VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR YOUTHPASS
Youthpass sertifikāts
Youthpass ir SALTO resursu centra iniciatīva, kuras pamatuzdevums ir izveidot visā Eiropā
atzītu dokumentu, kas veicinātu iegūto kompetenču apzināšanos un atzīšanu Eiropas
Savienības neformālās izglītības programmas “Erasmus+” un “Eiropas Solidaritātes korpuss”
projektu ietvaros.

Youthpass kā rīks mācīšanās procesā
Youthpass ir rīks, ko var izmantot neformālās un ikdienas izglītībā darba ar jaunatni ietvaros.
outhpass" palīdz katra dalībnieka mācīšanās procesā. To var izmantot:
 lai izvirzītu mācīšanās mērķus (saprastu, ko vēlos mācīties un kā to labāk izdarīt);
 lai reflektētu un izvērtētu mācīšanās mērķus (saprastu, kā, kad un ko esmu iemācījies);
 lai veicinātu dalībnieka apzināšanos par iegūtajām un pilnveidotajām kompetencēm
(kompetenču aprakstīšanas/ sertifikāta veidošanas process);
 lai atzītu pilnveidotās un iegūtās kompetences darba devējam/ izglītības iestādei utt.
(saņemtais sertifikāts).

Youthpass sertifikāta struktūra
Youthpass sertifikāts sastāv no 3 daļām:
Pirmā lapa apliecina dalību projektā. Tā satur galveno informāciju par projektu, tā
kontekstu un datus par dalībnieku. To paraksta organizācijas likumīgais pārstāvis.
Otrajā sadaļā ir vairāk aprakstīts par pašu projektu, tā mērķiem, aktivitātēm un rezultātiem.
Šo sertifikāta daļu paraksta par projektu atbildīgā persona.
Trešajā sadaļā dalībnieki reflektē un apraksta savus projekta laikā iegūtos mācīšanās
rezultātus, balstoties uz astoņām Eiropas Savienības mūžizglītības kompetencēm. Šajā
sadaļā dalībnieki var iekļaut tik daudz informācijas, cik vēlas, kā arī nav nepieciešams
iekļaut visas kompetences. Atkarībā no projekta formāta, persona, kas bija iesaistīta
procesā dalībnieka mācības projekta laikā var parakstīt arī sertifikāta trešo daļu.
Ja kādi no mācīšanās rezultātiem neiekļaujas Youthpass definētajās kompetencēs, tos var
aprakstīt Youthpass sadaļā “Citas kompetences”.
Youthpass sertifikātu piemērus var atrast Youthpass tīmekļa vietnes sadaļā sertifikātu piemēri.

Valodas
Youthpass sertifikātus var izsniegt vairākās valodās; iespējams arī izsniegt vienu sertifikātu
vairākās valodās. 2021.–2027. gada programmām sertifikāti pašlaik ir pieejami tikai angļu
valodā. Tulkojumi tiek izstrādāti sadarbībā ar nacionālajām aģentūrām, un tie būs pieejami,
tiklīdz būs gatavi. Ja vēlaties uzzināt par kādu konkrētu valodu, lūdzu, sazinieties Youthpass
palīdzības dienestu, rakstot uz e-pastu youthpass@salto-youth.net.

Youthpass ir balstīts uz 8 Eiropas Savienības mūžiglītības kompetencēm*:
1. Rakstpratības kompetence;
2. Daudzvalodu kompetence;
3. Matemātiskā kompetence un kompetence dabaszinātnēs,
inženierzinātnēs;
4. Digitālā kompetence;
5. Personīgā, sociālā un mācīšanās mācīties kompetence;
6. Pilsoniskā kompetence;
7. Uzņēmējdarbības kompetence;
8. Kultūras izpratnes un izpausmes kompetence.

tehnoloģijās

un

*Kompetences = zināšanas + prasmes + attieksmes (motivācija)
Piemērs:
Zināšanas: jaunietis zina, kādēļ jāšķiro atkritumi, kā tas ietekmē vidi.
Prasmes: jaunietis prot šķirot atkritumus, ielikt atbilstošos atkritumus atbilstošas krāsas
atkritumu tvertnēs.
Attieksmes: lai notiktu atkritumu šķirošana, jaunietim jābūt motivācijai to darīt.
Vairāk informācijas par astoņām Eiropas Savienības mūžiglītības kompetencēm latviešu
valodā atrodams šeit.

