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Wstęp 

Kilka słów o projekcie: 

W dynamicznie zmieniającym się środowisku pracy napędzanym postępem technologicznym i 

globalną łącznością młodzież stoi w obliczu wieloaspektowego wyzwania związanego z 

zatrudnieniem, które obejmuje bezrobocie, niepełne zatrudnienie i niską jakość pracy, a także 

ubóstwo zawodowe, niepewność zatrudnienia i długie okresy przejściowe dostabilnego i 

satysfakcjonującego zatrudnienia.  

Partnerstwo strategiczne DIG IN przygotowało nowe narzędzia dla młodzieży NEET i jej 

zaangażowania (za pośrednictwem ICT i mentoringu cyfrowego) oraz rozwoju osobistego (z 

wykorzystaniem uczenia się opartego na współpracy i networkingu) w celu zwiększenia ich możliwości 

zatrudnienia i włączenia społecznego.Program dotyczy rozwoju osobistego młodzieży NEET, 

koncentrując się w szczególności na budowaniu ich motywacji do uczestnictwa w społeczeństwie, 

wkładu w rynek pracy, jednocześnie zwiększając ich pewność siebie jako obywateli.Uczestnicząc w 

proponowanych działaniach, młodzi ludzie zwiększą swoje umiejętności związane z zatrudnieniem, 

wykorzystując przedsiębiorczość jako aktywator zainteresowania i wykorzystując nowe strategie 

oparte na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, aby pozostawać w kontakcie z innymi.  

Zakres projektu jest dwojaki:  

1) Zaoferowanie nowej strategii docierania do młodzieży, która wykorzystuje technologie 

informacyjno-komunikacyjne i nowe media, aby zwiększyć zdolność organizacji pozarządowych i 

stowarzyszeń młodzieżowych do docierania do młodzieży NEET, angażowania jej i motywowania oraz 

2) Przygotowanie przestrzeni do wspólnej nauki, w której młodzież NEET może stworzyć dla siebie 

nowe możliwości, łącząc się z rówieśnikami, jednocześnie zwiększając swoje szanse na zatrudnienie i 

umiejętności w zakresie przedsiębiorczości. 

Oferowane narzędzia są przydatne do zapewnienia edukatorom bardziej zaawansowanych 

umiejętności i metod ICT, aby umożliwić im zdefiniowanie najlepszych połączeń między działaniami 

online/offline, indywidualnymi/grupowymi, a także umożliwić uczestnikom kontrolę własnego czasu 

i harmonogramu.  

Konsorcjum wykorzystało możliwości i umiejętności oferowane przez 6 partnerów, aby stworzyć 

narzędzia i produkty, które mogą być łatwo używane przez różne podmioty.Biorąc pod uwagę rosnące 

znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych na rynku globalnym i związane z tym 

możliwości zatrudnienia, zwiększanie umiejętności korzystania z ICT i postawy przedsiębiorczości są 

szeroko rozpowszechnionymi celami w UE28, a zatem inicjatywa oparta na tych podstawach, może 

stanowić dobry punkt wyjścia do poprawyoferty edukacyjnej. Projekt można wykorzystać jako 
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podstawową praktykę rozwoju umiejętności cyfrowych w innych podobnych inicjatywach, można go 

rozszerzyć jako przykład na pracę z młodzieżą i inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego oraz można 

go postrzegać jako środek do weryfikacji umiejętności nabytych pod czas edukacji pozaformalnej lub 

nieformalnej. 

CYFROWY MENTORING DLA CYFROWEJ MŁODZIEŻY 

E-przewodnik zawiera informacje, niezbędne dla osób pracujących z młodzieżą oraz pedagogów 

celem wspierania cyfrowej młodzieży za pomocą innowacyjnych cyfrowych rozwiązań, ze 

szczególnym odniesieniem do mentoringu i zaangażowania oraz wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych i nowych mediów. 

Między innymi tematy zawarte w e-poradniku będą dotyczyły: 

 Specyficzne wyzwania dla młodzieży NEET w społeczeństwie oraz sposoby rozwijania 

ich umiejętności i kompetencji 

 Głębsze zrozumienie tzw. „cyfrowej młodzieży” 

 Jaka jest rola i umiejętności cyfrowego mentora 

 Techniki angażowania i komunikacji za pośrednictwem mediów społecznościowych i 

technologii informacyjno-komunikacyjnych 

 Jak mentorować i motywować uczestników 

 Zachęcanie do nauki, rozwijanie nastawienia na rozwój, kierowane odkrywaniem 

tematów 

 Celowanie w wybrane umiejętności 

 Definicja coachingu i mentoringu 

 Sugestie dla edukatorów, jak utworzyć stałą sieć, aby zapewnić wykorzystanie i 

kontynuację rezultatów projektu 

 Jak nawiązać kontakt z lokalnymi interesariuszami, jaki jest cel ich zaangażowania, jak 

wspierać lokalne działania, jak angażować lokalnych aktorów, jak sprawić, by byli 

bardziej świadomi swoich obowiązków w społeczności 

 Narzędzia samooceny 

 Wskazówki i wyciągnięte wnioski z testu pilotażowego w różnych krajach. 

Dokument opiera się na modelu kompetencji umożliwiającym osobom pracującym z młodzieżą pracę 

na arenie międzynarodowej i będzie oparty na Ramach Kompetencji Cyfrowych dla Nauczycieli 

(DigCompEdu) oraz najnowszej Strategii UE na Rzecz Młodzieży (zachęcanie młodych ludzi do udziału 

w procesach demokratycznych i życiu społecznym,oraz wspieranie sposobów „uczenia się 

uczestnictwa” od najmłodszych lat).Te dokumenty na poziomie UE zawierają wyraźne odniesienie do 

potrzeb i umiejętności cyfrowej młodzieży, która myśli, że ich posiadają, ale tak nie jest, upewniając 

się, że edukatorzy odpowiedzialni za ich rozwój mogą odróżnić umiejętności istotne dla rynku pracy 

od tych zorientowanych na„czas wolny”.  
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Wpływ e-przewodnika zostanie odzwierciedlony w wytycznych, które zapewnią rozwój osobisty 

szerokiemu gronu operatorów pracujących na rzecz młodzieży i młodzieży NEET, oraz jasnych i 

pomocnych narzędzi i technik, których mogą użyć do nawiązania kontaktu z niezaangażowaną 

młodzieżą i młodzieżą cyfrową.Metoda ta zaoferuje konkretne działania, które pracownicy 

młodzieżowi mogą wykorzystać, aby zaangażować i aktywizować cyfrową młodzież.Ma to znaczenie 

również na poziomie UE, ponieważ Europejczycy żyją w coraz bardziej złożonym świecie cyfrowym, 

który rewolucjonizuje sposób ich pracy, prowadzenia działalności gospodarczej, uczenia się i 

zachowywania się jako aktywni obywatele w dzisiejszym społeczeństwie.Niezależnie od tego, czy 

chodzi o wypełnianie aplikacji o pracę online, korzystanie z handlu elektronicznego do zakupów, czy 

bankowości za pośrednictwem aplikacji, ludzie potrzebują zróżnicowanego zestawu umiejętności 

cyfrowych, wiedzy i pewności siebie, aby w pełni wykorzystać cyfrową rewolucję. 

Przedstawione opracowanie charakteryzuje się możliwością przenoszenia między krajami, ze względu 

na jego wielojęzyczny charakter i możliwość testowania w kontekstach wielu krajów, a przede 

wszystkim ze względu na jego formę cyfrową, oraz poprzez międzysektorową możliwość przenoszenia 

z korzyścią dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces, szerszą sieć kontaktów, odbiorców 

docelowych w różnych sektorach (NGO, edukacja, kształcenie i szkolenie zawodowe za 

pośrednictwem lokalnych współpracowników i sektora prywatnego). 

 

Kompetencje cyfrowe 

Żyjąc w coraz bardziej cyfrowym świecie, który ma duży wpływ na sposób realizacji wielu procesów 

w życiu codziennym, dla edukatorów niezwykle ważne jest, aby uczący się zdobywali wiedzę, 

umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w powstającym społeczeństwie cyfrowym.   

Aby zrozumieć czym jest ta kompetencja, warto zaznaczyć, że „kompetencja cyfrowa jest jedną z 

ośmiu kluczowych kompetencji i odnosi się do pewnego i krytycznego korzystania z pełnego zakresu 

technologii cyfrowych w pozyskiwaniu informacji, komunikacji i rozwiązywania podstawowych 

problemów we wszystkich aspektach życia. Dla wielu z nas może się to wydawać proste, alewedług 

tabeli wyników agendy cyfrowej 2015, 40% populacji UE ma niewystarczający poziom kompetencji 

cyfrowych, w tym 22%, którzy nie korzystają z Internetu”. 

Jak już wspomniano, kompetencje cyfrowe i cała związana z nimi wiedza są teraz, bardziej niż 

kiedykolwiek, niezbędne w naszej codziennej rutynie. Praca, nauka, interakcje społeczne to tylko kilka 

aspektów naszego życia, w których kompetencje i umiejętności cyfrowe stały się niezbędne. 

Zwłaszcza w przypadku edukacji nie wystarczy samo zrozumienie tej kompetencji i konieczności jej 

posiadania, ale także posiadanie wiedzy i umiejętności do jej rozwijania. 
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Jest niezaprzeczalnym faktem, że dzieci i młodzież chętniej się uczą i mają większą akceptację niż 

dorośli. Dlatego, jak w każdej innej formie wiedzy, kompetencje cyfrowe również należy zacząć 

zdobywać w młodym wieku. Z pewnością decyzje powinny być podejmowane na podstawie materiału 

wyuczonego na każdym poziomie, na przykład o rodzajach technologii i ilości czasu spędzanego z nimi. 

„Zapewnienie edukatorom wystarczających kompetencji cyfrowych jest kluczowym czynnikiem: 

najnowsze badanie TALIS (2013) OECD wykazało, że 18% trenerów i edukatorów uważa, że potrzebują 

większego rozwoju umiejętności ICT w nauczaniu, a 16% wykorzystania nowych technologii w swoim 

miejscu pracy." 

