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Przewodnik edukacyjny dla osób pracujących z młodzieżą 

Jak skutecznie uczestniczyć w kursie szkoleniowym SELF-E jako uczący się 

 

Celem przewodnika szkoleniowego jest wprowadzenie procesu uczenia się nieformalnego szkolenia 

SELF-E. Kurs został opracowany w celu poprawy kompetencji osób pracujących z młodzieżą, którzy 

chcą zostać menedżerami/mentorami procesu mentoringu społecznego w zakresie samozatrudnienia 

opartego na stylu życia (LSE) i chcą nauczyć się, jak skutecznie organizować szkolenie dla młodych 

uczniów o mniejszych szansach. 

 

Ważne!!! Zanim zaczniesz się uczyć, ważne jest, aby przeczytać ten Przewodnik do końca, ponieważ 

pomoże ci to zrozumieć cykl uczenia się, jak pracować z narzędziami online i określić efekty uczenia 

się. 

Strategia pedagogiczna tego szkolenia opiera się na podejściu mieszanym: połączenie tradycyjnego  

i wirtualnego uczenia się za pośrednictwem opracowanej platformy e-learningowej. Długość kursu 

szkoleniowego wynosi 27 godzin akademickich, które są realizowane jako cztery sesje szkoleniowe (8 

godzin akademickich) i trzy sesje online (łącznie 19 godzin akademickich). 

 

Do e-learningu opracowano platformę internetową, jest przedstawiona jako strona internetowa  

http://self-e.lpf.lt. Platforma składa się z dwóch części - zestawu narzędzi elektronicznych dla osób 

pracujących z młodzieżą oraz środowiska uczenia się dla młodych ludzi (patrz zdjęcie nr 1). 

 

Zdjęcie nr. 1 
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Zestaw narzędzi elektronicznych dla osób pracujących z młodzieżą składa się z dwóch części (patrz 

zdjęcie nr 2): 

• pierwsza część przeznaczona jest dla osób pracujących z młodzieżą jako uczących się. Głównym 

celem tej części jest pomoc osobie pracującej z młodzieżą w nauce pracy z opracowanym 

szkoleniem SELF-E. 

• druga część jest poświęcona osobie pracującej z młodzieżą jako nauczycielowi, którego 

głównym celem jest przedstawienie mu opracowanych w ramach projektu materiałów 

szkoleniowych do pracy z młodzieżą. 

 

Zdjęcie nr. 2 
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Do szkolenia osoby pracującej z młodzieżą wykorzystywana jest część e-Toolkit dla uczniów, 

składająca się z czterech części (patrz zdjęcie nr 3): 

- Przewodnik edukacyjny 

- Program nauczania 

- Materiały metodyczne 

- Narzędzie oceny kompetencji osoby pracującej z młodzieżą. 

 

Zdjęcie nr. 3 
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Przewodnik do nauki składa się z instrukcji dla pracowników uczących młodzież na temat pracy  

z opracowanym kursem szkoleniowym SELF-E. 

W przewodniku znajdują się załączniki ze specjalnie opracowanymi szablonami, stosowanymi podczas 

sesji szkoleniowych 

.  
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Program nauki składa się z następujących informacji: 

• szczegółowa definicja ram szkolenia dla osób pracujących z młodzieżą w celu wzmocnienia ich 

zdolności do oferowania innowacyjnych nieformalnych szkoleń na temat samozatrudnienia 

opartego na stylu życia dla młodych uczniów o mniejszych szansach, w tym młodzieży NEETs; 

•  wprowadzenie innowacyjnych ścieżek szkoleniowych opartych na mentoringu społecznym w celu 

motywowania młodych ludzi o mniejszych szansach, w tym młodzieży NEET’s, do nauki  

 i zostania przedsiębiorcą w zakresie stylu życia. 

 

 

Zdjęcie nr. 4 

Program nauczania można czytać online w formacie pdf lub Word (patrz zdjęcie nr 4). 

Zaleca się, aby każdy pracownik uczący młodzież zapoznał się z informacjami zawartymi w programie 

nauczania, aby lepiej zrozumieć plan szkolenia i treść kursu szkoleniowego SELF-E oraz lepiej 

przygotować się do skutecznego uczestnictwa w kursie.
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Materiały metodyczne używane w ramach szkolenia SELF-E są podzielone na trzy moduły: 

• Moduł I „Mentoring społeczny dotyczący samozatrudnienia opartego na stylu życia jako nowej 

ścieżki uczenia się poza formalnego”. 

• Moduł II „Ułatwienie procesu mentoringu społecznego na LSE poprzez wykorzystanie zestawu 

otwartych zasobów edukacyjnych (OER) na temat przedsiębiorczości w zakresie stylu życia”. 

• Moduł III „Walidacja kompetencji„ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości””. 

 

Każdy moduł składa się z (patrz zdjęcie nr 5): 

• teorii samokształcenia, 

• prezentacji PPT do bezpośredniego treningu w klasie, 

• i praktycznych ćwiczeń do osobistego treningu w klasie. 

 

Zdjęcie nr. 5  
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Narzędzie oceny. 

Pierwsza sesja kursu szkoleniowego SELF-E (patrz program nauczania, plan treningowy) jest 

bezpośrednia i rozpoczyna się od wstępnej oceny kompetencji osób uczących się, młodych 

pracowników, aby zostać menedżerami/mentorami LSE i prowadzić kurs szkoleniowy dla młodzieży  

w niekorzystnej sytuacji. W tym celu wykorzystywane jest narzędzie oceny. Ten test jest również 

wykorzystywany do oceny końcowej w celu potwierdzenia kompetencji i umiejętności pracowników 

uczących młodzież uzyskanych w ramach szkolenia SELF-E. 

Celem testu jest wsparcie kompetencji osób pracujących z młodzieżą na stanowiskach menedżera lub 

mentora w mentoringu, sprawdzenie ich kompetencji i umiejętności uzyskanych w ramach szkolenia 

SELF-E. Test składa się z 25 pytań. 

Test samooceny ocenia:  

• Moduł 1 „Mentoring społeczny dotyczący samozatrudnienia opartego na stylu życia jako nowej 

ścieżki uczenia się poza formalnego”. 

• Moduł 2 „Ułatwienie procesu mentoringu społecznego na LSE poprzez wykorzystanie zestawu 

otwartych zasobów edukacyjnych (OER) na temat przedsiębiorczości w zakresie stylu życia”. 

• Moduł 3 „Walidacja kompetencji„ Poczucie inicjatywy i przedsiębiorczości ”.  

Otrzymasz dwie możliwości odpowiedzi: „Tak” lub „Nie”. Po zakończeniu każdego pytania udzielane 

jest wyjaśnienie. Po zakończeniu testu system dostarczy ci arkusz, w którym zobaczysz swój wynik 

pozytywny (liczbę pytań, na które poprawnie odpowiedziałeś) oraz wskaźnik pozytywny (w procentach) 

(patrz zdjęcie nr 6). 

 

Zdjęcie nr. 6 
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Test powtarza się podczas ostatniego spotkania bezpośredniego. Zaleca się, aby każdy pracownik 

uczący młodzież zapisał wyniki testu, aby zapewnić możliwość porównania wyników pierwszego  

i końcowego testu. Wskaźnik zaliczenia testu wynosi 80%. 

 

Pod koniec szkolenia osoby uczące młodzież, które zdały egzamin, otrzymują certyfikaty szkolenia 

SELF-E. 

UWAGA. Szkolenie SELF-E można również ukończyć indywidualnie poprzez samokształcenie, 

ponieważ opiera się na otwartym dostępie. 


