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Šis dokumentas atskleidžia tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti
laikoma atsakinga už jame pateiktą informaciją.

Priemonių rinkinys – tutoriams

Įvadas
Šis priemonių rinkinys yra skirtas jums, kaip lankomosios priežiūros darbuotojui,
kuris lydės kandidatus per visą užskaitymo procedūrą.
Šiuo priemonių rinkinys padės jums (kaip kuratoriui) vadovauti kandidatui per
Upcaring hibridinę AMPP sistemą. Rinkinys padės jums pasirinkti parengtas
priemones ir medžiagą, reikalingą jūsų (grupei) kandidatui (-tams). Kai esate
pasiruošę pradėti, šis priemonių rinkinys ves jus nuosekliai pagal kandidatui
pateiktą medžiagą.
Siekiant naudoti šį priemonių rinkinį patartina vieną kopiją pateikti ir kandidatui,
pats kuratorius, lankomosios priežiūros darbuotojas, turėtų jį naudoti
asmeniniams užrašams vesti. Daugiau bendros informacijos yra pateikiama
dokumente 5.1. 5.1 Globos paslaugų teikėjo ankstesniojo mokymosi pasiekimų
pripažinimo sistemos modeliavimas.

1. Bendras modelio paaiškinimas
AMPP prcedūrą, ankstesniojo mokymosi pasiekimų pripažinimą, galima padalinti į
dvi globalias grupes: formalioji sistema dalis veda link formalaus kompetencijų
pripažinimo įteikiant sertifikatą ar diplomą, antroji grupė – daugiausiai orientuota
į individualų augimą, įgalinimą, neformalius tikslus, tokius kaip savo darbo
apsirašymas.
Mes Upcaring projekte naudojame šia AMPP procedūrą, kuri:



įgalintų kandidatus daryti sprendimus dėl jų profesinės ateities;
teiks priemones, užskaitymui ir žinių pripažinimui, įgūdžiams ir
kompetencijoms, kurios buvo anksčiau įsigytos suaugusio besimokančiojo
įvairiuose mokymosi kontekstuose, formaliame, neformaliame.

Šiame
pasirinktame
aprašyme,
elementai
tiek
apibendrinamojo
(formalaus) AMPP procedūros, kuri veda link formalaus sertifikato ir
neformalios procedūros gali būti rasta. Taigi, hibridiška sistema čia yra
aprašoma. Dėl išsamesnės informacijos, prašome žiūrėti į bendrą AMPP
sistemos aprašymą.
Norint pasiekti šios hibridinės užskaitymo sistemos poveikį, sistema iš pradžių
naudoja kai (daugiau trumpą nei ir paprastą) atliekami pratimai, kad kandidatas:
-

Atsigręžti į gyvenimo patyrimus teigiamu žvilgsniu;
Versti patirtis į kompetencijas;
Atrasti logišką pateisinimą, paskatinimą tęsti tolimesnį mokymąsi.

! Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriems kandidatams pirmoji AMPP dalis gali būti
labai naudinga.

2. Pasiruošimas baigiamajai sistemai, naudojant vietines priemones ir procedūras kur tik
įmanoma
Šitoje sistemoje, jūsų vietinės priemonės ir procedūros bus naudojamos, netgi jei AMPP visa sistema
gali būti pristatoma. Tik įsitikinkite ar į tinkamas vietas ir teisingai talpinsite informaciją.

