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

Priemonių rinkinys – globos paslaugų teikėjui

Įvadas
Kam?
Jeigu jūs esate ar ketiname tapti lankomosios priežiūros darbuotoju , kuris
mielai nori padėti žmonėms, kurie nori pagerinti savo darbo įgūdžius, jaustis
globos srityje ekspertu. Bet jūs nenorite mokytis, ką jūs jau galite padaryti! Mes
sukūrėme AMPP sistemą padėsiančią jums nustatyti, ką jūs jau žinote iš įgytos
patirties ir ką galite su tuo daryti. Tokiu būdu jūs ir jūsų kuratorius gali apibrėžti,
ką jums reikia žinoti, norint tapti lankomosios priežiūros darbuotoju.
Taigi, tuomet šis priemonių rinkinys skirtas kaip tik jums, jei esate (planuojate
būti) lankomosios prioežiūros darbuotoju, kuris jau turi patirties ir noro pradėti
užsaktymo procedūra AMPP
ir galiausiai gali išklausyti elektroniniu būdu
mokymosi modulius.
Ką?
Šis priemonių rinkinys padės ir lydės jus per kompetencijų pripažinimo ir
užskaitymo procedūrą, tai yra jūsų asmeninis priemonių rinkinys AMPP
procedūroms atlitki, kuris leis jums įgyti Upcaring kompetencijas, reiklaingas
lankomosios priežiūros darbuotojo darbe.
Tai yra asmeninė jūsų kopija, priklausanti jums, kaip kandidatui. Jums reikia
nuspręsti, ką įgyvendinti, kaip tai parodyti ir ką parodyti. Jei pageidaujate,
išimkite laikinai nereikšmingą medžiagą, arba pasidaryti kopiją iš elementų,
kuriuos norite parodyti, kuri bus vertinama ir tęskite taip toliau.

0. Ką mes ketiname daryti?
AMPP –ankstesniojo mokymosi pasiekimų pripažinimas- numatys priemones,
kurios padės jums vertinti savo asmeninę patirtį įgytą įvairiose mokymose
aplinkose, ansktesniuose darbuose, o dabartiniame jūsų darbe.
1. Informuokite!
Dabar jūs turite būti informuotas savo kuratoriaus. Įsitikinkite ar gerai supratote:
-

Aplankas, kurį siekiate užpildyti yra tikrai jūsų (kaip jis baigtas?);
Kiek laiko užtruks užskaitymo procesas?
Kokios pagalbos galite sulaukti iš kuratoriaus?
Ar į visus klausimus turite atsakymus?

2. Pradėkite
Siekiant parengti jūsų darbinės patirties paveikslą, pirmoji dalis darbų bus atlikta
jūsų paties, tiesiog užpildymas pavadinimo, adreso ir pan. Tai daromo jūsų
asmeninio aplanko 1 dalis. Tai yra jūsų aplanke arba žemėlapį, arba jūsų
kuratorius atiduos jį jums.
Viskas padaryta? Dabar laikas pradėti dirbti 2 etape. Jūs keliausite per savo
gyvenimišką patirtį, jeigu įmanoma iš lėto žingsnelis po žingsnelio. Patirties
aprašymo seką jūs galite pradėti nuo dabartinės patirties ir atgal, arba tiesiog
pradėkite ją aprašyti nuo pradinių klasių.
Fokusuokitės dėl kiekvienos patirties, atkreipdami dėmesį į:
-

Kontekstą – situaciją:
Kas bus įtrauktas?;
Kas atsitiko?;
Ką jūs darėte?;
Koks bus rezultatas?;
Koks jūsų asmeninis indėlis?

