YOUTHPASS
Darba un prakses projektos
KAS IR
YOUTHPASS?

Youthpass ir rīks neformālās izglī bas un ikdienējās mācīšanās
rezultātu dokumentēšanai un atzīšanai Eiropas projektos. Tas ir
ser ﬁkāts, kurā dalībnieks raksturo savas pilnveidotās
kompetences saviem vārdiem. Youthpass papildina
programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” apliecinājumu par
dalību.

KĀPĒC
IZMANTOT
YOUTHPASS?

KURŠ VAR SAŅEMT YOUTHPASS
SERTIFIKĀTU UN KURŠ ĪSTENO
YOUTHPASS PROCESU?

Youthpass process palielina projekta vēr bu kā mācīšanās
pieredzi. Piedzīvojot Youthpass procesu, projektu dalībnieki stažieri un nodarbinā e labāk izprot profesionālās un personīgās
kompetences, kuras viņi pilnveido projekta laikā. Tādējādi
Youthpass process palīdz uzlabot projekta kvalitā , atbalstot
dalībnieku personīgo, izglītojošo, sociālo, pilsonisko un
profesionālo a s bu.

Programas “Eiropas Solidaritātes korpuss” darba un stažēšanās
projektos projekta īstenotājs ir atbildīgs par nodarbinātā vai
stažiera mācīšanās procesa un rezultātu atzīšanu, ko var izdarīt,
izmantojot Youthpass rīku. Ja dalībnieks ir mo vēts iziet
Youthpass procesu, projekta īstenotājs ir atbildīgs par tā
pieejamību un atbalsta sniegšanu mācīšanās un izvērtēšanas
procesā.

Youthpass process turpinās visā projekta dzīves ciklā.
Plānošanas un sagatavošanās
laikā ir bū ski nodarbinātos un
stažierus informēt par iespēju
saņemt Youthpass ser ﬁkātu un
par to, cik svarīgi ir pievērst
uzmanību mācīšanās procesam
visa projekta laikā. Ieteicams ir
aicināt dalībniekus padomāt par
saviem mācīšanās mērķiem un,
iespējams, pat sastādīt mācīšanās
plānu – ci em vārdiem, apsvērt,
kas viņiem varētu palīdzēt sasniegt
noteikto mērķi un kam var lūgt
palīdzību. Visefek vāk to var
izdarīt, saņemot palīdzību no
atbalsta personas - mentora vai
supervizora.

Ja projektā paredzēta
iepriekšējās plānošanas vizīte, tad tā
ir lieliska iespēja koncentrē es uz
mācīšanos un mācīšanās plāna
izveidi.

Projekta ak vitātes laikā svarīgi ir
vel t laiku un paredzēt vietu
dialogam un reﬂeksijai, kā arī
atgādināt dalībniekiem regulāri
pārrunāt, dalī es savā pieredzē.
Savu mācīšanos projekta laikā viņi
var pieﬁksēt, rakstot
dienasgrāmatu, veidojot video
ierakstus vai izmantojot jebkuras
metodes, kurām viņi dod
priekšroku un kas palīdzētu veidot
viņu Youthpass pamatu. Lai
bagā nātu izvērtēšanu, jārada
iespēja dalībniekiem regulāri
reﬂektēt par savu mācīšanos
dažādos veidos - individuāli vai
vienaudžu grupā. Regulāras
mācības un kšanās ar mentoru
vai supervizoru, kas ietver
atgriezenisko sai un izvērtēšanu,
ir vēr ga iespēja šos reﬂeksijas
brīžus ieviest projektā un
pārrunāt dalībnieka progresu.

Projekta ak vitātes noslēgumā
un izvērtēšanas posmā stažieri un
nodarbinā e jāaicina apraks t
savus mācīšanās rezultātus
ser ﬁkātā, kas ir bals tas uz
noteiktām Mūžizglī bas
pamatkompetencēm. Youthpass
ser ﬁkā ietver atsevišķu sadaļu
“Profesionālās kompetences”,
kurā dalībnieki var apraks t
mācīšanās rezultātus sais bā ar
saviem uzdevumiem. Kādam var
palīdzēt ieteikumi vai piemēri, kā
formulēt mācīšanās rezultātus.

Mācīšanās rezultātus
stažieri vai nodarbinā e var
apraks t paši, pēc
pašnovērtēšanas procesa.
Supervizori, ja viņi to vēlas, var
sniegt vispārēju novērtējumu
atsevišķā, tam vel tā Youthpass
sadaļā.

KĀ IZVEIDOT
YOUTHPASS

Lai izveidotu ser ﬁkātu, projekta īstenotāji
izmanto Youthpass interneta vietni. Viņi ievada
informāciju par projektu un aicina stažierus un
nodarbinātos rediģēt savus personas datus un
apraks t mācīšanās rezultātus. Kad informācija
ievadīta un rediģēta, ser ﬁkā ir gatavi
lejuplādei.

Lai aplūkotu mūsu iecienītākos resursus, lūdzu, ies
ka es www.youthpass.eu publikāciju sadaļā:
Youthpass Unfolded piedāvā prak skus padomus un metodes
Youthpass procesa īstenošanā. Rokasgrāmatas tulkojums
latviešu valodā ir pieejams www.jaunatne.gov.lv.

One 2 One piedāvā prak sku informāciju par individuālo
atbalstu mācīšanās procesā
“Valued by You, Valued by Others” apraks ts, kā sniegt
atbalstu mācīšanās izvērtēšanā un apraks t mācīšanās
rezultātus Youthpass ser ﬁkātā.

Plašāka informācija par Mūžizglī bas
pamatkompetencēm, instrukcijas soli pa
solim, kā izveidot ser ﬁkātus un to
piemēri ir atrodami www.youthpass.eu
sadaļā “Palīdzība & Instrukcijas”.

Mēs novēlam jums brīnišķīgu, mācīšanās piepildītu projektu!
Jūsu Youthpass komanda
Youthpass ir programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” un
“Erasmus+: Jaunatne darbībā” atzīšanas instruments. Youthpass
ser ﬁkāts apliecina dalību projektos kā izglītojošu pieredzi
neformālajā izglī bā.
SALTO Apmācību un sadarbības resursu centrs ir atbildīgs par
Yothpass stratēģijas īstenošanu Eiropā. Jūs varat sazinā es ar
Youthpass komandu, rakstot uz youthpass@salto-youth.net.
Papildus atbalstu par Youthpass jautājumiem sniedz Youthpass
kontaktpersona Jaunatnes starptau sko programmu aģentūrā.

