IJZS, IYENGAR JOGA ZDRUŽENJE SLOVENIJE
STALNI ODBOR ZA OCENJEVANJE IN USPOSABLJANJE UČITELJEV
PRAVILNIK
Sprejet na rednem občnem zboru 6. 12. 2020

Predsedujoči Odbora za ocenjevanje in usposabljanje učiteljev je član upravnega odbora IJZS.
Dolžnosti:
1) Pristojnost za organizacijo ocenjevanja izpitov na vseh stopnjah, kot to določa učenje
B.K.S. Iyengarja.
2) Imenovati koordinatorja, ki bo koordiniral ocenjevanje in zbiral informacije na vseh
področjih ocenjevalnega postopka, ob pomoči drugih članov odbora. To imenovanje mora
potrditi upravni odbor.
3) Predlagati imenovanje koordinatorjev, ki jih potrdi upravni odbor.
4) Občasno prilagoditi število koordinatorjev, da so lahko kos povečanju ali zmanjšanju
števila kandidatov.
5) Zahtevati od koordinatorjev, da skličejo najmanj dve seji letno, na katerih se dogovorijo o
praktičnih vprašanjih glede potreb po organizaciji izpitov.
6) Nadzorovati imenovanje in usposabljanje pooblaščenih ocenjevalcev s seznama ustrezno
usposobljenih kandidatov (glej Certifikacijski priročnik).
7) Potrditi učitelje z ustreznim certifikatom, da kot mentorji usposabljajo kandidate po
kriterijih Certifikacijskega priročnika.
8) Preverjati postopke za usposabljanje učiteljev in jih usklajevati z zahtevami inštituta
RIMYI in/ali z zahtevami nacionalnih regulativnih organov, če to na noben način ne
nasprotuje zahtevam inštituta RIMYI.
9) Organizirati usposabljanje za trenutno izbrane ocenjevalce, moderatorje in mentorje za
usposabljanje učiteljev.
10) Nadzorovati prijave v mentorski program za usposabljanje učiteljev povsod po Sloveniji
in preverjati, da so vsi pogoji za pristop k takim programom izpolnjeni.
11) Pristojnost, da odvzamejo dovoljenje za poučevanje ali ocenjevanje tistim učiteljem, ki
redno ne dosegajo zahtevanih standardov.
12) Pripraviti programe za usposabljanje učiteljev (vključno z zahtevami slovenskih
regulativnih organov, če so združljivi z učnimi sistemi Iyengar joge).
13) Tesno sodelovati z blagajnikom in se uskladiti glede stroškov, preden se objavi cenovnik
izpitov.
14) Redno iskati povratne informacije od učiteljev glede ocenjevanja in usposabljanja na vseh
stopnjah certificiranja.

15) Nadzorovati minimalne standarde rednega izobraževanja certificiranih učiteljev v obsegu
25 ur letno.
Članstvo: štirje člani učitelji z najmanj tremi leti izkušenj poučevanja Iyengar joge.
Mandat: 3 leta.