Według UNESCO „umiejętności cyfrowe definiuje się jako szereg umiejętności korzystania z urządzeń 

cyfrowych, aplikacji komunikacyjnych i sieci w celu uzyskania dostępu do informacji i zarządzania 

nimi”1.Osoby z podstawowymi umiejętnościami cyfrowymi są w stanie tworzyć i udostępniać treści 

cyfrowe, komunikować się, współpracować i rozwiązywać problemy w wielu aspektach życia. Oni 

korzystają również z urządzeń cyfrowych i aplikacji internetowych na podstawowym poziomie, co jest 

powszechnie uważane za kluczowy element nowego zestawu umiejętności czytania i pisania w erze 

cyfrowej. Istnieją również zaawansowane umiejętności cyfrowe, które obejmują użytkowników, 

którzy wykorzystują technologie cyfrowe do wzmacniania i przekształcania różnych procesów, takich 

jak zawody w ICT.2 

W oparciu o ramy dotyczące umiejętności cyfrowych opracowane w Wielkiej Brytanii i mające na celu 

wspieranie dorosłych w poprawie ich podstawowej umiejętności korzystania z technologii cyfrowych, 

najważniejsze umiejętności cyfrowe to:  

 Podstawowe umiejętności – korzystanie z urządzeń i aplikacji 

 Komunikowaniesię 

 Weryfikacjainformacjiitreści 

 Transakcje 

 Rozwiązywanieproblemów 

 Bycie bezpiecznym i legalnym w Internecie.3 

Umiejętności ICT definiuje się jako „umiejętności potrzebne do efektywnego wykorzystywania 

podstawowych funkcji technologii informacyjnych i komunikacyjnych do wyszukiwania, oceny, 

                                                      
1https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion 

2https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion 

3Source: European Parliament and Council of the European  Union (2006); cedefop, 2012,  Cedefop (2014).Terminology of European education and 
training policy. Second Edition. A selection of 130 key terms. Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014. Access to: 
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills 

https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion
https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills
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przechowywania, wytwarzania, prezentowania i wymiany informacji oraz do komunikowania się i 

uczestniczenia w sieciach współpracy za pośrednictwem Internetu.”4 

Uważa się, że niektóre podstawowe umiejętności ICT obejmują:  

 Zarządzanie i konfiguracja poczty e-mail 

 Wyszukiwanie online 

 Zarządzanie mediami społecznościowymi 

 Współpraca online 

 Zarządzanie danymi I kwerendami 

 Uporządkowanie pulpitu 

 Korzystanie ze smartfonów i tabletów 

 Przetwarzanie tekstu 

 Inne umiejętności ICT, takie jak: zarządzanie kalendarzem, organizacja, skrzynka 

odbiorcza, tabele w czasie rzeczywistym, analiza danych, Big Data, informatyka, 

programowanie komputerowe i wiele innych. 5 

 

Źródło:https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf 

 

                                                      
4Source: European Parliament and Council of the European  Union (2006); cedefop, 2012,  Cedefop (2014).Terminology of European education and 
training policy. Second Edition. A selection of 130 key terms. Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014. Access to: 
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills 

5https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills
https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324
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Strategia UE na Rzecz Młodzieży 
“Strategia UE na rzecz młodzieży stanowi ramy współpracy UE w zakresie polityki młodzieżowej na 

lata 2019–2027. Współpraca UE na rzecz młodzieży w pełni wykorzystuje potencjał polityki 

młodzieżowej. Wspiera uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym; wspiera również 

zaangażowanie społeczne i obywatelskie oraz ma na celu zapewnienie wszystkim młodym ludziom 

niezbędnych zasobów do udziału w życiu społecznym.”6 

„Jedenaście Europejskich Celów” na rzecz młodzieży, które zostały ustalone i opracowane w ramach 

Strategii UE na Rzecz Młodzieży, dotyczą konkretnych obszarów, które są ze sobą powiązane i dotyczą 

ludzkiego życia. Ich celem jest wskazywanie wyzwań i uzyskanie wyników, które powinny zostać 

osiągnięte w każdej dziedzinie. Ostatecznym celem Strategii UE na Rzecz Młodzieży jest kształtowanie 

wizji, która będzie inspirować młodych ludzi i ich postęp w społeczeństwie. Jednocześnie wartości 

„Jedenastu Europejskich Celów” stanowią podstawę następujących celów młodzieżowych: 

1. Łączenie UE z młodzieżą 

2. Równość wszystkich płci 

3. Społeczeństwa integracyjne 

 

 

tęp młodzieży wiejskiej do przodu 

7. Wysoka jakość zatrudnienia dla wszystkich 

8. Wysokiej jakość nauki 

9. Przestrzeń i uczestnictwo dla wszystkich 

10. Zrównoważona Zielona Europa 

11. Organizacje młodzieżowe i programy europejskie 

Strategia UE na Rzecz Młodzieży jest opracowywana i rozwijana wokół trzech głównych filarów, które 

wskazują działania i/lub aktywności, które zostaną podjęte, zorganizowane i wdrożone w celu 

promowania jedenastu europejskich celów młodzieżowych. Tymi filarami są: Zaangażuj, Połącz i 

Wzmocnij. W oparciu o te filary zostaną zebrane i ocenione materiały dotyczące rezultatów Pracy 

Intelektualnej 1 w celu zdefiniowania i zbudowania modelu kompetencji potrzebnego do kształcenia 

i/lub szkolenia edukatorów młodzieżowych i pracowników w zakresie umiejętności cyfrowych. 

“Poprzez „ Zaangażuj ” strategia UE na rzecz młodzieży ma na celu znaczące obywatelskie, gospodarcze, 

społeczne, kulturalne i polityczne uczestnictwo młodych ludzi.”7 

                                                      
6https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 

7https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en


 
Nr projektu:2019-PL01-KA205-077693  

 

 

11 

Zachęca się państwa członkowskie i Komisję Europejską do: 

 Pielęgnowania demokratycznego sposobu myślenia i inspirowania młodych ludzi do 

adaptacji i uczestniczenia w procesach demokratycznych, niezależnie od dziedziny, 

w której są aktywni 

 Łączenia młodych ludzi i organizacji młodzieżowych lub/i innych organizatorów 

pracy z młodzieżą w celu ustalenia zasad i ram dotyczących ich życia 

 Promowania i wzmacniania reprezentacji i uczestnictwa młodych ludzi na wielu 

poziomach 

 Promowanie unijnego dialogu młodzieży w celu zwrócenia uwagi na różnorodność 

i szacunek 

 Rozpowszechniania strategii edukacji obywatelskiej i uczenia się w celu osiągnięcia 

rozwój kompetencji obywatelskich 

 Wspieranie udziału w możliwościach uczenia się poprzez podnoszenie świadomości 

 Poznawanie pojawiających się możliwości w alternatywnych formach uczenia się i 

uczestnictwie 

Ponadto pracownicy młodzieżowi i wychowawcy powinni dążyć do zachęcania i promowania udziału 

wszystkich młodych ludzi w procesach uczenia się, angażowania i wspierania młodych ludzi, 

organizacji młodzieżowych i innych organizatorów pracy z młodzieżą w wyspecjalizowane działania na 

poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym, włączanie zróżnicowanych opinii młodych ludzi w 

procesy decyzyjne, wspieranie rozwoju kompetencji obywatelskich oraz badanie i promowanie 

wykorzystania innowacyjnych i alternatywnych form uczestnictwa demokratycznego, m.in. narzędzia 

cyfrowe. 

“Młodzi ludzie w Europie stają się coraz bardziej połączeni. Powiązania, relacje i wymiana doświadczeń 

są kluczowym atutem solidarności i przyszłego rozwoju Unii Europejskiej. Takie połączenie jest 

najlepiej wspierane przez różne formy mobilności.”8 

Państwa członkowskie i Komisję Europejską zachęca się do: 

 Zapewnienia młodym ludziom (zwłaszcza młodzieży w niekorzystnej sytuacji) 

możliwości mobilności transgranicznej poprzez akcje i działania promujące solidarność 

i współpracę 

 Promowania funkcjonalnych sposobów (np. dostęp do programów, narzędzi lub 

instytucji), które mogą zwiększyć zaangażowanie młodych ludzi 

 Bardziej aktywnego angażowania młodych ludzi i powiązanych organizacji w 

projektowanie, wdrażanie i ocenę programów lub projektów, które służą w/w celom 

                                                      
8https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/connect_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/connect_en
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 Rozpoznawania i wzmacniania, w miarę możliwości, umiejętności i kompetencji 

młodych ludzi zdobytych w ramach uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. 

Mając na uwadze solidarność i wzajemne powiązania, osoby pracujące z młodzieżą i edukatorzy 

powinni zapewnić słuchaczom możliwości mobilności transgranicznej, środki i systemy wsparcia, 

dostęp do współdziałania i unijnych programów finansowania, sposoby znajdowania i dzielenia się 

najlepszymi praktykami i walidacją pracy oraz uznawania umiejętności i kompetencji zdobytych w 

ramach uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. 

“Upodmiotowienie młodych ludzi oznacza zachęcanie ich do przejęcia odpowiedzialności za własne 

życie. Obecnie młodzi ludzie w całej Europie stoją przed różnymi wyzwaniami, a praca z młodzieżą w 

różnych formach może służyć jako katalizator wzmacniający jej pozycję.”9 

Państwa członkowskie i Komisję Europejską zachęca się do: 

 Tworzenia i promocji Europejskiego Programu na Rzecz Pracy z Młodzieżą, aby ustalić 

standardy, które zapewnią jakość pracy młodych ludzi 

 Profesjonalnego promowania postępu młodzieży poprzez opracowywanie polityki, 

treningów, ram prawnych, alokację zasobów itp. 

 Identyfikowania i wyposażania organizacji młodzieżowych w narzędzia dostarczające 

młodym ludziom umiejętności i wiedzę niezbędne do ich włączenia społecznego i 

rozwoju zawodowego 

 Tworzenia punktów młodzieżowych lub miejsc, w których młodzi ludzie mogą być 

informowani o pracy, kompetencjach, zagadnieniach związanych z treningami. 

Jednym z najważniejszych celów projektu DIG IN jest wzmocnienie pozycji młodych ludzi w 

zdobywaniu i/lub doskonaleniu umiejętności cyfrowych. Edukatorom i osobom pracującym z 

młodzieżą, które będą zajmować się tą działalnością (jeśli są nowicjuszami w tej dziedzinie), trzeba 

będzie zaproponować treningi i edukację w celu stworzenia idealnych warunków i środowiska do 

wzmocnienia i wspierania procesu uczenia się młodych słuchaczy. 

                                                      
9https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en
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Źródło: https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 

W ramach Strategii UE na Rzecz Młodzieży opracowano specjalistyczną platformę. “Platforma 

Strategii UE na Rzecz Młodzieży ułatwia partycypacyjne zarządzanie i koordynację wdrażania 

strategii. Platforma ta ma również na celu stworzenie podstaw do regularnego dialogu 

obywatelskiego, aby zaoferować zainteresowanym stronom większą rolę w koordynowaniu wdrażania 

strategii oraz możliwość wymiany informacji na temat działań i wyników.”10 

Dedykowane spotkania zostaną zorganizowane przez Komisję Europejską w kilku miejscach 

dostępnych dla młodych ludzi, którzy chcą być informowani na różne tematy przez przedstawicieli 

instytucji UE, agencji narodowych programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, 

organizacji młodzieżowych i innych odpowiednich interesariuszy, a także władze lokalne i regionalne. 