Žingsniai Upcaring projekto hibridinėje AMPP
užskaitymo sistemoje

Formal
i AMPP
dalis

Etapas

Šioje sekcijoje jūs būsite lydimas per devynis žingsnius AMPP procedūros, įskaitant kokios priemonės
ir instrumentai, metodai bus panaudoti atitinkamose vietose. Pavyzdžius jūs galite pildyti antroje
lentelės sekcijoje jūsų turimą medžiagą, procedūras, naudojamas priemones.
Organizacijos
pasirinkta
medžiaga ir
priemonės
(trumpas pasiūlymas
dėl medžiagos ar
galimos priemonės)

1. Procesas prasideda paaiškinant galimiems
kandidatams, kas (tai) AMPP yra, ką ji gali ir ko
negali, koks darbas turi būti padarytas siekiant
baigti
procedūrą,
kokie
bus
reikalingi
susitarimai dėl elgesio, taisyklių, nuosavybės ir
pan. Ji gali būti paaiškinta žodžiu ar laišku
pristatančiu AMPP. Specialiai kandidatus būtina
informuoti apie pasitraukimo galimybes ir
kryptys. Be to, kandidatams turėtų būti visiškai
suprantama ir aišku, kad užskaitymo procedūra
bus orientuota į jų profesinius pageidavimus,
tolesnę
jos
plėtrą
ir
jų
savarankišką
apsisprendimą pradėti / nepradėti užskaitymo
procedūros, kuri orientuota į Upcaring Europos
kompetencijos aprašą.
2. Po šios informacijos, jei kandidatas nusprendžia
pradėti
užskaitymo
procedūrą,
iš
kart
numatomas pirmasis posėdis. Šiam susitikimui
pasiruošimas
yra
būtinas.
Kandidatas
informuojamas laišku arba elektroniniu paštu
apie susitikimo datą, laiką ir vietą, taip pat
primenama kokius „namų darbus“ užskaitymo
procedūra reikalaus atlikti ypatingai pildant
aplanką
bei
renkant
kompetencijas
patvirtinančius įrodymus.
3. Po sveikinimo žodžio, atliekami susipažinimo
pratimai, kurių metu akcentuojama, jog
užskaitymo procedūra fokusuosis į kandidatų
atsineštą medžiagą. Jie bus naudojami tam,
kad atkreipti dėmesį į jų gyvenimus, aprašant

(laiškas, kuriame
pristatoma jūsų
sistema, išryškinanti
taisykles ir kandidatų
teises)

(praktinė informacija
apie jūsų darbo pobūdį
turi būti pristatyta. Ar
jūs dirbsite grupėse ar
individualiai, dirbsite
audio konferencijų būdu
ar susitikinėsite realiai
pabrėžiant vietą ir laiką
ir kt. )

(psichologiniai
atminties pratimai turi
geriausią naudą
kandidatams. Tačiau
bet koks įžanginis
pratimas gali būti
naudojamas)

Etapas

Žingsniai Upcaring projekto hibridinėje AMPP
užskaitymo sistemoje

Organizacijos
pasirinkta
medžiaga ir
priemonės
(trumpas pasiūlymas
dėl medžiagos ar
galimos priemonės)

AMPP fokusavimas į Upcaring projekto metu sukurtą kompetencijų aprašą
ir nacionalinę kvalifikaciją

gyvenimo posūkius ir asmenines patirtis.
4. Darbas ties gyvenimiškos patirties analize yra
tęsiamas,
kur
kiekvienas
interesas
išryškinamas, tik individualiai nusprendus
kandidatui. Kiekvienas interesas aprašomas
tokia tvarka: rezultatas, kontekstas, žinios ir
gebėjimas. Taigi kandidatai pratinasi prie to,
jog gyvenimiška patirtis gali būti apibūdinta
pagal kompetenciją. Kandidatai pradeda atrasti
vidinę motyvaciją mokymuisi ir įveikia kilusias
baimes.
5. PRADĖTI/NEPRADĖTI:
kandidatas
priima
sprendimus dėl profesinės /mokymosi ateities.
Tai yra pirmas refleksijos etapas, kur
apsisprendžiama
žengti
toliau
Upcaring
procedūroje ar ne. Jūs turite padėti kandidatui
apsispręsti. Ar globos paslaugų teikėjas raliai
bijo tapti kandidatu? Ar yra įmanomas pasiekti
kompetencijas, kurios
įvardintos apraše su
„protingomis“ pastangomis?
6. Aplanko
užbaigimas.
Pridedama
ne
tik
informacija
įgyta
per
gyvenimo
patirtį
(mokykloje, darbo vietose, pomėgiuose ir kt.),
bet ir tiesioginė patirtis įgyta Upcaring projekto
AMPP procedūros metu.