Youthpass jaunatnes darbinieku mobilitātē
Jaunatnes darbiniekiem jaunie Youthpass sertifikāti piedāvā iespēju izmantot Eiropas mācību
stratēģijas (European Training strategy) kompetenču modeli mācībām un darbam starptautiskā
mērogā (mobilitātei; kā komandas dalībniekiem) kā ietvaru profesionālo kompetenču
pašnovērtējuma veikšanai.
Youthpass Eiropas mācību stratēģijas (ETS) kompetenču modeli veido:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Indivīdu un grupu mācīšanās procesa virzīšana bagātinošā vidē;
Programmau izstrādāšana;
Resursu organizēšana un vadīšana;
Veiksmīga sadarbošanās komandās;
Jēgpilna komunikācija ar citiem;
Starpkultūru kompetence;
Tīklošanās un interešu aizstāvība;
Izvērtēšanas prakse, lai novērtētu situāciju un ieviestu nepieciešamās izmaiņas;
Pilsoniskā iesaiste.

Vairāk informācijas par jaunatnes darbinieku kompetencēm angļu valodā atrodams šeit.

YOUTHPASS SERTIFIKĀTA IZVEIDE SOLI PA SOLIM
Youthpass sertifikātus drīkst izsniegt organizācijas vai personas, kas strādā ar jauniešiem vai
ir līderi projektā iesaistītajiem jauniešiem. Atkarībā no projekta veida šo lomu var uzņemties
grupas vadītājs, treneris, mentors utt. Lai izveidotu Youthpass sertifikātu, lūdzu, soli pa solim
sekojiet tālāk sniegtajiem norādījumiem.

1. solis: reģistrējieties Youthpass interneta vietnē:
Reģistrējieties Youthpass mājaslapā www.youthpass.eu, ievadot savu personas datus un datus
par jūsu pārstāvēto organizāciju. Ieteikums izmantot organizācijas e-pastu personīgā e-pasta
vietā, lai Youthpass kontā izsniegtie sertifikāti paliktu pieejami organizācijai arī tad, ja jūs tur
vairs nestrādājat.

Lūdzu, pārliecinieties, ka informācija ir ievadīta pareizi, jo informācija par organizāciju tiks
norādīta arī Youthpass sertifikātā. Ja gatavojaties izveidot sertifikātus citas organizācijas vārdā,
vēlāk varat pievienot otru organizāciju savam kontam.
Pēc reģistrēšanās parole jums tiks nosūtīta uz e-pastu. Pirmajā apmeklējuma reizē, lūdzu,
nomainiet paroli savos personīgajos datos.

Ja ir aizmirsta parole, to var atiestatīt, un uz reģistrēto e-pastu tiks nosūtīta jauna parole.

Pārbaudīt vai mainīt informāciju par organizāciju, kā arī pievienot logo var uzreiz pēc
reģistrēšanās sistēmā. Šajā rokasgrāmatā kā piemēru organizācijai, kas izsniedz Youthpass, tiks
izmantota Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

Gadījumā, ja turpmāk Youthpass sertifikātus izsniegsiet citas organizācijas vārdā, šeit savam
jau izveidotajam kontam varat pievienot vēl citu organizāciju.

2. solis: ievadiet informāciju par projektu
Pēc pierakstīšanās sistēmā, ievadiet informāciju par savu apstiprināto projektu. Pārliecinieties,
vai dati ir aizpildīti pareizi, un pārbaudiet, vai nav drukas kļūdu, jo šī informācija tiks parādīta
Youthpass sertifikātos.

