eg
giaztatu eta erregistrattzea.

Lehen fassea: AHOLK
KULARITZA
A
Onartu tako guztie
ek egin be
ehar dute ffase hau. Aholkulariak lagundukko du dago
okion lanuntzaren bittartez eskurratutako lanbide-konpettentziak identifikatzen
esperientzziaren eta/edo prestaku
eta Ebalua
azio Batzord
deari aurkeztten.
Aholku lariak hezkkuntzako edo
o prestakun
ntzako proffesionalak edota
e
egiazztapenaren xede den
konpetenttzia-ataletan
n adituak dira, prozedu
uran prestattutakoak eta
a ofizialki gaaitutakoak euren
e
lana
egiteko.
onetan, zere
egin hauetan
n lagunduko dute:
Fase ho


Prozedurare
en faseak etta garapenaa ezagutzen..



Autoebalua zioko galdera-sorta egitten.



ndako konpetentzia-at alekin lotutta, dagokion
n konpetenttziaren ebid
dentzia
Izena eman
guztiak bilttzen.



Lanbide- eta prestakun
ntza-historiaa betetzen.



Konpetentz ien txostena
a prestatzen
n.

Aholku laritza LEHE
EN TALDE BILERAREKI
B
IN hasten da.
d Aholkula
ariak hitzorddua emango
o du lehen
T
mu
ugikorraren,, posta ele
ektronikoaren edo ohikko postaren adi egon
bilera horrretarako. Telefono
behar da, hitzordua baliabide
b
horien bitartezz iritsiko baiita.
en, aholkula
ariak hitzord
dua emango
o du AHOLKULARITZAKO BANAKO
O BILER(ET
T)ARAKO –
Ondore
hori(ek) e
ere nahitaezzkoak d(ir)a
a–. Bilera h
horretan/ho
orietan, elka
arrizketa pro
rofesionala egingo da
aholkatzekko helburuarekin.
Azken aholkularitzza-bileran, konpetentzi a-atal bako
oitzean egia
aztatzeko auukeren berri emango
atrikulatze
eko gomendioak entreegatuko dira
a.
da, eta Ma
Bidezko
otzat joko ba
alitz, prestak
kuntza-ekintzza batzuk go
omendatuko dira eta I. P
Prestakuntz
za-plana
entregatukko da.
Bakoitzzak askatassunez eraba
akitzen du ebaluazio-fa
asera pasattu ala ez eeta zein konpetentziaataletan m
matrikulatu.

1. orrialdea
o
2tik

Bigarren fasea: LAN
NBIDE KONPETENTZIA
A EBALUAT
TZEA
Ebaluazzio-fasean, hautagaien lanbide-ko
onpetentzia egiaztatzen
n da, konppetentzien txostenean
t
eta aholku
ulariaren txo
ostenean jasotako ebid entziak kontuan izanda
a.
Ebaluazzioa egiteko
o, aholkularriaren txosttena eta ha
autagaiak aurkeztutakoo dokumenta
azio guztia
aztertuko dira eta, hala
h
badagokio, izena eeman denek
ko konpeten
ntzia-ataleta n eskatutak
ko lanbideezkoak diren
n ebidentzia gehiago bild
duko dira.
konpetenttzia ebaluatzzeko beharre
Erabaki ak hartzeko
o organo ard
duraduna Eb
baluazio Battzordea da.
Konpettentzien t xostena eta
e
aholku
ulariaren txostena aztertu oondoren, Ebaluazio
Batzordea
ak hautag
gaiari hart utako era bakiak he
elaraziko dizkio,
d
zehharkako eb
bidentzien
Baloraziio-irizpena
aren bitarttez.
Baloraz io-irizpen hori
h
txosten
n bat da. Txosten horretan
h
adierazten daa bai prob
barik gabe
ntzatetsi ez denerako ebidentzia osagarriak
aintzatetssitakoa, bai oraindik aintzatetsi e z dena. Ain
(konpeten
ntzia-probakk) aurkeztu beharko diraa.
Ebidenttzia osagar riak Banak
kako ebalu
uazio-plan aren bidez biltzen dirra.
Banaka ko ebaluazio-plana txo
osten bat daa, oraindik aintzatetsi ez
e dena etaa konpetenttzia-probak
ar direla adie
erazten duena. Probak eegiteko leku
ua, data eta ordua adieraazten dira.
egin beha
Konpete
entzia-atal guztietan
g
ko
onpetentzia rik egiaztatu ez bada, Ebaluazio
E
Baatzordeak II.
I
Prestaku
untza-plan a igorriko du.
d Horretan
n, zertan pre
estatu beha
arra dagoen adieraziko da.

Hirugarre
en fasea: LA
ANBIDE KO
ONPETENTZ
ZIA EGIAZT
TATU ETA ERREGISTRA
E
RATZEA
Ebaluazzio-fasea gainditu ondorren, Lanbidee Heziketare
en Ezagutza
aren Euskal Institutuak dagokion
lanbide-ko
onpetentzia egiaztatu de
eneko konpeetentzia-atal bakoitzaren
n egiaztapenna igorriko du.

2. orrialdea
o
2tik