Takie spotkania będą doskonałą okazją dla edukatorów młodzieżowych do łączenia i dzielenia się 

wiedzą na temat tej specjalnej platformy i jej wykorzystania oraz na inne tematy związane z 

umiejętnościami i kompetencjami cyfrowymi, które mogą się pojawić. 

Najprawdopodobniej przygotowania, nauka i treningi będą miały ogromne znaczenie dla edukatorów, 

zanim zaczną realizować zajęcia z młodzieżą. Wyżej wspomniana platforma i inne narzędzia cyfrowe 

będą dostępne zarówno dla edukatorów, jak i osób uczących się; to samo dotyczy wiedzy zdobytej na 

spotkaniach oraz z innych źródeł. Dobrym przykładem tego rodzaju wiedzy mogą być przedstawione 

dalej najlepsze praktyki powszechnie udostępniane przez partnerów i rozwijane w ramach innych 

projektów mających na celu edukację młodych ludzi. 

 

                                                      
10https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en
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Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli 

Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych, znane również jako DigComp, oferują narzędzie do 

poprawy kompetencji cyfrowych obywateli. Obecnie pojęcie kompetentności w zakresie technologii 

cyfrowych oznacza konieczność posiadania kompetencji we wszystkich obszarach DigComp. 

DigComp 2,0 identyfikuje kluczowe elementy kompetencji cyfrowych w 5 obszarach, które można 

streścić następująco: 

1) Umiejętność korzystania z informacji i danych: Wyrażanie potrzeb w zakresie informacji, 

lokalizowanie i wyszukiwanie danych, informacji i treści cyfrowych. Ocena przydatności źródła i jego 

treści. Przechowywanie, zarządzanie i organizowanie danych cyfrowych, informacji i treści. 

2) Komunikacja i współpraca: Interakcja, komunikacja i współpraca za pomocą technologii cyfrowych, 

będąc świadomi różnorodności kulturowej i pokoleniowej. Uczestnictwo w społeczeństwie poprzez 

publiczne i prywatne usługi cyfrowe oraz obywatelstwo uczestniczące. Zarządzanie swoją cyfrową 

tożsamością i reputacją. 

3) Tworzenie treści cyfrowych: Tworzenie i edytowanie treści cyfrowych. Ulepszanie i integrowanie 

informacji i treści z istniejącym zbiorem wiedzy przy jednoczesnym zrozumieniu, w jaki sposób należy 

stosować prawa autorskie i licencje. Wiedza o tym, jak podać zrozumiałe instrukcje dla systemu 

komputerowego. 

4) Bezpieczeństwo: Ochrona urządzeń, treści, danych osobowych i prywatności w środowiskach 

cyfrowych. Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego oraz świadomość technologii cyfrowych na 

rzecz dobrobytu społecznego i integracji społecznej. Świadomość wpływu technologii cyfrowych i ich 

wykorzystania na środowisko. 

5) Rozwiązywanie problemów: Identyfikacja potrzeb i problemów oraz rozwiązywanie problemów 

koncepcyjnych i sytuacji problemowych w środowiskach cyfrowych. Wykorzystywanie narzędzi 

cyfrowych do wprowadzania innowacji w procesach i produktach. Bycie na bieżąco z ewolucją 

cyfrową. 
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Źródło: https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8203 

Raport zatytułowany DigComp 2.0 przedstawia zaktualizowaną listę 21 kompetencji (zwanych 

również pojęciowym modelem referencyjnym), natomiast osiem poziomów biegłości i przykłady 

użycia można znaleźć w DigComp 2.1.11 Europejskie Ramy Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli 

(DigComp) zostały opracowane przez Komisję Europejską w celu lepszego zrozumienia tych 

kompetencji oraz kroków, które należy podjąć w celu ich wdrożenia wśród wszystkich obywateli 

Europy. DigComp podzielony jest na pięć obszarów obejmujących 21 kompetencji. 

DigComp Pojęciowy model referencyjny12 

Obszary 

kompetencji 

Wymiar 1 Wymiar kompetencji 2 

1. Umiejętność 

korzystania z 

informacji i 

danych 

1.1 Przeglądanie, wyszukiwanie i filtrowanie danych, informacji i treści 

cyfrowych 

                                                      
11https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 

12https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8203
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
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Obszary 

kompetencji 

Wymiar 1 Wymiar kompetencji 2 

Wyrażanie potrzeb informacyjnych, wyszukiwanie danych, informacji i treści w 

środowiskach cyfrowych, uzyskiwanie do nich dostępu i poruszanie się między 

nimi. Tworzenie i aktualizowanie personalnych strategii wyszukiwania. 

 

1.2 Ocena danych, informacji i treści cyfrowych 

Analiza, porównywanie i krytyczne ocenianie wiarygodności i rzetelności źródeł 

danych, informacji i treści cyfrowych. Analiza, interpretacja i krytyczna ocena 

danych, informacji i treści cyfrowych. 

 

1.3 Zarządzanie danymi, informacjami i treściami cyfrowymi 

Organizowanie, przechowywanie i pobieranie danych, informacji i treści w 

środowiskach cyfrowych. Organizowanie i przetwarzanie danych, informacji i 

treści w uporządkowanym środowisku. 

2. Komunikacja i 

współpraca 

2.1 Interakcja za pośrednictwem technologii cyfrowych 

Interakcja za pomocą różnych technologii cyfrowych i zrozumienie 

odpowiednich środków komunikacji cyfrowej w danym kontekście. 

 

2.2 Udostępnianie za pośrednictwem technologii cyfrowych 

Udostępnianie danych, informacji i treści cyfrowych innym osobom za pomocą 

odpowiednich technologii cyfrowych. Działanie jako pośrednik, wiedza o 

praktykach odwoływania się i atrybucji. 

 

2.3 Angażowanie obywatelskie za pomocą technologii cyfrowych 
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Obszary 

kompetencji 

Wymiar 1 Wymiar kompetencji 2 

Uczestnictwo w społeczeństwie poprzez korzystanie z publicznych i 

prywatnych usług cyfrowych. Poszukiwanie możliwości usamodzielnienia się i 

obywatelstwa uczestniczącego poprzez odpowiednie technologie cyfrowe. 

 

2.4 Współpraca za pośrednictwem technologii cyfrowych 

Wykorzystanie cyfrowych narzędzi i technologii do procesów współpracy oraz 

do budowania i współtworzenia zasobów i wiedzy. 

 

2.5 Netykieta 

Świadomość norm behawioralnych i know-how podczas korzystania z 

technologii cyfrowych i interakcji w środowiskach cyfrowych. Dostosowywanie 

strategii komunikacyjnych do konkretnych odbiorców oraz świadomość 

różnorodności kulturowej i pokoleniowej w środowiskach cyfrowych. 

 

2.6 Zarządzanie tożsamością cyfrową 

Tworzenie i zarządzanie jedną lub wieloma tożsamościami cyfrowymi, 

możliwość ochrony własnej reputacji, radzenie sobie z danymi wytwarzanymi 

za pomocą kilku cyfrowych narzędzi, środowisk i usług. 

3. Tworzenie treści 

cyfrowych 

3.1 Opracowywanie treści cyfrowych 

Tworzenie i edytowanie treści cyfrowych w różnych formatach, wyrażanie 

siebie za pomocą środków cyfrowych. 

 

3.2 Integracja i ponowne opracowanie treści cyfrowych 
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Obszary 

kompetencji 

Wymiar 1 Wymiar kompetencji 2 

Modyfikowanie, udoskonalanie, ulepszanie i integrowanie informacji i treści z 

istniejącym zbiorem wiedzy w celu tworzenia nowych, oryginalnych i 

odpowiednich treści i wiedzy. 

 

3.3 Prawa autorskie i licencje 

Rozumienie, w jaki sposób prawa autorskie i licencje mają zastosowanie do 

danych, informacji i treści cyfrowych. 

 

3. 4 Programowanie 

Planowanie i opracowanie sekwencji zrozumiałych instrukcji dla systemu 

obliczeniowego w celu rozwiązania określonego problemu lub wykonania 

określonego zadania. 

4. Bezpieczeństwo 4.1 Urządzenia zabezpieczające 

Ochrona urządzeń i treści cyfrowych oraz zrozumienie ryzyka i zagrożeń w 

środowiskach cyfrowych. Znajomość środków bezpieczeństwa i ochrony oraz 

należyte poszanowanie niezawodności i prywatności. 

 

4.2 Ochrona danych osobowych i prywatności 

Ochrona danych osobowych i prywatności w środowiskach 

cyfrowych.Rozumienie tego, jak używać i udostępniać informacje 

umożliwiające identyfikację, jednocześnie będąc w stanie chronić siebie i 

innych przed szkodami. Rozumienie tego, że usługi cyfrowe wykorzystują 

„Politykę prywatności”, aby poinformować, w jaki sposób wykorzystywane są 

dane osobowe. 

 

4.3 Ochrona zdrowia i dobrego samopoczucia 
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Obszary 

kompetencji 

Wymiar 1 Wymiar kompetencji 2 

Umiejętność unikania zagrożeń dla zdrowia i dobrego samopoczucia fizycznego 

i psychicznego podczas korzystania z technologii cyfrowych. Możliwość 

ochrony siebie i innych przed możliwymi zagrożeniami w środowiskach 

cyfrowych (np. cyberprzemoc). Świadomość z korzyści technologii cyfrowych 

na rzecz dobrobytu społecznego i integracji społecznej. 

 

4.4 Ochrona środowiska 

Świadomość wpływu technologii cyfrowych i ich wykorzystania na środowisko. 

5. Rozwiązywanie 

problemów 

5.1 Rozwiązywanie problemów technicznych 

Identyfikowanie problemów technicznych podczas obsługi urządzeń i 

korzystania ze środowisk cyfrowych oraz ich rozwiązywanie (od radzenia sobie 

zkłopotami po rozwiązywanie bardziej złożonych problemów). 

 

5.2 Identyfikacja potrzeb i odpowiedzi technologiczne 

Ocena potrzeb oraz identyfikacja, ewaluacja, wybór i wykorzystanie narzędzi 

cyfrowych, a także możliwych odpowiedzi technologicznych w celu ich 

zadowalania. Dostosowywanie i dopasowywanie środowisk cyfrowych do 

osobistych potrzeb (np. dostępności). 

 

5.3 Kreatywne korzystanie z technologii cyfrowych 

Wykorzystanie cyfrowych narzędzi i technologii do tworzenia wiedzy oraz do 

wprowadzania innowacji w procesach i produktach.Zaangażowanie 

indywidualne i zbiorowe w procesy poznawcze w celu zrozumienia i 

rozwiązania problemów pojęciowych i sytuacji problemowych w środowiskach 

cyfrowych. 
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Obszary 

kompetencji 

Wymiar 1 Wymiar kompetencji 2 

5.4 Identyfikacja luk w kompetencjach cyfrowych 

Rozumienie tego, gdzie należy poprawić lub zaktualizować własne 

kompetencje cyfrowe. Możliwość wspierania innych w rozwoju ich 

kompetencji cyfrowych. Poszukiwanie możliwości samorozwoju i bycia na 

bieżąco z ewolucją cyfrową. 

