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Przewodnik dla osób pracujących z młodzieżą 

Jak efektywnie wykorzystywać materiały szkoleniowe opracowane w ramach projektu SELF-E    

w pracy z młodzieżą 

 

Celem Przewodnika Nauczania jest przedstawienie osobie pracującej z młodzieżą opracowanych  

w ramach projektu materiałów szkoleniowych do pracy z młodzieżą. Niniejszy przewodnik wesprze 

osoby pracujące z młodzieżą w organizowaniu i zarządzaniu procesem mentoringu społecznego   

w zakresie samozatrudnienia w stylu życia (LSE) z udziałem młodych ludzi. 

 

Ważne!!! Przed rozpoczęciem pracy z młodzieżą ważne jest, aby przeczytać do końca ten Przewodnik 

dydaktyczny, ponieważ pomoże to w zapoznaniu się z opracowanymi materiałami szkoleniowymi, 

zalecanym planem szkoleń i sposobem pracy z narzędziami online. 

 

Do e-learningu opracowana platforma internetowa, przedstawiona jako strona internetowa w internecie 

www. http://self-e.lpf.lt, jest używane. 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 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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Aby wyposażyć osobę pracującą z młodzieżą w narzędzia do pracy, wykorzystano część e-Toolkit dla 

nauczycieli, składającą się z trzech części: 

- Przewodnik dydaktyczny 

- Prezentacje PPT na sesje bezpośrednie 

- Narzędzia mentorskie i dydaktyczne. 

 

 

Przewodnik dydaktyczny składa się z instrukcji dla nauczycieli-osób pracujących z młodzieżą na 

temat korzystania z materiałów szkoleniowych opracowanych w ramach projektu SELF-E w pracy 

 z młodzieżą. 
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W części „Prezentacje PPT na sesje bezpośrednie” pięć prezentacji PPT opracowanych na potrzeby 

sesji mentorskich z udziałem młodych ludzi: 

• prezentacja na pierwszej sesji-wstępne spotkanie mentorskie. 

• prezentacja na trzeciej sesji-pogłębienie wiedzy w klasie na temat pierwszego obszaru 

tematycznego. 

• prezentacja na piątej sesji-monitorowanie śród okresowe i pogłębianie wiedzy na temat drugiego 

obszaru tematycznego. 

• prezentacja na siódmej sesji-pogłębienie wiedzy w klasie na temat trzeciego obszaru 

tematycznego. 

• prezentacja na dziewiątej sesji-końcowe spotkanie mentorskie. 

 

Wszystkie prezentacje składają się z materiałów teoretycznych na ten temat, sugerowanych ćwiczeń 

do pracy w klasie z uczniami na temat pogłębiania wiedzy na ten temat oraz pracy domowej na 

następną sesję online. 

Do tego: 

• prezentacja na pierwszą sesję obejmuje krótką prezentację szkolenia SELF-E i mentoring na 

temat procesu LSE, wprowadzenie: planu sesji lekcji mentorskich, internetowego narzędzia 

do oceny kompetencji uczniów i przewodnika dla uczących się. 

• prezentacja na piątej sesji przedstawia zestaw pytań służących do śródokresowego 

monitorowania mentoringu procesu LSE. 

• prezentacja dziewiątej sesji wprowadza kroki do finalizacji mentoringu w procesie LSE. 
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Część „Narzędzia mentorskie i dydaktyczne” składa się z zestawu narzędzi opracowanych w ramach 

projektu. Te narzędzia to szablony używane w ramach mentoringu procesu LSE w celu zapewnienia 

sprawnej pracy z młodymi ludźmi: 

• Sugerowany plan nauczania. 

• Profil mentora. 

• Umowa mentoringu. 

• osobiste cele i zadania mentora. 

• Cele i zadania grupy mentorów. 

• Plan sesji mentoringu. 

• Pamiętnik mentorski. 

• Monitorowanie wstępnego kwestionariusza dla Mentee. 

• Pytania kontrolne do ostatecznej dyskusji. 

• Monitorowanie końcowego kwestionariusza dla Mentee. 

• Arkusz opinii do prezentacji komentarzy ucznia na temat zbioru historii sukcesu. 

 


