Výsledky projektu Aspire2Create
Bratislava, 29.10.2015
Hlavným cieľom projektu Aspire2Create (www.aspire2create.eu) bolo preniesť, otestovať
a rozšíriť validačný rámec Euro-Aspire. Rámec Euro-Aspire vytvorili umelci, pedagógovia a
zamestnávatelia tak, aby bolo prostredníctvom neho moţné uznávať a validovať základné
profesijné kompetencie, ktoré ľudia získavajú na základe skúseností a praxe v určitých
sektoroch kreatívneho a kultúrneho odvetvia v rámci Európy. V súčasnosti tento rámec
popisuje 3 kľúčové profesijné úrovne v nadväznosti na Európsky kvalifikačný rámec (EQF):
„učeň“ (EQF level 3), „kompetentný pracovník“ (EQF level 5) a „expert“ (EQF level 7).
Tento rámec moţno vyuţívať pri kontrole splnených cieľov príslušných kompetencií v
rámci daného profilu, ďalej ako základ pre vzdelávací program na dosiahnutie profilu na
ďalšej úrovni a na identifikáciu zručností, ktoré je moţné uplatňovať aj v iných profesiách.
Ţivnostníci, zamestnanci a učni môţu túto profesijnú validáciu získať dokonca online. Po
prihlásení ako ,,kandidát” im bude umoţnený prístup k programu, nástrojom a usmerneniam,
a to prostredníctvom online validačného modulu. Bude im pridelený mentor a takisto im bude
poskytnutá pomoc pri príprave portfólia materiálov, ktoré konzistentne preukáţu kaţdú z
poţadovaných kompetencií.
Celý proces tohto projektu pozostáva z deviatich etáp :
1. skontaktovanie sa s prideleným mentorom, ktorý oboznámi kandidáta s validačným
procesom
2. zostavenie validačného portfólia materiálov, preukazujúcich v posledných dvoch aţ troch
rokoch získané kompetencie uchádzača (portfólio môţe obsahovať audiovizuálne ukáţky,
fotografie, linky na blogy a webové stránky, recenzie a články, svedecké výpovede
i referencie od zamestnávateľov)
3. pouţívanie nástroja sebahodnotenia, nahratie do online prostredia
4. kontrola nástroja sebareflexie mentorom
5. prvý z hodnotiteľov (uchádzačov mentor) skontroluje podané materiály, s pouţitím
hodnotiaceho nástroja, súčasne s druhým hodnotiteľom (v prípade zhody oboch
hodnotiteľov nastáva posun kandidáta do ďalšej etapy, v opačnom prípade bude uchádzač
poţiadaný o predloţenie ďalších materiálov)
6. poţiadavka predloţenia dvoch kritických úvah o uchádzačovej profesijnej praxi (audio,
video alebo textový súbor)
7. záverečné štádium validačného procesu začne profesijným dialógom medzi kandidátom
a dvomi hodnotiteľmi (s dobou trvanie 30 – 45 minút) – výsledkom má byť hĺbkové
zhodnotenie profesijného prístupu uchádzača
8. poskytnutie spätnej väzby zo strany hodnotiteľov, zapísanie rozhodnutia o validácii
kandidátových kompetencií do hodnotiacej správy (v negatívnom prípade poţiadavka
ďalších materiálov a rozhovoru)
9. v prípade úspešného zhodnotenia je finálnym bodom zisk profesijnej odmeny v podobe
certifikátu príslušnej úrovne

Regionálna rozvojová agentúra (RRA) Senec – Pezinok s ostatnými partnermi –
britskými organizáciami Collage Arts a Rinova, chorvátskym Prostor Plus, estónskou Kau
Academy a talianskym Materahub pracovali na tom, aby tento postup dosiahol úroveň
európskeho kvalifikačného rámca. Tento cieľ bol naplnený - na základe dôkazov z testovania
získaných v projekte bol navrhovaný rámec obhájený pred Škótskou kvalifikačnou agentúrou
(SQA), ktorá ho zaradí medzi svoje poskytované kvalifikácie. Ďalšie šírenie tohto rámca je
podporované všetkými partnermi projektu.
Tu nájdete linky s krátkymi ilustračnými videami výstiţne popisujúcimi hlavné projektové
témy (v anglickom jazyku):
Neformálne a informálne učenie sa - https://youtu.be/bM1zJPXNjzs
Rámec Euro-Aspire - https://youtu.be/lzw1nguZC8Y

Kontakt:
Regionálna rozvojová agentúra Senec – Pezinok
Praţská 27, 811 04 Bratislava
tel.:+421 2 20728392; mobil: +421 910 927151
e-mail: info@rrasenec-pezinok.sk
www.rrasenec-pezinok.sk