 

Cyfrowa młodzież 

Według Cambridge Dictionary,13 cyfrowa młodzież to osoby, które bardzo dobrze znają technologię 

cyfrową, komputery itp., ponieważ dorastali z nimi. Ponadto, według Wikipedii,14termin „cyfrowa 

młodzież” opisuje młode osoby, które dorastały w erze cyfrowej, w bliskim kontakcie z komputerami, 

Internetem i konsolami do gier wideo, a później telefonami komórkowymi, mediami 

społecznościowymi i tabletami. Ale jak wprowadzono ten termin? Cyfrowa młodzież to termin użyty 

przez Marka Prensky'ego w 2001 roku,15używany do opisania pokolenia ludzi, którzy dorastali w erze 

wszechobecnej technologii, w tym komputerów i internetu. Cyfrowa młodzież czuje się komfortowo 

z technologią i komputerami od najmłodszego wieku i uważa technologię za integralną i niezbędną 

część swojego życia. Wielu nastolatków i dzieci w dzisiejszym świecie jest powszechnie uważanych za 

cyfrową młodzież, ponieważ komunikują się i uczą głównie za pośrednictwem komputerów, sieci 

społecznościowych i SMS-ów.16 

Cyfrowa młodzież to dzisiejsi młodzi ludzie, którzy urodzili się w erze cyfrowej i dorastają narażeni na 

ciągły przepływ informacji cyfrowych. Cyfrowa młodzież to pokolenie lub populacja dorastająca w 

otoczeniu technologii cyfrowych, dla której komputery i Internet są naturalnymi elementami jej życia. 

Nie muszą oswajać się z technologią porównując ją z czymś innym. Wręcz przeciwnie, proponują nowe 

                                                      
13https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital-native 

14https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native 

15Prensky, M. (2001), "Digital Natives, Digital Immigrants Part 1", On the Horizon, Vol. 9 No. 5, pp. 1-6. https://doi.org/10.1108/10748120110424816 

16https://www.investopedia.com/terms/d/digital-native.asp 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital-native
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native
https://doi.org/10.1108/10748120110424816
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-native.asp
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sposoby myślenia o tym, jak efektywnie wykorzystać technologię. Cyfrowa młodzież postrzega świat 

innymi oczami: to, co jest nowością dla cyfrowych imigrantów jest czymś zwyczajnym dla cyfrowego 

pokolenia i ostatecznie integralną częścią jej życia. Niemniej jednak są osoby, które mieszczą się w 

szarej strefie, bo choć nie urodziły się w środowisku cyfrowym, to nadal potrafią się w nim 

integrować.Osoby te mają również wpływ na dzisiejszy sposób działania organizacji ze względu na 

łatwość korzystania z dostępnej technologii.17 

Według wskaźnika umiejętności cyfrowych w 2017 r. 43% młodej populacji UE miało niewystarczający 

poziom umiejętności cyfrowych, a 17% w ogóle ich nie posiadało 

(https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp) a młodzi ludzie, mimo że są nazywani „cyfrową młodzieżą”, 

nie posiadają nabytych w naturalny sposób umiejętności skutecznego korzystania z technologii, a 

umiejętności, które nabyli nieformalnie, prawdopodobnie są niekompletne i nie będą mogły być 

zastosowane jako „umiejętności w miejscu pracy”.Brak biegłości w korzystaniu z narzędzi cyfrowych 

potrzebnych dzisiejszej sile roboczej przyczynia się do coraz bardziej straconego pokolenia, które nie 

jest w stanie w pełni wykorzystać swojego potencjału jako uczący się, pracownicy, przedsiębiorcy czy 

obywatele. 

Postęp technologiczny oraz rozwój w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) 

przekształciły istniejące dziedziny zawodowe i stworzyły nowe.Technologie informacyjno-

komunikacyjne występują we wszystkich sektorach gospodarki i kategoriach pracy.Ta ogólna zmiana 

sprawiła, że znajomość technologii cyfrowych stała się warunkiem wstępnym zatrudnienia w ogóle, a 

także przedsiębiorczości.Młodzi ludzie muszą zdawać sobie sprawę, że znajomość technologii 

informacyjno-komunikacyjnych jest nie tylko kwalifikacją niezbędną do rozwoju kariery, ale także do 

rozwoju osobistego i społecznego w nowych wspólnotach. 

TIK przekształcają wszystkie sektory gospodarki i przedsiębiorczości na wiele sposobów.Za tę 

transformację w dużej mierze odpowiada szerokie wykorzystanie Web 2.0, mediów 

społecznościowych, aplikacji mobilnych i innych narzędzi TIK.W konsekwencji rodzaje TIK i 

odpowiednie umiejętności wymagane do odniesienia sukcesu w dzisiejszym świecie wymagają 

aktualizacji, zwłaszcza poprzez ramy, programy nauczania, programy szkoleniowe i techniki 

rozwoju.Przede wszystkim musi być przejrzysta różnica między „umiejętnością obsługi komputera” a 

„umiejętnością korzystania z technologii cyfrowych”.Znajomość obsługi komputera oznacza 

umiejętność wykonywania podstawowych operacji na komputerze.Umiejętność korzystania z 

technologii cyfrowych pociąga za sobą „umiejętność skutecznego i krytycznego nawigowania, oceny 

                                                      
17Dingli A., Seychell D. (2015) Who Are the Digital Natives?. In: The New Digital Natives. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-
662-46590-5_2 

https://doi.org/10.1007/978-3-662-46590-5_2
https://doi.org/10.1007/978-3-662-46590-5_2


 
Nr projektu:2019-PL01-KA205-077693  

 

 

22 

i tworzenia informacji przy użyciu szeregu technologii cyfrowych”.Oba aspekty są równie ważne w 

poszukiwaniu nowych możliwości zatrudnienia, ale podstawowa znajomość obsługi komputera już 

nie wystarcza. 

„Młodzież  z dostępem do technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) osiąga pełnoletność jako 

cyfrowe pokolenie, pierwsi użytkownicy technologii informacyjno-komunikacyjnych i ma lepszą 

pozycję niż ich rodzice, aby wykorzystać moc technologii cyfrowych w nowy i pomysłowy sposób”. 

Jednak potrzeba znacznie więcej, aby ta sytuacja miała znaczenie.Organizacje szkoleniowe (np. szkoły, 

instytucje edukacyjne i inne centra uczenia się) muszą oferować młodym ludziom taką wiedzę i 

umiejętności, aby mogli nadążyć za postępem technologicznym i przyjąć cyfryzację.Większa liczba 

opcji kariery i transformacja dziedzin zawodowych sprzyjają potrzebie wprowadzenia nowych 

sposobów i przedmiotów uczenia się.Zwykle istnieje błędne przekonanie, że umiejętności w zakresie 

TIK są wymagane tylko w przypadku pracy w sektorze technologii informatycznych (IT).Prawda jest 

taka, że istnieje coraz większy popyt na zatrudnianie osób z umiejętnościami TIK w wielu innych 

sektorach zawodowych, na przykład od rolnictwa i budownictwa po edukację i branżę usługową.W 

Europa przewidują, że w ciągu pięciu lat 90 % wszystkich miejsc pracy we wszystkich sektorach będzie 

wymagało umiejętności technologicznych. 

 

 

Jakie wyzwania stoją dziś przed młodzieżą w społeczeństwie, aby 

rozwijać umiejętności i kompetencje? 

Dziś bardziej niż kiedykolwiek młodzi ludzie mają bliższy kontakt z technologiami i dziedzinami 

TIK.Poza tym, jeżeli dobrze znają się na komputerach, grach komputerowych i innych tego typu 

urządzeniach, mają większą wiedzę na temat zagadnień cyfrowych, choć wiele jeszcze pozostaje do 

zrobienia.W wielu badaniach stwierdzono, że młodzi ludzie znajdujący się w niekorzystnej sytuacji, 

tacy jak młodzież NEET (nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu), częściej 

napotykają przeszkody w rozwoju kompetencji cyfrowych.Badanie przeprowadzone przez Prince’s 

Trust18wskazuje, że zaangażowanie cyfrowe pod względem poziomu umiejętności cyfrowych, 

dostępności i wiedzy sieci wsparcia, a przede wszystkim jego wyników, jest znacznie trudniejsze do 

osiągnięcia przez młodzież NEET i grupy młodzieży w niekorzystnej sytuacji niż ich rówieśników, 

                                                      
18https://www.princes-trust.org.uk/ 

Aby uzyskać więcej informacji na temat generacji, która jest uważana za najbardziej 

kompetentną cyfrowo zobacz: Generation Z: The Social Demise of the Digital Natives 

https://www.princes-trust.org.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=a7ff98PL2X4
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pomimo, żeInternet jest szeroko wykorzystywany na całym świecie iw różnych dziedzinach.Sieci 

wsparcia i motywacji mają fundamentalne znaczenie dla cyfryzacji młodzieży, dlatego młodzież NEET, 

której otoczenie składa się głównie z przyjaciół i rodziny, nie może korzystać z bardziej 

specjalistycznych usług oferowanych rówieśnikom przez ekspertów, edukatorów, wychowawców itp. 

W rezultacie występuje także brak zaufania oraz informacji zwrotnej, jeśli chodzi o ich rozwój 

cyfrowy.Kwestia nierówności cyfrowych jest zagmatwana i wielowymiarowa, dlatego powinny być 

podejmowane wspólne starania, inicjatywy i działania różnych interesariuszy, aby sobie z nimi 

poradzić.19 

Inne wyzwania, z którymi powinna się zmierzyć zarówno młodzież NEET, jak i młodzież ogółem, to:   

•prywatność i ochrona danych – dane użytkowników nie są całkowicie bezpieczne, gdy są 

udostępniane w Internecie przez ataki hakerów, a nawet organizacje, które muszą je gromadzić dla 

swoich celów. 

•cyberprzemoc – podobnie jak przemoc, została uznana za zagrożenie dla młodych ludzi nie tylko 

przez osoby pracujące z młodzieżą i edukatorów, ale także przez rodziców, instytucje, media i całe 

społeczeństwo. 

•mowa nienawiści – może to być rodzaj zastraszania, ale jej ekspansja na przestrzeni ostatnich lat 

przerodziła się w problem, który zagraża akceptacji różnorodności kulturowej i poszanowaniu praw 

człowieka. 

•stereotypy dotyczące płci – nierzadko słyszy się, że dziewczęta/kobiety nie nadają się do pracy w 

branży technologicznej i cyfrowym świecie. 