Vispirms jāievada projekta granta numurs. Pārliecinieties, vai tas ir pareizā formā, t.i., ievadiet
to numuru, kas ierakstīts līguma dokumentācijā.

Ievadot nepareizu projekta numura formulējumu, tiks parādīts šāds paziņojums:

Pēc projekta numura ievadīšanas jūs varēsiet ievadīt informāciju par projektu un tajā
iekļautajām aktivitātēm.

2022-1-LV01-KA153-YOU-000000000

Veicot katru soli, ekrāna apakšā būs redzama sadaļa “Help & Instructions”, kas detalizētāk
izskaidros to, kāda informācija jāievada.

Vēl viena iespēja iegūt palīdzību ir, izmantojot YANS. Vairāk par YANS var uzzināt
Youthpass mājaslapā sadaļā: Palīdzība, Biežāk uzdotie jautājumi, Yans.

Ja izvēlēsieties YANS palīdzību, ekrāna augšdaļā parādīsies paziņojums.

Savukārt e-pastā saņemsiet paziņojumu ar detalizētu informāciju par to, kā YANS var palīdzēt
īstenot Youthpass procesu projektā ar noderīgiem padomiem, saitēm un instrukcijām dažādās
formās.

Sadaļā
pievienojiet un/ vai labojiet
informāciju par savu projektu. Treknrakstā iezīmētie lauki ir jāaizpilda obligāti. Daļa
informācijas jāievada manuāli, bet daļu var izvēlēties no piedāvātās nolaižamās izvēlnes.

Pēc nepieciešamo datu ievadīšanas, tie parādīsies projekta sākuma cilnē, un jūsu projekts iegūs
nosaukumu, nevis iepriekš rakstīto projekta numuru. Pastāv iespēja arī mainīt datus.

Sadaļā “Editors” var pievienot vairāk cilvēkus (redaktorus), kam būs tiesības piekļūt projekta
datiem Youthpass platformā un kas varēs ievadīt un labot datus par projektu, aktivitātēm vai
dalībniekiem.

Pievienot jaunu redaktoru var, veicot divus soļus:
1. Ievadot jaunas personas (redaktora) e-pasta adresi ar piekļuves un rediģēšanas tiesībām:

2. Ievadot personas datus (vārdu, uzvārdu, saziņas valodu) par šo cilvēku:

Ja cilvēkam, ko pievienojāt kā datu redaktoru, Youthpass platformā jau ir atvērts profils, šai
personai būs tikai jāpieņem jūsu uzaicinājums.
Pēc jauna datu redaktora ievadīšanas jūs kā administrators jebkurā laikā varat liegt piešķirtās
tiesības.

3. solis: ievadiet informāciju par projekta aktivitātēm
Pēc informācijas ievadīšanas par projektu ir jāievada informācija par projekta aktivitātēm.

Projekts var ietvert tikai vienu aktivitāti (piemēram, jauniešu apmaiņu) vai vairākas aktivitātes
(piemēram, sagatavošanās vizīti un jauniešu apmaiņu). Šajā sadaļā ir jāizvēlas, par kuru
aktivitāti projekta ietvaros ir runa.

Tas atšķirsies atkarībā no aktivitātes formāta un projekta veida, kā arī no tā, kurai programmai
attiecīgais projekts pieder (“Erasmus+: Jaunatne darbībā” vai “Eiropas Solidaritātes korpuss”).
Pēc tam jāievada sīkāka informācija par aktivitāti (norises laiks, klātienē un/ vai tiešsaistē,
norises vieta):

Kad pamatinformācija par projekta aktivitātēm ir ievadīta, tām, ja vēlaties, var pievienot arī
papildu datus (izvēlnē “Atgriezties pie projekta detaļām” vai “Pievienot papildu informāciju”).

