Youthpass ir iniciatīva, kuras pamatuzdevums ir izveidot visā Eiropā atzītu
dokumentu, kas veicinātu iegūto kompetenču apzināšanos un atzīšanu Eiropas Savienības neformālās izglītības programmas “Erasmus+: Jaunatne
darbībā” projektu ietvaros.

Ar ko Youthpass ir īpašs?
Youthpass sertiﬁkātam ir divas nozīmes:


Tas kalpo par apliecinājumu dalībai neformālās izglītības projektā.



Tas vienlaikus ir neformālās izglītības atzīšanas rīks, kurš dod iespēju dalībniekiem pašiem apzināties un atzīt projekta laikā iegūtās
kompetences.

Atceries! Youthpass sertiﬁkāts sastāv no 2 daļām. Pirmajā daļā ir pamata informācija par konkrēto neformālās izglītības projektu, bet
otrajā daļā tiek deﬁnētas 8 kompetences. Otro daļu aizilda pats
Youthpass saņēmējs, norādot, kādas kompetences viņš projekta
laikā ir ieguvis.

Youthpass ir balstīts
8 mūžizglītības kompetencēs
kultūras izpratne
un izpausme

saziņa dzimtajā valodā

pašiniciatīva
un uzņēmējdarbība

Lai izvirzītu
mācīšanās mērķus

Atbalsta personas, kas var būt jaunatnes
darbinieki, mentori, skolotāji, sociālie
darbinieki u.c., caur Youthpass var palīdzēt
dalībniekiem analizēt savas kompetences,
izvērtēt, kuras zināšanas, prasmes un
attieksmes tie vēlas attīstīt un iemācīties,
izvirzot tās kā mērķus.

Lai izvērtētu
mācīšanās mērķus

Atbalsta personas caur Youthpass var palīdzēt
dalībniekiem analizēt viņu mācīšanās procesu,
ļaut saprast, kā dalībniekam ir vieglāk mācīties
un apzināties rezultātus.

Lai veicinātu
dalībnieka paša
apziņu par gūtajām
kompetencēm un
dokumentētu iegūtās

Dalībnieki, veidojot kompetenču aprakstu
Youthpass sertiﬁkātam, var pārdomāt savu
mācīšanos, apzināties ieguvumus un aprakstīt
tos. Atbalsta personas var palīdzēt atrast
atbilstošus vārdus, lai deﬁnētu mācīšanās
rezultātus.

saziņa svešvalodās
matemātiskās prasmes
un pamatprasmes
dabaszinībās un tehnoloģijās

sociālās un
pilsoniskās prasmes
mācīšanās mācīties

digitālās prasmes

Kas ir kompetence?
Kompetence = zināšanas + prasmes + attieksmes (motivācija)
Piemērs

Jaunietis zina,
kādēļ jāšķiro
atkritumi, kā tas
ietekmē vidi

Kā izmantot Youthpass neformālās
mācīšanās procesā?

Jaunietis prot
šķirot atkritumus,
ielikt atbilstošos
atkritumus
atbilstošās krāsas
atkritumu tvertnē

Jaunietim ir
motivācija ikdienā
veikt šķirošanas
procesu

Atceries! Svarīgi ir dot iespēju katram pašam apzināties iegūtās kompetences. Pēc dalības vienā projektā dalībniekiem var būt ļoti
atšķirīgi mācīšanās rezultāti.

Atceries! Informē projekta dalībniekus par Youthpass jau projekta sākumā, lai projekta laikā tie veiksmīgāk varētu sekot līdzi saviem
ieguvumiem un mācīšanās procesam. Lai šo mācīšanās procesa
izvērtēšanu padarītu interesantāku un vieglāk uztveramu, vari
piedāvāt dažādas radošas metodes procesa dažādošanai.
Vairāk par metodēm meklē šeit: OR kods

Youthpass sagatavošana un izsniegšana
Youthpass sertiﬁkātu sagatavo projekta koordinators (-i), izmantojot mājas
lapā www.youthpass.eu pieejamo sertiﬁkāta formu un dalībnieku iesūtīto kompetenču izvērtējumu. Youthpass tiek izsniegts projekta noslēgumā
tiem dalībniekiem, kuri ir izteikuši vēlmi to saņemt.

Ko Tev var dot Youthpass?








Tu vari aprakstīt, ko esi paveicis un iemācījies projekta laikā.
Tu uzzini vairāk dažādu veidu, kā cilvēki var mācīties.
Tu labāk iepazīsti sevi un savas kompetences.
Tu vari izmantot Youthpass, rakstot savu CV.
Tu vari parādīt un izskaidrot savas kompetences citiem, piemēram,
darba intervijā, skolā vai nākamajos projektos.
Tu to vari parādīt saviem draugiem un ģimenei.
Tu vari labāk izprast, ko un kādā veidā vēlētos mācīties turpmāk.

… un vēl, un vēl… Tu kļūsti par vienu no tūkstošiem jauniešu visā Eiropā,
kuriem ir Youthpass.
Atceries! Šobrīd Youthpass var saņemt 1. pamatdarbības vai 3. pamatdarbības projektu dalībnieki.
Lai uzzinātu, kā Youthpass var palīdzēt iegūt maksimāli daudz no mācīšanās
procesa projekta laikā, apmeklē tīmekļa vietni www.youthpass.eu!
Arī tu vari kļūt par vienu no vairāk nekā 500 000 dalībniekiem,
kas saņēmuši Youthpass sertiﬁkātu!

