RAUNFÆRNIMAT Í SKIPSTJÓRN
Raunfærnimat í skipstjórn
Markmið verkefnisins er að ná til einstaklinga sem starfað hafa lengi á sjó og hafa
áhuga á að ná sér í stýrimanns- og skipstjórnarréttindi. Með raunfærnimati býðst
þátttakendum að láta meta færni sem þeir
E~D\ÀURJI UDíiíHNNLQJX\ÀUtVNyOD
NHUÀé
Ef þekking er til staðar fær einstaklingurinn
þá þekkingu metna og námið styttist í samræmi við það mat. Að loknu raunfærnimati
fá þátttakendur ráðgjöf um leiðir til að ljúka
réttindanáminu.

Samstarfsaðilar
Viska fræðslu- og símenntunarmiðstöð
Vestmannaeyja
Fræðslumiðstöð atvinnulífsins
Tækniskólinn – Skipstjórnarskólinn
Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum

Hefur þú áhuga á að ná þér í
stýrimanns- og skipstjórnarréttindi?
Raunfærnimat í skipstjórn metur þá færni
og þekkingu sem þú hefur í greininni og
hjálpar þér að ljúka námi.
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Hvað er Raunfærnimat í skipstjórn?

Ferill einstaklinga í verkefninu

Í raunfærnimati í skipstjórn er gengið út frá
því að eðlilegt sé að meta færni sem til staðar
er, óháð því hvernig hennar hefur verið
DÁDé
Verkefnið felst í því að kortleggja færni og
þekkingu einstaklings og vinna með styrkleika hans. Því næst er færni og þekking metin, og ef þekking er til staðar fækkar þeim
áföngum sem sækja þarf. Svo er hugað að
skólagöngu, hvað hentar hverjum og einum
til þess að ljúka námi.
Að loknu mati fara þátttakendur í skóla og
ljúka því námi sem eftir er til að útskrifast.

Hefur samband við Visku Fræðslu- og
símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja
ʀ Færð nánari upplýsingar
ʀ Skilar inn gögnum s.s. staðfestingu á
vinnutíma og námsferli

Verkefnið er á engan hátt tilslökun á þeim
kröfum sem gerðar eru skv. Aðalnámskrá.

Mat á færni og þekkingu
ʀ Þátttakandi hittir matsaðila sem fer
\ÀUI UQLP|SSXQDRJJiWOLVWDQD
Matsaðili leggur mat á færni og
þekkingu þátttakenda. Niðurstaða úr
því mati ræður hvort áfangi er metinn
eða hvort þátttakandi þarf að sitja
áfangann.
Niðurstöður matsins eru skráðar í
Námsáætlun
til þátttakandi
að ljúka námi
í skipstjórn
INNU og
fær staðfestingarʀ skírteini
Náms- og
starfsráðgjöf og eftirfylgni
í hendur.
ʀ Nám samkvæmt námsáætlun
Námsáætlun til að ljúka námi í skipstjórn
Náms- og starfsráðgjöf og eftirfylgni
Nám samkvæmt námsáætlun

Hverjir eiga erindi?
ʀ Einstaklingar sem starfa á sjó, eða
KDIDVWDUIDéiVMytÀPPiUHéDOHQJXU
hafa
starfað á sjó í þrjú ár eða lengur
og geta staðfest það með gögnum.
ʀ Einstaklingar sem eru orðnir 23
25 ára.
ʀ Einstaklingar sem hafa áhuga á því að
ljúka tilskyldum stýrimanns- og skip
stjórnarréttindum
(I ÁHLULV NMDXPHQNRPDVWDé
verður valið úr hópnum að loknum
viðtölum við náms- og starfsráðgjafa.

Viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa Visku
ʀ Endanlegur hópur verður til
ʀ Færniskráning - Skráning á fyrra námi,
námskeiðum og annarri þekkingu
VHPHLQVWDNOLQJXUEëU\ÀU
ʀ Sjálfsmat - einstaklingur leggur mat á
hæfni sína miðað við gildandi námskrá

Skilgreiningar á hugtökum
Raunfærni
gOOI UQLVHPHLQVWDNOLQJXUEëU\ÀUyKiéíYt
KYHUQLJKHQQDUKHIXUYHULéDÁDé(t.d. vinna,
VNyODNHUÀRJVMiOIVQiP 
Gátlistar
Sjálfsmat þar sem einstaklingurinn fyllir út
lista sem auðveldar mat á stöðu hans.
Matsviðtal
9LéW|OíDUVHPIDJDéLOLIHU\ÀUI UQL
möppuna og gátlistana. Staðan metin.
Raunfærnimat
Raunfærni metin með mögulegri styttingu á
námi.

1iQDULXSSOëVLQJDUHUDéÀQQDi
viskave.is
Skráning áhugasamra og nánari
upplýsingar eru hjá Visku Fræðslu- og
símenntunarmiðstöð Vestmannaeyja í
síma .
Einnig er hægt að senda tölvupóst á
netfangið: YLVND#YLVNDYHLV

