Animácia: Aspire2create – Neformálne a informálne vzdelávanie
Kompetenčný rámec a Príručka pre školiteľov, ktorí pôsobia v oblasti neformálneho vzdelávania v
odvetviach kreatívneho priemyslu a umenia. https://youtu.be/bM1zJPXNjzs
Prepis v angličtine:
1. Disponujete kvalitnými zručnosťami a dostatočnými skúsenosťami v oblasti kultúry alebo

kreatívneho priemyslu bez príslušnej kvalifikácie do takej miery, aby ste ich mohli prezentovať
potenciálnemu zamestnávateľovi, kontraktorom alebo agentúram?

2. Máte zamestnancov s kvalitnými zručnosťami, ale nemáte ich ako spropagovať pred potenciálnymi

zákazníkmi, verejnými organizáciami alebo investormi?

3. Ak áno, patríte do skupiny 70%-nej populácie v Európe, ktorá obsahuje jednotlivcov so zručnosťami

na vysokej úrovni bez príslušnej kvalifikácie, ktorá by dokladovala ich odbornosť.

4. Formálna kvalifikácia Vám môže prinášať možnosti vzdelávania,

5. Získavania nových skúseností

6. Rozvoja svojho potenciálu.

7. Takéto vzdelávania je však finančne nákladné a časovo náročné a

8. Je viazané na vzdelávací program tak, aby boli dosiahnuté predpísané vzdelávacie výstupy a na ich

základe vydaný certifikát.

9. V niektorých európskych krajinách je možné získať kredity na vzdelávacích kurzoch, alebo na základe

realizovaných pracovných projektov, zvyčajne to však nie je plnohodnotný certifikát.

10. Formálne kvalifikácie nie sú prispôsobené vašej osobnosti, vašej práci alebo vašim ambíciám...

11. Ale ak by ste mohli získať kvalifikáciu, ktorá by....

12. Odrážala to, čo ste sa sami naučili

13. Odrážala to, čo ste sa naučili od svojich kolegov

14. Uznávala, kto ste, čo robíte a čo k svojej práci potrebujete

15. A nenútila by Vás, aby ste prekonávali prekážky, ktoré pre vás nie sú dôležité

16. A zahŕňa hodnotiaci postup, ktorým môžete preukázať svoje zručnosti a vedomosti niekomu, ktorý

rozumie hodnotám a kontextu vašej práce

17. A ponúka ľudí pracujúcich vo vašom odvetví, ktorí vás môžu podporiť; niekoho ako vás.

18. Takýto druh kvalifikácie je práve teraz k dispozícii!

19. Uznáva a validuje zručnosti a vedomosti, ktoré ste sami získali- doma alebo v práci. Známa je pod

termínom neformálne alebo informálne vzdelávanie.

20. Prepája vaše vzdelanie s národnými a medzinárodnými kvalifikačnými rámcami.

21. Má 3 kvalifikačné úrovne: učeň, kompetentný pracovník, expert;

22. Tieto kvalifikácie využívajú rámec Euro- Aspire, pomocou ktorého mapujú zručnosti a vedomosti,

ktoré ste nadobudli počas osobného a profesného života voči 3 skupinám kompetencií, ktoré tvoria
základ pre určité typy kreatívnych a kultúrnych profesií, živností a podnikania.

23. Každá pracovná pozícia si vyžaduje jednotlivcov so špecifickými technickými zručnosťami,

vzdelávacími zručnosťami a ľudskými zručnosťami. Zatiaľ čo technické zručnosti sú úzko prepojené
so špecifickými pracovnými odvetviami, vzdelávacie a ľudské zručnosti sa ľahko dajú použiť v
rôznych pracovných situáciách.

24. Takže zamestnávatelia a pracovníci môžu využívať túto schému za účelom uznania svojich súčasných

zručností a vedomostí, ako aj identifikácie, ktoré zručnosti a vedomosti je možné ľahko uplatniť aj
pri iných pracovných príležitostiach. Takisto majú možnosť identifikovať nedostatky v zručnostiach a
skúsenosti s plánovaním, aby bolo možné dosiahnuť požadované vedomosti a zručnosti.

25. Rámec Euro-Aspire v súčasnosti využívajú zamestnávatelia a pracovníci v kreatívnom a kultúrnom

odvetví: kultúrni vzdelávatelia a poradcovia pre podnikateľov v oblasti kreatívneho priemyslu. V
týchto dvoch odvetviach je teraz možné uznávať a validovať neformálne a informálne vzdelávania u
učňov, kompetentných pracovníkov a expertov.
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non-formal learning sector in the creative industries and arts sectors. www.aspire2create.eu

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the
author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