•manipulacja i „społeczeństwo postprawdy” – pomimo tego, że żyjemy w epoce najlepszego 

poinformowania, informacje te nie zawsze są filtrowane lub bezstronne, dlatego młodzi ludzie muszą 

rozwijać umiejętność krytycznego myślenia, aby poradzić sobie z zamaskowaną manipulacją w 

mediach.20 

•niezgodność między popytem a podażą – rynek pracy określa specyficzne wymagania w zakresie 

wiedzy cyfrowej dotyczące tego, na co uczący się musi zdobyć, podczas gdy instytucje mogą nie 

oferować tej nauki ze względu na program nauczania i metody, które wdrażają. 

                                                      
19https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2016/12/07/digital-inequality-disadvantaged-young-people-experience-higher-barriers-to-digital-engagement/ 

20https://www.verke.org/wp-content/uploads/2019/02/Digitalisation-and-youth-work.pdf 

https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2016/12/07/digital-inequality-disadvantaged-young-people-experience-higher-barriers-to-digital-engagement/
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2019/02/Digitalisation-and-youth-work.pdf
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•brak odpowiednich treningów, które prowadzą do rozwoju umiejętności cyfrowych – uważano, że 

tylko młodzi ludzie w krajach rozwijających się nie mają dostępu do wiedzy i narzędzi TIK, ale jest 

wystarczająco dużo przypadków, w których nawet w krajach rozwiniętych ludziom brakuje 

umiejętności TIK.21 

Ogólnie rzecz biorąc, młodzież XXI wieku musi stawić czoła wielu wyzwaniom.Smutna prawda jest 

taka, że jeśli poprzedniemu pokoleniu zabraknie wiedzy lub umiejętności uczenia ich, jak radzić sobie 

w nowych warunkach, młodzi będą musieli samodzielnie rozwijać siebie i swoje umiejętności.Ten brak 

wsparcia lub przygotowania ze strony edukatorów i osób pracujących z młodzieżą może okazać się 

ryzykowny dla ich rozwoju cyfrowego ze względu na istniejące wyzwania.  

 

Źródło:https://www.un.org/youthenvoy/information-communication-technology/ 

Przyjmowanie za pewnik, że wszyscy młodzi ludzie (zwłaszcza w wieku 15-24 lata) są również cyfrową 

młodzieżą i że mają dostęp do Internetu oraz korzystają z telefonów komórkowych i aplikacji, może 

prowadzić do błędnego przekonania, że młodzież nie potrzebuje dalszej edukacji w zakresie 

                                                      
21https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014.pdf 

https://www.un.org/youthenvoy/information-communication-technology/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014.pdf
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umiejętności cyfrowych i żenabyli oni te umiejętności w wysokim stopniu. Raporty pokazują, że 

młodzież z grup wrażliwych zwykle ma niższy poziom umiejętności cyfrowych, co może być poważną 

przeszkodą w ich zdolności do korzystania z możliwości edukacyjnych i zatrudnienia.Orientacyjnie 

tylko 17% młodzieży NEET prosiło o pomoc w korzystaniu z technologii informacyjno-

komunikacyjnych w ciągu ostatnich trzech miesięcy. 46% młodzieży NEET  sprawdzało prawdziwość 

informacji, 49% wyszukiwało słowa kluczowe, a 19% posiadało umiejętności orientacji w porównaniu 

do osób zatrudnionych, którzy posiadalili 56% sprawdzania prawdziwości informacji, 59% 

wyszukiwania słów kluczowych i 24% umiejętności orientacji.22 

 

Rola i umiejętności CYFROWEGO MENTORA  

Mentor cyfrowy to każdy, kto jest w stanie zapewnić wsparcie osobiście lub online, gdy jest to 

konieczne, aby pomóc ludziom zdobyć wiedzę na temat korzystania z ich urządzeń technicznych (na 

przykład telefonu komórkowego, laptopa, komputera lub tabletu) orazrozwijać ich umiejętności i 

pewność siebie w korzystaniu z internetu, aby mogli być częścią cyfrowego społeczeństwa i 

gospodarki.Pierwszą rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę przy promowaniu i doskonaleniu 

umiejętności cyfrowych u cyfrowejmłodzieży, jest pakiet umiejętności i wiedzy wymaganych od 

dzisiejszego pracownika młodzieżowego, który będzie współpracował z młodymi ludźmi.Po pierwsze, 

osoby pracujące z młodzieżą muszą uznać skuteczność technologii w pracy z młodzieżą, co z kolei 

ułatwia dialog między obiema stronami i zapewnia zaangażowanie młodych ludzi.Muszą także zdawać 

sobie sprawę z zagrożeń i negatywnych skutków korzystania z technologii mobilnej i starać się 

wyeliminować ten negatywny stosunek do niej i/lub zmienić jej postrzeganie wyłącznie jako urządzeń 

rozrywkowych.Pierwsza część Ram kompetencji w pracy z młodzieżą Mobile 2.023odnosi się do 

„interakcji online z różnymi grupami docelowymi, budowania relacji i sieci z młodymi ludźmi, 

korzystania z mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych i aplikacji w pracy z młodymi 

ludźmi,oraz radzenia sobie z dysfunkcjonalnym wykorzystaniem mediów społecznościowych.Druga 

część – praca w organizacji – obejmuje kompetencje w zakresie obsługi protokołów korzystania z 

mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych, poprawy jakości pracy z młodzieżą z 

wykorzystaniem mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych, nawiązywania kontaktów z 

profesjonalistami z innych dziedzin oraz reprezentowania organizacji,przestrzeganie polityki 

organizacji z wykorzystaniem możliwości mediów społecznościowych i urządzeń mobilnych.Trzeci 

segment – podstawy prawne i etyczne – obejmuje kompetencje związane z kwestiami prawnymi i 

                                                      
22https://www.goodthingsfoundation.org/young-adults-digital-skills-gap 

23Siemer, Lutz. (2015). Youth Work Mobile 2.0 - A competence framework for youth work in the age of smartphones and social media | Description of 
Competences (Bodies of Knowledge, Skills and Attitude) 

https://www.goodthingsfoundation.org/young-adults-digital-skills-gap
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problemami etycznymi związanymi z wykorzystaniem mediów społecznościowych i urządzeń 

mobilnych w pracy z młodzieżą.”24 

Zgodnie z w/w Ramami postawa pracowników młodzieżowych ma dziś ogromne znaczenie, dodając 

wiedzę na temat wirtualnych kultur, narzędzi i technologii, mediów społecznościowych, różnych form 

cyberzagrożeń itp. Wszyscy musimy zdawać sobie sprawę, że technologia jest wartościowa dla pracy 

z młodzieżą oraz jest częściąpracy z młodzieżą. 

Zaangażowanie w media społecznościowe i TIK 

Czym jest zaangażowanie odbiorców? 

Po pierwsze, ważne jest, aby zrozumieć, że zaangażowanie w mediach społecznościowych to nie tylko 

liczba polubień, które strona może osiągnąć, ale jest ono bardziej jednoznacznie zdefiniowane jako 

aktywne zaangażowanie odbiorców w działania strony.Dlatego może być rozumiany jako pomiar 

różnych interakcji ze stroną (takich jak komentarze, polubienia i udostępnienia). Konsekwentna 

aktywność i silne zaangażowanie są kluczowe dla każdej platformy społecznościowej, aby budować 

pozytywne wrażenia odbiorców. 

Zaangażowanie w mediach społecznościowych jest mierzone za pomocą szeregu wskaźników, wśród 

których: 

 Udostępnienia lub retweety 

 Komentarze 

 Polubienia postów/zdjęć/filmów 

 Wzrost liczby obserwujących i odbiorców lub wzrost liczby polubień na stronie 

 Klikania/przeglądania 

 Wzmianki (poprzez bezpośredni tag, hashtag, a nawet bez formalnych tagów) 

Zasadniczo zaangażowanie w mediach społecznościowych rośnie za każdym razem, gdy ktoś wchodzi 

w interakcję z Twoim kontem.Możesz śledzić inne zaangażowanie odbiorców TIK (na przykład blogi i 

strony internetowe), śledząc wizyty i udostępnianie twoich postów, artykułów lub stron 

internetowych, a nawet komentarze do publikowanych treści (gdy opcja komentowania jest dostępna 

przez politykę strony internetowej). 

                                                      
24https://abc-of-youthwork.eu/wp-content/uploads/2018/07/R2-Deskresearch.pdf 

https://abc-of-youthwork.eu/wp-content/uploads/2018/07/R2-Deskresearch.pdf
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Jak możemy zwiększyć komunikację i zaangażowanie w mediach społecznościowych i TIK? 

1. Znajomość publiczności/odbiorców 

Przed opracowaniem planu redakcyjnego ważne jest, aby zrozumieć charakterystykę swoich 

odbiorców.Na przykład płeć, wiek, lokalizacja, język, etap życia i zainteresowania są ważnymi 

wskaźnikami, które mogą pomóc w zrozumieniu tonu, języka i wyrażeń, rodzaju treści (np. zdjęcia z 

tekstem, krótkie filmy, dłuższe filmy, krótkie teksty, dłuższe teksty itp.), których powinieneś używać 

na swoich stronach, aby były jak najbardziej efektywne.To podstawa budowania solidnego 

zaangażowania w mediach społecznościowych.25 

Cyfrowamłodzież przyzwyczajona do odbierania bodźców w sposób ciągły – a ich rozpiętość uwagi 

jest zwykle bardzo mała, jeśli chodzi o treści społecznościowe i cyfrowe.Wolą przetwarzanie i 

interakcję ze zdjęciami, grafiką, dźwiękami i filmami niż tekstem.Jeśli czytają tekst, są znacznie 

bardziej skłonni do czytania krótkich tekstów (w ramach „długości tweeta”);unikają klikania „Czytaj 

więcej” w przypadku dłuższych tekstów, a nawet całkowicie pomijają czytanie, gdy widzą, że post jest 

zbyt długi. 

Nie mogą też odnosić się do instrukcji, ponieważ intuicyjnie rozwiązują problemy.Będąc „intuicyjnymi 

uczącymi się”, wolą przyswajać wiedzę i umiejętności poprzez działania, eksperymentowanie i 

interakcję, niż poprzez refleksję, otrzymywanie lub czytanie długich instrukcji.To sprawia, że angażują 

się w szybkie i ciągłe działania metodą prób i błędów, co jest ich ulubioną metodą uczenia się. 

2. Znajomość platformy 

Bardzo ważne jest, aby zrozumieć format, który jest bardziej odpowiedni dla każdego Social Media 

(SM).  

Na przykład Instagram działa wokół publikowania kanałów z jednej strony i tymczasowych historii z 

drugiej.W swoim kanale możesz publikować zdjęcia i zestawy zdjęć (tzw. „karuzele”), wraz z tekstem 

(powszechnie znanym jako „kopia”) oraz krótkie filmy wideo trwające maksymalnie  

15 sekund.W swoich historiach możesz udostępniać filmy w podróży, ponownie udostępniać posty 

aby zwiększyć oglądalność, zadawać pytania, na które Twoi odbiorcy mogą odpowiadać, proponować 

quizy, tworzyć ankiety. 

