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atbalsta jaunatnes darbu

Piedalīšanās jaunatnes darba
aktivitātēs palīdz jauniešiem
pilnveidoties un mācīties

Jaunatnes darbā attīstītās
kompetences var palīdzēt
jauniešiem būt veiksmīgākiem
viņu turpmākajā dzīvē

Jaunatnes
darbinieki
zina, ka:

Starptautiski projekti
nodrošina vidi, kas veicina
kompetenču attīstību

Jaunatnes darbā izmantotā neformālā
izglītība ir strukturēta, tai ir skaidrs
mērķis un labi pārdomāta metodoloģija,
kas palīdz sasniegt mācīšanās mērķus

Youthpass ir Eiropā atzīts novērtēšanas rīks neformālajai un
ikdienas izglītībai jaunatnes darba ietvaros, kas pieejams
programmas „Erasmus+: Jaunatne darbībā” projektos.
Ar Youthpass tu vari:

• palīdzēt jauniešiem analizēt viņu mācīšanās procesu un rezultātus,
• pārdomāt savu mācīšanās procesu, piedaloties apmācību aktivitātēs.
Zināšanas, prasmes un attieksmes, kas attīstītas projekta laikā, var aprakstīt Eiropas pamatkompetenču ietvaros tas ir 8 kompetenču kopums, kam jāpiemīt aktīviem pilsoņiem nākotnes Eiropā.

Sertifikāts, kurā Process, kura laikā vari

aprakstītas pārdomāt savu
projekta laikā iegūtās mācīšanos un
kompetences aprakstīt to

Kad cilvēki apzinās savas kompetences, viņi ir
pašpārliecinātāki un var tās labāk pielietot
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Projekti bez Youthpass

Projekti ar Youthpass

Jaunatnes darbinieku un organizāciju loma Youthpass
procesā var atšķirties katrā no projektu veidiem.
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Ieskaties Youthpass tīmekļa vietnē, tur tu atradīsi daudz noderīgu materiālu!
www.youthpass.eu

Apmaiņas laikā piedzīvoju dažādas emocijas saistībā ar
dažādiem reliģiskajiem uzskatiem, kā arī viedokļu atšķirību
par ētiku, pārliecību, dzimumu līdztiesības u.c. jautājumiem.
[..] Tā bija īsta „mācīšanās” apmaiņa, un tas bija lieliski, ka
mēs veltījām laiku, lai atpazītu šo mācīšanos, ka jauniešiem
bija iespēja uzdot jautājumus sev, viens otram un paskatīties
uz pasauli ar plašāku skatījumu. Bez Youthpass mēs nebūtu
sapratuši, ka mācīšanās process ir pats galvenais, un es
domāju, ka daudz kas tiktu pazaudēts vai atstāts novārtā.
Jaunatnes darbinieks M.

Šajā materiālā izmantotie citāti tika izvēlēti no pētījumā Youthpass ietekme (2012–2013) saņemtajām atbildēm.

