Aspire2create: Euro-Aspire Raamistik
Pädevusraamistik ja abivahend loovtööstuse ja kunstisektorite mitteformaalses õppes
töötavatele koolitajatele. https://youtu.be/lzw1nguZC8Y

Protokoll:
1. Euro-Aspire Raamistik loodi kunstnike, õpetajate ja tööandjate poolt, et tunnustada ja
kinnitada oluline kutsealane pädevus, saavutatud läbi töökogemuse ja praktika
Euroopa erinevates loov- ja kultuuritööstuste teatud valdkondades.
2. Siiani on raamistikku kasutatud kolme töölisvaldkonna peal: praktikant, pädev töötaja
ja ekspert.
3. Raamistikku saab kasutada kolmel olulisel moel:
- et kontrollida vajalike pädevuste edusamme mingi kindla profiili jaoks
- õppekavana, saavutamaks profiili järgmine tase
- kindlaks tegema ülekantavaid oskusi tööde liikuvuseks
4. Vabakutselised, töölised ja praktikandid saavad teostada elukutse valideerimise
interneti teel. Peale enda kandidaadiks lisamist saad läbi veebipõhise
õppekeskkonna ligipääsu programmile, vahenditele ja.
5. Teile määratakse mentor ning tema kaasabil koostate oma portfoolio, et iga
nimekirjas olev pädevus saaks teostatud.
6. Sellel protsessil on 9 lihtsat sammu:
(1) Kontakteerute oma mentoriga ja saad ülevaate valideerimisprotsessist.
7. (2) Koostate valideerimisportfoolio materjalidega, mis näitavad teie pädevust.
Portfoolio võib sisaldada audiovisuaalseid katkendeid, pilte; linke blogidele ja
veeiblehtedele; arvustusi ja artikleid; tunnistajate ütlusi ja soovitusi tööandjatelt või
töövõtjatelt. Neil materjalidel peab olema otsene viide teie panusele töös.
8. Võtke arvesse:
- kui te kasutate neid oskuseid hetkel ja need on omandatud viimase 2-3 aasta
jooksul;
- kui ettevõtmised ja dokumentatsioon tugimaterjalis on tõesed ning vastavad sobiva
profiili pädevuse jaoks;
- kui tugimaterjal on autentne ja teie poolt tehtud. Kui see on tehtud arvuti kaasabil
või sisaldab meeskonnatööd, peab teie osalus seal olema selgelt eristatud;
- kui tugimaterjali on piisavalt otsustamaks, kas olete näidanud järjekindlalt
asjakohast pädevust vastavate sätete hulgas, nagu nõutud;
Lubame omaltpoolt stabiilset ja usaldusväärset ülevaadet protsessist igale
kandidadile kogu aja vältel. Tagame kaks retsensenti igale kandidaadile ja
välisvaatleja jälgimaks ja salvestamaks neid aspekte.

9. (3) Te kasutate Enese Hindamise Tööriista, et veebikeskkonda üles laadida kogu
valideerimise portfoolio. Seejärel saate oma portfoolios linkida seotud materjalid
eraldi pädevuste juurde. Ühte tugimaterjali on võimalik linkida mitmesse kohta. Muud
siduvat informatsiooni on võimalik sisestada eraldi kasti sisse, juhul kui vaja
informeerida retsensente.
10. (4) Mentor vaatab üle Enese Hindamise Tööriista, kui olete sellega rahul ning kõik
nõutud väljad on selgelt täidetud.
11. (5) Esimene retsensent, kes enne oli teie mentor, vaatab üle teie esituse, kasutades
Hindamise Tööriista ning teise rentsensendi abi. Kui mõlemad nõustuvad, et olete
järjekindlalt väljendanud pädevust piisavalt heal tasemel, liigute edasi valideerimise
protsessi järgmisesse vooru. Mittenõustumise korral võidakse teilt paluda lisamaterjali
esitamist, et jätkata.
12. (6) Seejärel peate sisestama kaks kriitilist vaadet oma erialase praktika kohta:
eneseteadvuse avaldus, mis väljendab teie tugevaid külgi ja arenguvajadusi ning
väärtuste avaldus, mis väljendab teie väärtuste mõju praktikas. Neid võib üles laadida
audio-, video- või tekstifailidena.
13. (7) Valideerimisprotsessi viimane etapp on umbes 30-minutiline ametialane vestlus
teie ja kahe retsensendi vahel (45-minutiline, kui vajate tõlki). Selle vestluse jooksul
küsitakse teilt ettevalmistatud küsimusi ning lisaküsimusi, et süvitsi kontrollida teie
erialast panust.
14. (8) Tagasiside tuleb mõlema retsensendi poolt, kes protokollivad oma otsused ning
kas valideerivad teie sobivuse Retsensendi arvustuse raportis või taotlevad rohkem
materiali või uut vestlust teiega.
15. (9) Kui teid on valideeritud, saate erialase auhinna koos kinnituskirjaga kindla taseme
kohta.
Kui töötate Kultuurse õppe ja Loova ettevõtluse nõuannete vallas, võite lasta oma
professionaalseid oskuseid kontrollida, tunnustada ja sertifitseerida tänu Euro-Aspire
raamistikule ja Aspire2Create projektile. Euro-Aspire raamistikku võivad kasutada ka
teised tööandjad ja tööandjate liidud loovsektoris.
____________________________________________________________________
Aspire2create on rahvusvaheline ettevõtmine kultuuri- ja loovettevõtlustööstuse
koolitajatele, mille eesotsas on Collage Arts koos partneritega Euroopast: Rinova
(Ühendkuningriigid), Prostor Plus (Horvaatia), Kau Academy (Eesti), Materahub
(Itaalia) ja RDA Senec-Pezinok (Slovakkia). Seda rahastab Euroopa Elukestva
Õppe Programm. Viimase kahe aasta jooksul on see projekt katsetanud EuroAspire raamistikku, pädevusraamistikku ja abivahendit loovtööstuse ja
kunstisektorite mitteformaalses õppes töötavatele koolitajatele. www.aspire2create.eu

______________________________________________________________
Seda projekti on rahaliselt toetanud Euroopa Komisjon. See teabeedastus peegeldab vaid
autori seisukohti ning Komisjoni ei saa võtta vastutusele mistahes informatsiooni eest, mida
on kasutatud sel lehel.