                                                      
25https://www.zurinstitute.com/digital-divide/ 

https://www.zurinstitute.com/digital-divide/
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Facebook jest używany do zdjęć z tekstami, dłuższymi filmami, większymi zestawami zdjęć 

(„albumami”), a nawet samym tekstem (bez dołączonego zdjęcia), które mogą być dłuższe niż te na 

Instagramie.Za pomocą narzędzi do publikowania możesz także tworzyć ankiety i badania. 

Charakterystyczną cechą Twittera jest 280-znakowy tekst, do którego można dodać kilka zdjęć lub 

krótki film.Również w tym przypadku można tworzyć ankiety i badania. 

TikTok bardzo się rozwinął w ostatnim czasie, zwłaszcza od początku pandemii COVID-19.Opiera się 

na krótkich filmach (do 60 sekund), które można wgrać lub stworzyć za pomocą samej aplikacji, z 

możliwością dodania efektów, filtrów, krótkich tekstów na wideo i naklejek. 

3. Tworzenie i udostępnianie treści wysokiej jakości  

Treści, które są atrakcyjne i pomocne dla odbiorców, odpowiadają na ich potrzeby i zainteresowania, 

są podstawą sukcesu.Aby to osiągnąć, musisz popracować zarówno nad koncepcją kryjącą się za 

treścią, jak i nad sposobem jej wizualnej prezentacji – dobry pomysł jest bezużyteczny, jeśli jest 

prezentowany w nieatrakcyjny sposób. 

Jeśli chodzi o koncepcję, musi to być coś, do czego Twoi odbiorcy mogą się odnieść.Zainteresowania 

cyfrowej młodzieży szybko się zmieniają, ponieważ w dużej mierze opierają się na najnowszych 

wydarzeniach i na tym, co „staje się wirusowe”.Dlatego ważne jest, aby zawsze być na bieżąco z 

najnowszymi trendami.W związku z tym Twitter jest bardzo przydatny, ponieważ umożliwia ciągłe 

monitorowanie „modnych tematów” w dowolnym momencie.Komentowanie bieżących wydarzeń i 

trendów w sposób, który jest połączony z Twoją marką, to okazja do błyskawicznego nawiązania 

kontaktu z odbiorcami w odpowiednim czasie.Popularna popkultura, wielkie wydarzenia sportowe, 

święta lub wirusowe memy mogą być świetną wymówką dla posta. 

Jeśli chodzi o aspekt wizualny, dostępne są różne opcje.Najlepszy wybór stylu wizualnego często 

zależy od treści.Na przykład, jeśli chodzi o publikowanie zdjęć, głupkowata błyskawica i dobry filtr są 

koniecznością, aby widzowie zaangażowali się na poziomie emocjonalnym.Jeśli chcesz oprzeć swoją 

komunikację na ironii lub „zabawnym” zaangażowaniu, zwykle dobrym wyborem są jasne kolory. 

Filmy są niezwykle wciągające, ale muszą być w stanie przyciągnąć uwagę danej osoby w jak 

najkrótszym czasie.Jeśli chodzi o cyfrowąmłodzież, ich koncentracja jest bardzo ograniczona i bardzo 

szybko przechodzą z jednej treści do drugiej.Pierwsza sekunda Twojego filmu i jego grafika to 

najważniejsze elementy, które decydują o tym, czy Twoi widzowie przestaną go oglądać, czy nie. 
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Nadanie postowi chwytliwego nagłówka może mieć kluczowe znaczenie dla zaangażowania 

odbiorców w klikanie posta lub nie.Dobrą praktyką jest aby zachować w tytule do 55, a w nagłówku 

bloga do 6 słów. 

4. Po prostu zapytaj 

Jak wspomniano wcześniej, wiele platform Social Media daje możliwość tworzenia ankiet i badań, ale 

nawet proste pytanie wysłane jako zwykły tekst lub jako obrazek z chwytliwą grafiką będzie działać 

niesamowicie, ponieważ będziesz otrzymywać odpowiedzi w komentarzach.Ludzi z SM, a zwłaszcza 

cyfrową młodzież, zwykle przyciągają sytuacje, w których prosi się ich o wyrażenie opinii lub 

pomysłów.Poprzez interakcję, którą stymulujesz zadając pytania, generowany jest ruch w Twoim 

profilu, a Twoi odbiorcy poczują się wysłuchani i odczują, że ich potrzeby są naprawdę brane pod 

uwagę. 

Pozwoli to również dowiedzieć się więcej o swoich odbiorcach, o ich nowych zainteresowaniach i 

potrzebach, o tym, jak myślą i co chcą usłyszeć.Coś tak prostego jak „O czym chciałbyś, żebyśmy 

porozmawiali w naszych następnych postach?”to łatwy i niezwykle skuteczny sposób na poznanie 

potrzeb lub oczekiwań odbiorców, dający możliwość tworzenia jeszcze bardziej angażujących treści. 

5. Zaplanuj posty we „właściwym czasie” 

Każda platforma SM ma inną „etykietę” publikowania oraz niewypowiedziane zasady i zwyczaje.Na 

przykład na Facebooku zwykle wystarczy publikować raz dziennie, 3-4 dni w tygodniu, ale trzeba 

skupić się na treściach świetnej jakości, które mogą przyciągać dłuższe zaangażowanie w ciągu dnia.Z 

drugiej strony Twitter przypomina bardziej wysyłanie wiadomości tekstowych w czasie rzeczywistym 

do całego świata.Tutaj zwykle należy dokładnie zaplanować frazowanie zdania, ponieważ powinno 

przejść od razu do sedna w 280 znakach lub mniej.Instagram ma różne „zasady” w zależności od tego, 

czy publikujesz treść kanału, czy historię: treść kanału powinna być starannie zaplanowana, z dobrym 

obrazkiem, który pasuje do tekstu posta, i zazwyczaj najlepiej publikować nie więcej niż raz dziennie.Z 

drugiej strony historie świetnie nadają się do utrzymania zaangażowania przez cały dzień i mogą być 

bardziej naturalne i spontaniczne, bez zbytniego planowania. 

Korzystanie z narzędzi do planowania postów to najlepszy sposób na stały przepływ postów na 

wszystkich posiadanych stronach SM.Na przykład Facebook Creator Studio pozwala łatwo zarządzać 

harmonogramem publikowania postów na Facebooku i Instagramie.Jeśli korzystasz również z innych 

sieci społecznościowych, możesz wypróbować różne aplikacje i oprogramowanie, które umożliwiają 

jednoczesne zarządzanie wszystkimi stronami, takie jak Hootsuite, IFTTT lub Loomly. 
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Publikowanie we właściwym czasie jest również ważnym czynnikiem, na który wpływa grupa 

odbiorców, do których kierujesz treści.Jeśli na przykład kierowane są do młodych uczniów, nie warto 

publikować ich w godzinach szkolnych, ale raczej po zakończeniu szkoły, tuż przed obiadem lub 

bezpośrednio po nim.Z drugiej strony, jeśli kierujesz się do bardziej dorosłej cyfrowej młodzieży, jest 

bardziej prawdopodobne, że będą mieli przerwę rano lub w porze lunchu, a także po kolacji i wtedy 

będą sprawdzać swoje SM.Spróbuj zastanowić się nad zwyczajami swoich odbiorców (lub nawet ich 

o to zapytać!) i ustrukturyzuj swój kalendarz publikowania wokół ich przeciętnego dziennego 

harmonogramu. 

LinkedIn 

Zapewne słyszałeś, że LinkedIn jest bardzo ważny, ale czy na pewno? A jeśli tak jest, jakie jest tego 

uzasadnienie? Zagłębimy się w platformę sieciową. LinkedIn, profesjonalny serwis społecznościowy, 

istnieje dłużej niż Facebook, Twitter, Snapchat i Instagram razem wzięte. Ale teraz jest to 

najważniejsze, ponieważ zawiera ponad 600 milionów profili zawodowych, co oznacza praktycznie 

nieograniczoną możliwość nawiązywania kontaktów i szanse na karierę. Korzystanie z LinkedIn jest 

obecnie kluczowym aspektem bycia pełnowartościowym profesjonalistą w każdej dziedzinie, od 

poszukiwania nowej pracy po utrzymanie marki osobistej. Ostatnio grupa osób zapytała mnie: 

„Dlaczego powinniśmy korzystać z LinkedIn?” lub „Czy naprawdę potrzebujemy profilu na LinkedIn?”. 

Odpowiedź brzmi TAK – nawet jeśli nie szukasz nowej pracy.  

Wielu użytkowników wprowadziło połowę życiorysu, skopiowało/wkleiło fragmenty życiorysów i nie 

logowało się od miesięcy. Osoby te uważają, że LinkedIn to po prostu kolejny portal społecznościowy, 

który nie pomoże im w uzyskaniu idealnej pracy. Jest jednak zupełnie odwrotnie. LinkedIn zapewnia 

kilka możliwości dla osób poszukujących pracy, takich jak nawiązywanie kontaktów, śledzenie firm i 

wydarzeń, a nawet wyszukiwanie pracy za nich. 

LinkedIn to serwis społecznościowy zorientowany na biznes, który jest nazywany „Facebookiem dla 

dorosłych”. LinkedIn został założony w 2003 roku i osiągnął kamień milowy w postaci 20 milionów 

członków w styczniu 2013 roku. LinkedIn jest używany przez miliony profesjonalistów na całym 

świecie. Jest często używany do pozostawania w kontaktach profesjonalnych, poszerzania ich sieci, 

uczestniczenia w rozmowach, debatach i wiadomościach o wydarzeniach z określonej dziedziny lub 

obszarów zainteresowań, poszukiwania pracy oraz wzmacniania profili: własnego i swojej firmy.  

Co robić i czego nie robić  

Po wejściu na stronę www.linkedin.com należy wykonać procedurę rejestracji. Następnie musisz 

utworzyć profil LinkedIn; bardzo ważne jest poświęcić czas, aby upewnić się, że Twój profil jest 

wysokiej jakości. Nie chcesz, aby potencjalni pracodawcy zapoznali się z profilem, a następnie 

odrzucili Cię, ponieważ nie zaprezentowałeś się odpowiednio. 
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 Stwórz ładny, autentyczny i zwięzły profil. 

 Pokaż profesjonalne zdjęcie. 

 Bierz udział w debatach, rozmowach oraz rozpowszechnianiu wiadomości i informacji. 

 Bądź na bieżąco i w stałym kontakcie z innymi. 

 Nie bądź chaotyczny i nie wymyślaj; wróci to do ciebie. 

 Nie publikuj zdjęcia swojego kota ani swojego podczas wieczornego wyjścia. 

 Nie publikuj niczego, co jest nieprzyjemne, obraźliwe, nieprofesjonalne lub niewłaściwe. 