Šajā izvēlnē varat pievienot papildu informāciju par izveidoto aktivitāti. Šis solis nav obligāts,
taču ieteicams, jo tādējādi Youthpass sertifikāti būs piepildītāki ar projekta, aktivitāšu un
izmantoto metožu aprakstiem.

Atsevišķām sadaļām ir iespēja apskatīt skaidrojumu (padomu, kādu informāciju vispiemērotāk
ievadīt) vai arī tiek piedāvāta informācija, kur Youthpass sertifikātā tiks izvietoti konkrētā
informācija.

Kad ir izveidota aktivitāte un ievadīta informācija par to, savā projektā varat pievienot jaunu
aktivitāti. Tāpat, noklikšķinot uz aktivitātes nosaukuma, varat papildus ievadīt vai mainīt
informāciju par aktivitāti vai kādu no tās sadaļām.

Ja nepieciešams, varat turpināt pievienot jaunas aktivitātes (un ievadīt/rediģēt attiecīgo
aktivitāšu datus). Tomēr jāņem vērā, ka ievadītajām aktivitātēm ir jāattiecas uz dalībniekiem,
kuriem vēlaties veidot Youthpass sertifikātus. Pievērsiet uzmanību pareizas informācijas
ievadīšanai, kā arī lai tā būtu īsa un kodolīga, jo tā būs redzama sertifikātos.
Svarīgi: ja projektā ir iekļauta tikai viena aktivitāte, informācija, ko ievadāt laukos "Aktivitātes
nosaukums" un "Aktivitātes apraksts", pārrakstīs informāciju, ko ievadījāt projekta detaļās
(laukos "Projekta nosaukums" un "Projekta apraksts").

4. solis: ievadiet informāciju par dalībniekiem
Šajā sadaļā ievadiet informāciju par projektā apstiprinātajiem dalībniekiem.

Informāciju par dalībniekiem var ievadīt divos veidos:
1. Individuāli ievadot datus par katru no projekta dalībniekiem.

2. Augšupielādējot tabulas formātā (Excel, Open Office vai līdzīgā programmā). Tabula
jāsagatavo tā, lai tās pirmajā rindā būtu visu kolonnu nosaukumi un katra nākamā rinda
apzīmētu vienu dalībnieku. Minimālie dati, kas augšupielādējami no faila, ir
dalībnieka vārds un uzvārds atsevišķās kolonnās, taču ieteicams ievadīt vismaz
dalībnieka e-pasta adresi un valsti, no kuras šis cilvēks nāk, lai atvieglotu komunikāciju
nākotnē. Youthpass platforma piedāvā arī tabulas piemēru, kuru var lejupielādēt.
Sadaļā “Help & Instructions” ir ietverti noderīgi padomi, kā viegli ielādēt tabulu no
ārēja avota.

Izmantojot jebkuru no ievades metodēm, tiks jautāts, uz kuru projekta darbību attiecas ieraksts.
Var atzīmēt vienu vai vairākas aktivitātes atkarībā no tā, cik aktivitātēs dalībnieks piedalījās.
Pēc tam ir nepieciešams atzīmēt dalībnieka lomu projektā.
Svarīgi: jāizvēlas, vai konkrētā persona, kurai veidosiet Youthpass sertifikātu, ir dalībnieks
(participant) vai komandas pārstāvis (team member). Šī izvēle vēlāk ietekmēs mācību rezultātu
aprakstīšanai piedāvāto kompetenču ietvaru.

Pēc tam jāievada pamatinformācija par dalībnieku. Šajā daļā Youthpass platforma jums lūgs
aizpildīt pamatinformāciju, savukārt daļu informācijas vēlāk pievienos pats dalībnieks (pēc
tam, kad būsiet nosūtījis viņam uzaicinājumu to izdarīt).

