Интелектуален резултат 2:
План за неформално учење

Интелектуален резултат 2 (IO2)
Поставување на план за неформално
учење:
- Планот за неформално учење e заснован врз професионалниот
профил на Обучувач-ментор за стажирање.
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- Опфатени се клучни области на знаење, вештини

и компетенции кои му се потребни на Обучувач-ментор

за стажирање со цел младите кадри успешно да стажираат
во секторот на Културата и Креативните индустрии (CCI).

IO2 + Резултати од учење
Во рамки на IO2 се иницираше формирање на Група за развој и оценување (PDR)
од страна на секој партнер. Во секоја група беа поканети културни работници од
секоја земја со цел да се резултатите од учење и препораките да ја рефлектираат
реалната ситуација и потребите на оние кои работат во областа.
Секој партнер формираше своја PDR група, составена од најмалку
6 професионалци со искуство во областа, задолжени за резултатите од учењето
во таа област.

IO2

- PDR Групите (практичари) работеа на

- Секој партнер покани 3 секторски експерти (на ниво

резултатите од учење и предложија соодветни

на политика и застапување) да допринесат и да ги

образложенија (вештини, знаења и компетенции),

разгледаат резултатите од учењето за да го проценат

како и нивоа и критериуми за оценување во

и да се уверат во квалитетот на интелектуалните

однос на рамката на EQF.

резултати во однос на тековната индустриска практика
и во однос на нивоата на EQF.

Целни групи
Основните целни групи дефинирани во претходните активности
на P4CA се:
- Обучувач-ментор за стажирање во креативни компании
и организации.
- Сите кои работаат во СОО и други образовни средини.
- Стручни обучувачи и ментори кои ги поддржуваат младите.
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Проектот P4CA е насочен кон развивање на нови содржини
за обука и трасирање на патека за професионален развој
за обучувачите и менторите, кои ќе можат истите да ги користат
во практични ситуации на работното место.

Рамка на наставна програма
за обука
Модул 1		

Развој на креативни методи за поддршка на идни вработени во CCI.

Модул 2

Градење мрежа за соработка и разбирање на специфичноста на CCI.

Модул 3

Имплементација на насоки за обука за стажанти креативци во CCI.

Модул 4

Спроведување и поддршка на специјално проспособени креативни 		

			учења во CCI.
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Сите модули се развиени според Европската рамка за квалитетни стажирања
(EQF) ниво 5.

Структура
Модулите се развиени на EQF ниво 5, што значи тие треба да го обезбедат следново:
- Знаење: сеопфатно знаење во рамки на областа на работа како Обучувач-ментор
за стажирање и свесност за нејзините граници.
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- Вештини: сеопфатен опсег на когнитивни и практични вештини потребни
за да се развијат креативни решенија за апстрактни проблеми во процесот
на менторирање на стажанти.

- Одговорност и автономија: управување и надзор во контекст на работата
како Обучувач-ментор за стажирање во случај на непредвидени прмени,
преглед и развој на сопствените и перформансите на останатите.
IO2 и неговите резултати служат како основа за IO3.

Модул 1 - Развој на креативни методи за поддршка
на идни вработени во CCI
Резултати:

MOD

1.1

Запознавање на младите со можностите за кариера и работодавачите во CCI.

1.2

Способност да се спроведе анализа на потребите за учење на младиот човек.

1.3

Способност да се оценува, надгледува и следи прогресот на стажантот,
и да се даде повратна информација.

1.4

Ангажирање и ефективно комуницирање.

1.5

Подршка и помош за стажантите да можат да изградат емоционални

компетенции вклучувајќи издржливост, упорност, самомотивација, итн.

Модул 2 - Градење на мрежа за соработка
и разбирање на специфичноста на креативниот сектор
Резултати:
2.1

MOD

Да се биде во тек со побарувачката и трендовите за вработување во CCI.

2.2 Давање практична поддршка на работодавачите да воспостават стажирања

кои одговараат на потребите на Европската рамка за квалитетни стажирања.
2.3 Воспоставување на односи со работодавачите во CCI за да се пренесе

вредноста и придобивките од стажирањето и да се ангажираат истите
во подршка за учење и креативен развој на младите луѓе.

2.4 Можност за посредување во усогласувањето на работодавците со младите
приправници и обезбедување обука.

Модул 3 - Имплементирање на насоки
за обука за креативно стажирање
Резултати:
3.1
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Проценка и идентификување на недостатоците во вештините и бараните
вештини од работодавачите во CCI и нивните потсектори.

3.2 Договарање на обука за стажирање со работодавачот и осигурување дека
ги исполнува националните стандарди за квалитет и акредитација.

3.3 Поддршка и обучување на приправниците преку насоката за обука.

3.4 Работа со партнери за e-обука за да се идентификува обезбедување

на обука и да се направи материјал за обука кој ќе ги задоволи потребите
на учениците и нивниот личен развој.

Модул 4 - Спроведување и поддршка
на специјално приспособени креативни учења
Резултати:
4.1

Договарање на условите со работодавачот, вкучувајќи ја платата, работното време,

MOD

интелектуалната сопственост, здравствено и социјално осигурување, и помош
за работодавачот да ги исполни националните законски барања.

4.2

Поддршка на работодавачот за спроведување на процесите на селекција, управување
и надзор и работни ангажмани кои поттикнуваат различност, еднакви можности
и благосостојба на стажантот.

4.3

Договарање на целите и задачите на стажирањето.

4.4 Обезбедување на поддршка и помош за решавање на проблемите.
4.5

Преглед на стажирањето со сите вклучени страни, поддршка на понатамошниот
напредок и спроведување на подобрување.
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