Animácia Aspire2create: Rámec Euro-Aspire
Kompetenčný rámec a Príručka pre školiteľov pôsobiacich v oblasti nefomrálneho vzdelávania v odvetviach
kreatívneho priemyslu a umenia. https://youtu.be/lzw1nguZC8Y
Prepis v angličtine:
1. Rámec Euro-Aspire vytvorili umelci, vzdelávatelia a zamestnávatelia tak, aby bolo prostredníctvom neho
možné uznávať a validovať základné profesné kompetencie, ktoré ľudia získavajú na základe skúseností a
praxe v určitých sektoroch kreatívneho a kultúrneho odvetvia v rámci Európy.
2. V súčasnosti sa tento rámec využíva v 3 kľúčových profesných profiloch: učeň, kompetentný pracovník a
expert.

3. Rámec je možné využívať 3 relevantnými spôsobmi:
- pri kontrole splnených cieľov príslušných kompetencií v rámci daného profilu;
- ako vzdelávací program na dosiahnutie profilu na ďalšej úrovni ;
- a na identifikáciu zručností, ktoré je možné uplatňovať aj v iných profesiách;
4. Živnostníci, zamestnanci a učni môžu túto profesnú validáciu získať online. Po prihlásení pod menom
“kandidát” Vám bude umožnený prístup k programu, nástrojom a usmerneniam, a to prostredníctvom online
vzdelávacieho modulu.
5. Bude vám pridelený mentor a takisto vám poskytneme pomoc pri príprave portfólia materiálov, ktoré
konzistentne preukážu každú z požadovaných kompetencií.

6. Celý proces pozostáva z 9 samostatných štádií:
(1) skontaktujete sa so svojim mentorom, ktorý vás oboznámi s validačným procesom.

7. (2) Zostavíte si validačné portfólio materiálov, ktoré preukazujú vaše kompetencie. Toto portfólio môže
zahŕňať audio- vizuálne ukážky, fotografie, linky na blogy a webové stránky, recenzie a články, svedecké
výpovede a referencie od zamestnávateľov a kontraktorov. Tieto materiály sa musia priamo týkať vás a vašej
práce.
8. Musíte zvážiť :
- či dané kompetencie v súčasnosti využívate a či ste ich nadobudli za posledné 2-3 roky;
- či jednotlivé kroky, konanie a dokumentácia, ktoré sú založené ako podporný material, sú platné a či sa
týkajú kompetencií, ktoré sú pre príslušný profil hodnotené;
- či je podporný materiál autentický a či ste ho vyrobili vy. Ak ho vygeneroval počítač, alebo je to výsledok
tímovej práce, vaša úloha musí byť jasne identifikovaná.
-či ste poskytli dostatočný podporný materiál, ktorý sa použije na posúdenie toho, či ste preukázali
relevantnú kompetenciu v rámci daného spektra požadovaných kritérií;
Zaväzujeme sa k tomu, že zabezpečíme konzistentný a spoľahlivý hodnotiaci proces pre všetkých kandidátov.
Dosiahneme to zaangažovaním 2 hodnotiteľov pre každého kandidáta a externého moderátor, ktorý bude
celý čas monitorovať a zaznamenávať všetky uvedené aspekty.

9. (3) používať budete nástroj sebahodnotenia, pričom celé svoje portfólio, určené na hodnotenie, nahráte do
online prostredia. Potom môžete prepojiť jednotlivé materiály vo vašom portfólio s určenými
kompetenciami. Jeden výňatok podporného materiálu je možné prepojiť s viacerými kompetenciami, ak je to
potrebné. Takisto môžete uviesť ďalšie relevantné informácie do textového políčka, ak chcete na ne upozorniť
svojich hodnotiteľov.

10. (4) Ak ste spokojný s preukázaním všetkých požadovaných kompetencií, dokončený sebahodnotiaci nástroj
nakoniec mentor skontroluje.
11. (5) Prvý z hodnotiteľov, ktorý predtým vystupoval ako váš mentor, potom skontroluje vaše podané materiály,
pričom použije hodnotiaci nástroj, a to súčasne s druhým hodnotiteľom. Ak sa obidvaja hodnotitelia zhodnú
na tom, že ste riadne preukázali kompetencie na primeranej úrovni, posuniete sa následne do ďalšieho štádia
validačného procesu. Ak sa nezhodnú, budete požiadaný, aby ste pre postup predložili ďalšie materiály.
12. (6) Následne budete požiadaný, aby ste predložili dve kritické úvahy o vašej profesnej praxi: sebahodnotiace
stanovisko, v ktorom uvediete svoje silné stránky a potreby pre ďalší rozvoj, a stanovisko k hodnotám, ktorý
predstaví vplyv a dopad vašich vlastných hodnôt na vašu prácu. Uvedené materiály je možné nahrať ako
audio, video alebo textové súbory.

13. (7). Záverečné štádium validačného procesu bude tvoriť profesný dialog medzi vami a dvoma hodnotiteľmi.
Trvať bude približne 30 minút (alebo 45 minút, ak potrebujete tlmočníka). Počas tohto dialógu sa vám budú
klásť predpripravené otázky, ako aj ďalšie nadväzujúce otázky, aby vedeli viac do hĺbky zhodnotiť váš profesný
prístup.

14. (8). Títo dvaja hodnotitelia vám poskytnú spätnú väzbu, svoje rozhodnutie o validácii vašich kompetencií
zapíšu do hodnotiacej správy, alebo od vás budú požadovať ďalší materiál a rozhovor.

15. (9). Ak budete úspešne zhodnotený, dostanete profesnú odmenu v podobe certifikátu príslušnej úrovne.
Ak pracujete v odvetví vzdelávania o kultúre alebo ako poradca pre podnikateľov v odvetví kreatívneho
priemyslu, je v súčasnosti možné vďaka rámcu Euro-Aspire a projektu Aspire2Create takýmto spôsobom uznávať,
validovať a certifikovať vaše profesné kompetencie. Rámec Euro-Aspire Framework by však mohli používať aj iní
zamestnávatelia a zamestnávateľské organizácie, a to v kreatívnom priemysle, ako aj v iných odvetviach.

Aspire2Create is an international venture for trainers in the cultural and creative industries led by Collage Arts with European
partners: Rinova (UK), Prostor Plus (Croatia), Kau Academy (Estonia), Materahub (Italy) and RDA Senec-Pezinok (Slovakia).
Funded by the European Lifelong Learning Programme, over the past 2 years the project has been transferring and testing the
Euro-Aspire Framework, a Competency Framework and Toolkit for trainers working in the non-formal learning sector in the
creative industries and arts sectors. www.aspire2create.eu
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