Šiuo metu svarbu pradėti rinkti įrodymus. Kas gali įrodyti tikrai tai, ką jūs
aprašote? Ar yra pasirašytas raštas, nuotrauka, vaizdo, o gal produktas, kurį jūs
pats padarėte. Būkite atidūs renkant įrodymus ir paaiškinkite, kaip pateiktas
įrodymas buvo įgytas, ir ar nėra kito kūrinio kopija. Visada numeruokite
sekančius įrodymus.
Aprašydmas savo patirtį tokiu būdu, jūs žingsnelis po žingsnelio užpildysite savo
aplanką.
3. PRADĖTI ar NEPRADĖTI?
Dabar jūs galite pažvelgti į savo gyvenimą ir patirtį gana struktūrizuotuo keliu.
Įspūdinga? Atėjo laikas reflektuoti: jūsų patirtis veda jus link lankomosios
priežiūros darbuotojo, tai, ką jūs ketinate daryti? Jei ne, pasikalbėti su savo
kuratoriu dėl alternatyvių pasirinkimų. Tačiau, jei jūs einate į ...
4. GLOBOS PASLAUGŲ TEIKĖJO APIBŪDINIMAS
Sekančioje sekcijoje, lentelėje,
jūs rasite globos paslaugų teikėjo darbo
apibūdinimą. Pamatysite 5 pagrindines sritis:
1. Santykiai (užmegzti pozityvius, pagarba grįstus santykius su globojamu asmeniu, remiantis
žiniomis apie asmenį ir jo aplinką);
2. Valymas (higiena, valymas ir kliento saugumas );
3. Globa (globos paslaugų teikimas);
4. Planavimas (organizavimas, planavimas ir globos paslaugų projektas);
5. Technologija (kompiuterinio raštingumo kompetencija).
Gairėse pateikiamos kiekvienos srities konkrečių užduočių aprašymai. Už
kiekvieną užduotį, savo aplinko pagrindu, jums parodys, ar galite atlikti užduotį
ar ne. Taip pat paaiškinkite, kur ir kaip (prižiūrint ar atskirai kokiame kontekste),
jūs tai padarė . Tada nurodykite datą. Tai gali būti konkreti data, mėnesis ar

laikotarpis. Galiausiai, pabandykite remtis įrodymais surašytais savo aplanke. Jei
yra daugau įrodymų pradėkite juos numeruoti.
5. Lankomosios priežiūros darbuotojo darbo profilio apibūdinimas
Ties pradedant apibūdinti turimą darbo patirtį, jūs pradėsite pastebėti, kiek jūs
jau žinote, kiek jūs galbūt norėsite išmokti. Tačiau tai taip pat tai yra laikas
paklausti savo dėstytojų, siekiant padėti apspręsti dėl asmeninio aplanko. Ar jis
jau pilnas, ar yra pakankamai įrodymų. Jeigu jūs abu manote, kad estate
pasirengusi, (-ęs) apginti užpildytą aplanką, tai yra laikas įvertinti, kaip
paaiškinta jums jūsų kuratoriaus.
6. Ateities planavimas
Sveikinimai! Jūs gavote įvertinimą ir dabar laukite! Remiantis lankomosios
priežiūros darbuotojo aprašymu, palyginkite savo aplanką, dabar jūs žinote, ką
norite sužinoti ar jums dar reikia praktikos. Arba kokie įrodymai surinkti įrodyti
jūsų sugebėjimus. Norėdami padėti jums sutelkti dėmesį į tai, ko jūs tikrai norite,
galite galvoti apie galimas darbo vietas, vaidmenis ir funkcijas ir taip apibūdinti
savo tikslą.
Priešingu atveju, jūs dabar gali kopijuoti iš lankomosios priežiūros darbuotojo
penkių pagrindinių kompetencijų sričių ko jums reikia praktikai ar tiesiog
išmokimui. Su dėstytoju, aprašykite, kas turi būti išmokta ir nepamirškite, kad
jūs turite e-mokymosi modulius elektroninėje Upcaring Moodle sistemoje. Jūs
žinosite, ko ieškoti Upcaring e-mokymosi sistemoje. Naudokitės e-mokymosi
pradžiamoksliu, kurį jums suteikė jūsų kuratorius.
Atminkite, kad įrodyti tai, ką padarė ir mokytis savo portfelį. Pridėti jį, skaičių ji ir
(labai svarbu!) Įdėti įrodymus numeris kitas į dešinę veiklą Home Care
Darbuotojų profilyje!
Sėkmės!