Pēc visu obligāto datu aizpildīšanas sadaļā Individuals parādīsies ievadītā dalībnieka vārds ar
papildu iespējām: aicinājumu aizpildīt papildu datus un Youthpass sertifikāta kompetenču
sadaļu, kā arī iespēju redaktoriem ievadīt papildu informāciju vai mainīt esošo. Šeit ir arī
iespēja apskatīt visu līdz šim notikušo saziņu ar dalībnieku, kā arī iespēja priekšskatīt
Youthpass sertifikātu.

Pārliecinieties, vai informācija ir aizpildīta pareizi, un pārbaudiet, vai nav drukas kļūdu,
jo šī informācija būs redzama Youthpass sertifikātos.
Šajā daļā var veikt arī citas darbības, piemēram, dalībnieku uzaicināšanu, ielūgumu atsaukšanu,
ziņojumu sūtīšanu vai ierakstu dzēšanu visiem dalībniekiem. Tāpat šeit ir iespējas ievadīt jaunu
dalībnieku, kā arī jaunu dalībnieku sarakstu no ārējā avota (iepriekš aprakstītajā veidā).

Kā augstāk minēts, šajā daļā var aicināt dalībniekus ievadīt vai rediģēt savus datus, kā arī
aizpildīt Youthpass sertifikāta daļu par iegūtajām kompetencēm. Lai dalībniekiem nosūtītu
automātisku ielūgumu, pārliecinieties, vai dalībnieku informācijā ir ievadītas viņu e-pasta
adreses. Ja dalībnieks informē, ka e-pastu nav saņēmis, tas varētu būt nokļuvis mēstuļu sadaļā.
Nosūtot e-pastu, sistēma izmanto standartizētu ziņojumu, taču dalībniekam var pievienot arī
personalizētu ziņojumu.

Ieejot un tālāk sazinoties ar dalībniekiem, sadaļā “Help & Instructions” sekojiet
apzīmējumiem, kas informēs par ievadīto datu statusu vai saziņu ar dalībniekiem.

5. solis: apstipriniet un izveidojiet Youthpass sertifikātus
Pēc informācijas ievadīšanas par projektu, aktivitātēm un dalībniekiem un pēc tam, kad
dalībnieki ir pārbaudījuši ievadītos datus un aizpildījuši sadaļu ar projekta laikā iegūtajām
kompetencēm, nepieciešams apstiprināt Youthpass sertifikātu, norādot parakstīšanas vietu un
datumu, kā arī to jūsu organizācijas pārstāvju, kuri paraksta sertifikātus, vārdus, uzvārdus un
amatus. Pirmajā lapā tas var būt organizācijas likumīgais pārstāvis, bet otrajā lapā - par projektu
atbildīgā persona (tas var būt arī viens un tas pats cilvēks).

Lai piešķirtu vēl lielāku vērtību saviem Youthpass sertifikātiem, tos var parakstīt arī kāds cits
oficiālais pārstāvis, kas vēlas atbalstīt projektu. Piemēram, tas var būt tās pilsētas, kurā notika
projekts, mērs.
Sertifikāti tiek ģenerēti kā PDF fails. Lai atvērtu failu, nepieciešama programma Adobe Reader.
To var lejupielādēt bez maksas, noklikšķinot šeit. Pēc sertifikātu izveidošanas tie ir gatavi
izdrukai (vēlams uz 160 g/m2 papīra, izmantojot krāsaino printeri) un parakstīšanai.

Noderīga informācija
Youthpass sertifikātu izveidošana ir plānota tā, lai sertifikātus varētu sagatavot pirms projekta
aktivitāšu uzsākšanas: var aizpildīt lielu daļu nepieciešamās informācijas, kas jau ir zināma
(piem., informācija par projektu un aktivitātēm, informācija un dati par dalībniekiem u.c.).
Tādā veidā jums būs vairāk laika, lai projekta noslēgumā varētu fokusēties uz mācīšanās
rezultātu aprakstīšanu.
Lai veiktu 1. soli – reģistrētos Youthpass interneta vietnē, lūdzu, klikšķiniet šeit!