 Nie twórz konta, a potem nie zaniedbuj go; jeśli pracodawca przeglądnie twój profil i zobaczy, 

że jest nieaktualny, może być niezadowolony. 

Dlaczego warto korzystać z LinkedIn? 

Aby znaleźć pracę i awansować w swoim zawodzie, musisz nawiązać kontakty. LinkedIn to świetne 

narzędzie do pozostawania w kontakcie z osobami, które spotykasz zawodowo i poszerzania swojej 

sieci o młodych ludzi, którzy rozwijają swoją istniejącą sieć kontaktów i chętnie nawiązują nowe 

znajomości. Nie zawsze jest to jednoznaczne, ale zazwyczaj prawdą jest, że „nie chodzi o to, co wiesz, 

ale o to, kogo znasz”.  

Po zarejestrowaniu się na LinkedIn możesz dołączyć do Grup, aby dowiedzieć się, o czym mówią inne 

osoby z Twojej branży lub obszaru zainteresowań. Uczestnicząc w tych debatach, możesz ulepszyć 

swój profil i zademonstrować swoje kompetencje w danej dziedzinie, zwiększając w ten sposób swoją 

reputację. 

Setki tysięcy firm wykorzystują LinkedIn do publikowania ofert pracy. Zarejestruj się, aby otrzymywać 

powiadomienia o ofertach pracy i być pierwszym, który dowie się o wiadomościach dostosowanych 

do Twoich zainteresowań.  

Możesz obserwować dowolną z milionów firm, które używają LinkedIn do sprzedaży swoich 

produktów i usług. Możesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami firmy, wydaniami 

produktów, rozwojem i przejęciami, śledząc je. To także doskonały sposób na przeprowadzenie 

analizy przed rozmową kwalifikacyjną.  

Gdy masz już profil, osoby, z którymi pracowałeś i dla których pracowałeś, mogą Cię wesprzeć, co 

oznacza, że inni profesjonaliści mogą zobaczyć Twoje referencje i polecenia, co jest przydatne podczas 

zatrudniania. 

W tej chwili networking to najszybszy i najłatwiejszy sposób na znalezienie pracy, ale musisz 

utrzymywać kontakty i nawiązywać relacje. Nikt nie pomoże Ci w przyszłej pracy, jeśli nie 

kontaktowałeś się z nimi od dłuższego czasu. LinkedIn to prawdopodobnie najwygodniejszy sposób 

śledzenia kontaktów. Możesz wymieniać się bezpośrednimi wiadomościami, przedstawiać 

rekomendacje współpracownikom lub prosić o rekomendacje dla własnego profilu. Jeśli zrezygnujesz 
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z pracy lub kolega opuści stanowisko, możesz łatwo poprosić o dodanie go do LinkedIn. W rezultacie 

jest to wolna od ryzyka metoda pozostawania w kontakcie ze wszystkimi, z którymi kiedykolwiek 

pracowałeś lub spotkałeś się. LinkedIn to bez wątpienia najlepsza metoda na utrzymywanie kontaktu 

z byłymi współpracownikami.  

LinkedIn pozwala śledzić ostatnią rozmowę z każdą osobą, a także jej dane kontaktowe (numery 

telefonów, adresy e-mail itp.). Jest to o wiele bardziej praktyczne niż zapisywanie numerów telefonów 

ludzi i modlenie się, aby ich nie zmieniali. Po kilku latach nie jest to zbyt skuteczne podejście do 

wyszukiwania współpracowników. Nawet adresy e-mail zmieniają się od czasu do czasu, ale większość 

osób zachowuje swoje profile na LinkedIn do końca życia. 

LinkedIn to nie tylko tablica ogłoszeń czy platforma networkingowa. To także fantastyczna technika 

pozyskiwania danych. Masz pełną kontrolę nad dowolnymi firmami, sektorami i osobami, które 

wybierzesz. Wiele osób odnoszących sukcesy publikuje artykuły na LinkedIn, a Ty możesz je śledzić, 

komentować ich artykuły, a nawet je omawiać. Będziesz mieć większą wiedzę na temat tego, co dzieje 

się w Twojej dziedzinie, co zrobi wrażenie na Twoim obecnym szefie, jeśli poprosisz o podwyżkę, lub 

potencjalnych pracodawcach, z którymi porozmawiasz, jeśli zdecydujesz się szukać pracy. Tak więc 

LinkedIn jest nie tylko miejscem przechowywania wszystkich Twoich kontaktów, ale także miejscem 

przechowywania wszystkich Twoich informacji. 

Ponieważ większość menedżerów ds. rekrutacji i rekruterów korzysta już z LinkedIn, pomoże Ci to 

szybciej znaleźć pracę. Jeśli chodzi o sprawdzanie potencjalnych kandydatów w trakcie procesu 

rekrutacji, wielu rekruterów uważa, że LinkedIn jest najbardziej użytecznym narzędziem – zwłaszcza 

dla osób poniżej 45 roku życia. Posiadanie aktywnego i dobrze zaprojektowanego profilu na LinkedIn 

zwiększy szanse na znalezienie Cię przez wiele firm próbujących rekrutować ludzi z talentami i wiedzą, 

które posiadasz. Innymi słowy, zamiast aktywnie szukać i kontaktować się z każdą firmą, potencjalni 

pracodawcy zwrócą się do Ciebie, jeśli uznają, że będziesz pasował do ich korporacji. 

Elementy profilu LinkedIn 

Twój profil LinkedIn zawiera następujące ważne sekcje, które powinieneś uzupełnić: 

 Zdjęcie profilowe 

 Nazwę profilu 

 Podsumowanie LinkedIn 

 Opisy doświadczeń zawodowych 

 Umiejętności 

 Rekomendacje od kolegów 

 Edukacja i certyfikaty 
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 Osiągnięcia 

 Doświadczenie wolontariackie  

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek, jak wypełnić te sekcje, aby Twój profil nie tylko przyciągał 

spojrzenia, ale także przyciągał zainteresowanych rekruterów.  

1. Wybierz określoną grupę docelową dla swojego profilu LinkedIn. Identyfikacja grupy 

docelowej to pierwszy krok w ulepszaniu profilu LinkedIn. Z kim chcesz nawiązać kontakt lub 

kto powinien poczuć twoją obecność? 

2. W sekcji „Umiejętności” podaj słowa kluczowe i wyszukiwane hasła. Słowa kluczowe 

pomagają znaleźć się w wynikach wyszukiwania LinkedIn. Rekruterzy i inni profesjonaliści 

codziennie prowadzą poszukiwania osób. Twoje talenty LinkedIn są również uważane za słowa 

kluczowe. Wybierz umiejętności odpowiednie dla typu osoby, którą chcesz przyciągnąć i z 

którą chcesz się komunikować. Zastanów się, jakich słów kluczowych szuka ta osoba lub co 

może wzbudzić jej zainteresowanie. 

3. Zoptymalizuj swoje zdjęcie profilowe i nazwę profilu. „Wielkie dwie” rzeczy, na które ludzie 

najpierw patrzą, to Twoje zdjęcie i nazwa. Przede wszystkim upewnij się, że Twój wizerunek 

jest profesjonalny i dostępny. Zostaw go tak lub dodaj jedno/dwa dodatkowe słowa kluczowe, 

jeśli Twoja nazwa jest przeciętna dla Twojego sektora i ma kilka silnych słów kluczowych. Jeśli 

nazwa stanowiska jest unikalna dla Twojej firmy lub nie jest szczególnie precyzyjna, dodaj 

dodatkowe szczegóły i słowa kluczowe, aby ludzie mogli Cię zlokalizować i zrozumieć, co 

robisz. 

4. Uzyskaj rekomendacje od profesjonalistów. Celem jest otrzymanie dwóch lub trzech 

referencji. Jest to również najskuteczniejszy sposób na zdobycie zaufania i zachęcenie 

pracodawców do przeprowadzenia z Tobą rozmowy kwalifikacyjnej, gdy zobaczą Cię na 

LinkedIn. 

5. Skoncentruj się na sekcji „Twoje doświadczenie”. Poświęć dużo czasu i zastanów się nad twoją 

sekcją doświadczeń w LinkedIn. Jest to okazja do włączenia słów kluczowych, aby Twój profil 

był częściej zauważany, a także przyciągał uwagę czytelnika, który przegląda Twój profil, 

ważnymi osiągnięciami/nagrodami zawodowymi i innymi faktami. 

6. Zaznacz konkretne osiągnięcia w poprzednich miejscach pracy. Umieść jak najwięcej 

autentycznych osiągnięć i wyników. Jak pomogłeś szefowi? O tym właśnie będziemy mówić. 

Nawiasem mówiąc, jest to również fantastyczny sposób na ulepszenie CV.  

7. Utwórz atrakcyjną wizualnie sekcję Podsumowanie. Musisz przekonać czytelnika, aby 

przeczytał jak najwięcej z tej konkretnej części.  

8. Czerp pomysły z innych profili. Sprawdź, co robią inni w twojej dziedzinie. Spróbuj 

przypomnieć sobie, co przyciągnęło Cię do ich profilu ze strony wyników wyszukiwania. Weź 

wszystko, czego się nauczyłeś i zastosuj to do swojego profilu.  
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9. Zamiast używać trzeciej osoby, napisz od pierwszej osoby. Nikt nie lubi czytać profilu na 

LinkedIn napisanego od trzeciej osobie. 

10. Umieść w tytule kilka odpowiednich certyfikatów, ale nie przesadzaj. Kiedy ktoś ma dużo 

certyfikatów, to działają uciążliwie. Jeden lub dwa certyfikaty mogą pomóc ludziom szybko 

rozpoznać Twoje kwalifikacje zawodowe, ale posiadanie ich wielu jest dużym zniechęceniem. 

Dobrze napisany profil na LinkedIn zbuduje Twoją reputację jako renomowanego kandydata do pracy. 

Możesz być pewien, że prawie za każdym razem, gdy dzwoni do Ciebie rekruter, sprawdził Twój profil. 

Twój profil LinkedIn będzie służył jako weryfikator, że jesteś prawdziwą osobą, a nie że CV jest zbyt 

piękne, aby było prawdziwe. 

LinkedIn zapewnia wspaniałą platformę do nawiązywania kontaktów z innymi profesjonalistami z 

Twojej branży. A im szybciej zaczniesz nawiązywać kontakty, tym lepiej będzie ci na dłuższą metę. Jeśli 

szukasz innej pracy, możesz wykorzystać swoją sieć powiązań niezależnie od tego, czy jesteś obecnie 

zatrudniony. Dzięki temu możesz budować i utrzymywać swoją sieć, szukać pracy i budować swoją 

reputację zawodową. Poza tym to nic nie kosztuje. Więc po co czekać?  

Innymi słowy, możesz myśleć o tej sieci jako o funduszu awaryjnym, z którego możesz skorzystać w 

dowolnym momencie. Ponadto Twoje kontakty będą miały własną sieć i mogą być w stanie 

przedstawić Cię osobom z firm, w których chciałbyś pracować.  