(psichologiniai
atminties pratimai turi
geriausią naudą
kandidatams. Tačiau
bet koks įžanginis
pratimas gali būti
naudojamas)

7. Aplanko įvertinimas, užpildomas kriterijais,
kurie surinkti interviu metu arba ŽVAIGŽDĖS
interviu specifinėje srityje. Šiame žingsnyje gali
būti prašoma kandidato pateikti daugiau
įrodymų,
pagrindžiančių
jų
turimas
kompetencijas.
8. Atsižvelgiant į kandidatų norus (5 žingsnis) ir į
portfolio įvertinimą išduodamas pažymėjimas
(jeigu įmanoma šiame etape) sudaromas
veiksmų
planas.
Šis
mokymosi
planas
sudaromas atsižvelgiant į mokymosi tikslus,
grindžiamus kandidato norais, kurie susiję su
galutiniu profesiniu profiliu.

(specifiniai nacionaliniai
kompetencijų
užskaitymo
instrumentai turi būti
pateikti čia)

9. Atsižvelgiant į e-mokymąsi ir/ar darbo vietą

(remiantis veiksmų

(jokie pratimai ar
medžiaga šiame etape
nenaudojami)

(pirmosios trys aplanko
dalys yra naudojamos
šiame etape. Jūs turite
jas perkelti į
nacionalinę sistemą,
įskaitant erdvę
kandidatui atsiskaityti
už 3 ir 4 žingsniuose
surinktą medžiagą)

(išduodamas
pažymėjimas, įrodantis
kandidato Upcaring
projekto kompetencijų
aprašo įsisavinimą. Taip
pat asmeninių veiksmų
planas įterpiamas
šiame žingsnyje, arba
naudojama Upcaring
projekto medžiaga)

Etapas

Žingsniai Upcaring projekto hibridinėje AMPP
užskaitymo sistemoje

kandidatas
apibrėžia
veiksmų
plano
įgyvendinimo žingsnius ir taip užpildo aplanką.
Kai tik veiklos planas yra įvykdytas (ir aplankas
yra užpildytas su konkrečiais įrodymais) 7
žingsnis vėl pakartojamas.

Organizacijos
pasirinkta
medžiaga ir
priemonės
(trumpas pasiūlymas
dėl medžiagos ar
galimos priemonės)
planu, kuriuo jūs lydite
kandidatą link emokymosi aplinkos
pamatyti lankomosios
priežiūros darbuotojų
priemonių rinkinį
elektroninėje mokymosi
sistemoje)

3. Medžiagos skirtos kandidatui užbaigimas
Jums kaip tutoriui spausdintose kopijose turėtų būti prieinama ši informacija:
-

šis tutoriaus priemonių rinkinys;
priemonių rinkinys lankomosios priežiūros darbuotojams, įskaitant vietines
priemones ir procedūras;
Upcaring projekto aplankas (portfolio) ir informacija apie vietinius
pokyčius;
Upcaring veiksmų planas;
Upcaring projekto kompetencijų aprašas;
Bendra Upcaring projekto hibridinė AMPP sistema.

Kandidatui turėtų būti pateiktas tuščias aplankas arba visa reikalinga spausdinta
medžiaga, kuri bus užpildyta žingsnis po žingsnio. Tai daroma siekiant išvengti
pirminio išankstinės nuostatos įvertinant medžiagą. Šitame tutoriaus vadove,
mes parodome, kokia medžiaga turi būti pateikiama kandidatui. Galiausiai,
kandidatas turės aplanką ar spausdintą medžiagą, apimančią:
-

kandidato priemonių rinkinį;
aplanką (portfolio);
veiksmų planą.