Możesz pomyśleć: „Nie szukam pracy więc nie rozumiem, dlaczego miałbym dołączyć do LinkedIn”. 

Pracodawcy nieustannie poszukują osób na LinkedIn. W rezultacie nie zapisując się, tracisz nowe 

relacje, a nawet możliwości zatrudnienia. Co więcej, kto odmówiłby pracy, za którą zapłacą znacznie 

więcej lub trochę więcej pieniędzy niż za ta, którą masz teraz? Kto nie chciałby mieć bardziej 

ekscytującej lub wymagającej pracy?  

Jeśli tak jest, musisz być na LinkedIn. 

Nawet jeśli aplikujesz w inny sposób, menedżerowie ds. zatrudnienia zapoznają się z Twoim profilem 

LinkedIn. Menedżerowie ds. zatrudnienia wyszukują Cię na LinkedIn bez względu na to, czy aplikujesz 

na stronie internetowej firmy, czy przez tablicę ogłoszeń. Będą mniej skłonni do rozmowy z Tobą, jeśli 

nie masz profilu lub masz profil minimalny, bez zdjęcia i z niewielką ilością informacji. 

Coaching i Mentoring 

Według International Coaching Community (Międzynarodowej Wspólnoty Coachów) coaching jest 

definiowany na wiele sposobów.Istotą coachingu jest: 
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- Pomoc osobie zmienić się w sposób, w jaki sobie życzy, i pomóc jej iść w kierunku, w 

którym chce iść.  

- Coaching wspiera osobę na każdym poziomie w stawaniu się tym, kim chce być.  

- Coaching buduje świadomość, umożliwia wybór i prowadzi do zmian. 

“Odblokowuje potencjał osoby maksymalizując wydajnoś.Coaching pomaga uczyć się, a nie uczy.” 

Podczas gdy trenerzy istnieli na boisku sportowym, w dzisiejszych czasach dość często ma się trenera, 

który pomaga osiągnąć twoje cele na kilku polach, zarówno w życiu osobistym, jak i 

zawodowym.Coaching to partnerstwo między coachem a klientem lub w naszym przypadku między 

edukatorem a uczącym się.Coaching zapewnia, że klient uczy się i rozwija tak, jak sobie tego życzy.26 

Według Narodowego Centrum Zasobów Mentoringowych27, mentoring jest zdefiniowany jako 

procedura, która „ma miejsce pomiędzy młodymi osobami (tj. podopiecznymi) a starszymi lub 

bardziej doświadczonymi osobami (tj. mentorami), którzy działają w ramach nieprofesjonalnej 

pomocy, aby zapewnić wsparcie, które przynosi korzyści co najmniej jednemu obszarowi rozwoju 

podopiecznego”. 

Mentoring to nie coaching.Mentorzy dzielą się swoimi doświadczeniami życiowymi i wiedzą 

pomagając i nakierowując podopiecznych, natomiast w coachingu wymagane jest orientacyjne i 

kontrolowane dzielenie się doświadczeniem i wiedzą.Inne różnice, które są między mentoringiem a 

coachingiem, to fakt, że mentoring nie jest wartościujący, podczas gdy coaching opiera się na 

mierzeniu wyników, proces mentoringu jest ustalany przez podopiecznego, podczas gdy w coachingu 

większość organizuje coach, i co nie mniej ważne, mentoringjest wysoce spersonalizowany, a 

coaching jest powtarzalny dla każdego, kto tego potrzebuje.W oparciu o te różnice i biorąc pod uwagę 

naszą grupę docelową (grupy docelowe), najpierw oceniamy, czy potrzebujemy mentoringu lub 

coachingu do programu szkoleniowego i działań, które będziemy rozwijać. 

                                                      
26https://internationalcoachingcommunity.com/ 

27https://nationalmentoringresourcecenter.org/index.php/what-works-in-mentoring/what-is-mentoring.html 

https://internationalcoachingcommunity.com/
https://nationalmentoringresourcecenter.org/index.php/what-works-in-mentoring/what-is-mentoring.html


 
Nr projektu:2019-PL01-KA205-077693  

 

 

36 

 

In this video you will see Differences between Coaching and Mentoring as described in the 

Curriculum. The video is available in English and subtitles can be set by users.  

W tym filmie zobaczycie różnice między coachingiem a mentoringiem opisane w programie 

nauczania.Film jest dostępny w języku angielskim, a napisy mogą być ustawiane przez 

użytkowników. 

Kiedy mamy zdecydować, jaki rodzaj mentoringu lub coachingu powinniśmy zaoferować naszej grupie 

docelowej, nie możemy zaniedbywać celów i potrzeb młodzieży. Młodzi ludzie, a szczególnie w tym 

pokoleniu, zawsze starają się wzmacniać swój potencjał i przewagę, budować swoją osobistą markę, 

nie marnując czasu i energii.Nie są więc biernymi słuchaczami i odbiorcami informacji. Zawsze będą 

starali się znaleźć coś sensownego, czym mogą się zająć, co tworzy wartość dla nich oraz ich rozwoju, 

poprzez dyskusje i treningi. Ale te procedury nie są jednowymiarowe dla młodzieży. Chcą oni pokazać 

swoją wiedzę i doświadczenia w pewnej dziedzinie, zwłaszcza jeśli zdają sobie sprawę, że ich wiedza 

lub metody uczenia się są dla nich nowocześniejsze lub bardziej elastyczne.Dlatego też nieformalne 

programy coachingu i mentoringu mogą być bardziej skuteczne dla cyfrowejmłodzieży, zwłaszcza gdy 

dają im możliwość uczenia edukatora lub nauczania innych członków zespołu.28Nie zapominajmy, że 

lubią oni kontaktować się z rówieśnikami i dzielić się swoimi doświadczeniami. Podsumowując, 

cyfrowamłodzież stanowiący naszą grupę docelową słuchaczyoraz jej potrzeby powinni kierować 

przygotowaniem naszych procesów coachingowych i mentoringowych w procedurze uczenia się. 

                                                      
28https://www.ynovation.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/european_business_review_managing_digital_natives_englisch_copy.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=3fFQiLOtDkc&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=3fFQiLOtDkc&t=12s
https://www.ynovation.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/european_business_review_managing_digital_natives_englisch_copy.pdf
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Mentoring i motywowanie uczestników 

Pokolenie Z nie jest zainteresowane tradycyjnym pasywnym uczeniem się. Ponad połowa twierdzi, że 

najlepiej uczą się przez działanie, podczas gdy tylko 1 osoba na 10 twierdzi, że najlepiej uczą się 

słuchając.29Wyniki uczniów jasno pokazują: wskaźniki niepowodzeń na zajęciach wykładowych są o 

55 % wyższe niż w środowiskach aktywnego uczenia się.30 

Taka cyfrowa młodzież  jest szybka, zorientowana wizualnie, nieliniowa, zawsze aktywna jako 

słuchacze. Współpracują i są połączeni — mogą kontaktować się ze wszystkimi, bezpośrednio ze 

swoich telefonów. Cyfrowa młodzież lubi natychmiastową satysfakcję i częste nagrody, woli gry od 

czytania. Dzisiejsi studenci wolą obrazy od tekstu, co może pomóc w rozwijaniu umiejętności 

wizualno-przestrzennych, ale może negować potencjał głębokiej, refleksyjnej umiejętności czytania. 

Dzisiejsi studenci również lubią procesy równoległe i wielozadaniowość. Rzadko zdarza się, aby 

student miał zarezerwowany czas specjalnie na samotne wykonywanie zadania, w tym 

naukę. Podczas gdy niektórzy uważają, że korzystanie z technologii od urodzenia sprowadziło mózg 

cyfrowejmłodzieży do wielozadaniowości, raport Raport Konsorcjum Nowych Mediów 

Horizon31stwierdza, że millenialsi korzystają z technologii w taki sam sposób, jak ich rodzice – jako 

pasywni konsumenci mediów. Są przyzwyczajeni do szybkiego otrzymywania informacji w sposób 

losowy i opierają się wolniejszej logice krok po kroku, która może prowadzić do szybkiej, ale mniej 

efektywnej absorpcji krytycznych informacji. 

Często te cechy prowadzą do tego, że cyfrowamłodzież jest określana jako mniej skoncentrowana. 

Być może po prostu decydują się nie skupiać. W końcu z punktu widzenia słuchacza to instruktorzy 

sprawiają, czy na edukację warto zwrócić uwagę – czy nie. Trening zatem konkuruje ze wszystkimi 

innymi stymulującymi doświadczeniami. 

Poprzez internet jako szkołę, cyfrowa młodzież ma dostęp do nieograniczonej informacji, dzięki 

czemu nauka jest ciągła. Nauka teraz nie zależy od czasu, miejsca, sal lekcyjnych czy staroświeckich 

planów lekcji. Niezależnie od tego, czy chodzi o oglądanie samouczka online, czytanie Wikipedii, czy 

uzyskiwanie wsparcia i porad od innych osób za pośrednictwem sieci społecznościowych, to wszystko 

jest uczeniem się — i odbywa się płynnie. 

                                                      
29https://www.bncollege.com/wp-content/uploads/2015/10/Gen-Z-Research-Report-Final.pdf 

30https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/07/11/it-puts-kids-to-sleep-but-teachers-keep-lecturing-anyway-heres-what-to-
do-about-it/?noredirect=on&utm_term=.0249c0b012b0 

31https://news.elearninginside.com/nmc-horizon-report-profiles-long-term-trends-challenges/ 

https://www.bncollege.com/wp-content/uploads/2015/10/Gen-Z-Research-Report-Final.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/07/11/it-puts-kids-to-sleep-but-teachers-keep-lecturing-anyway-heres-what-to-do-about-it/?noredirect=on&utm_term=.0249c0b012b0
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/07/11/it-puts-kids-to-sleep-but-teachers-keep-lecturing-anyway-heres-what-to-do-about-it/?noredirect=on&utm_term=.0249c0b012b0
https://news.elearninginside.com/nmc-horizon-report-profiles-long-term-trends-challenges/
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Mimo to nie jest konieczne wyrzucanie całej teorii edukacji przez okno.Nie chodzi o zmianę edukacji, 

aby stała się przeciętną rozrywką, ale edukatorzy muszą zmienić się z dostawcy lub kuratora 

informacji do roli liderów doświadczeń edukacyjnych i kierowania krytycznym myśleniem. 

Oto kilka praktycznych wskazówek, jak konkretnie zmotywować cyfrowąmłodzież do swojego 

treningu/kursu: 

1. Zawsze wiąż swój trening z jakimś celem 

Cyfrowa młodzież jest zorientowana na cel.Potrzebuje powodu do każdego treningu online, w 

przeciwnym razie nie będą aktywnie angażować się w ten temat.Krótko mówiąc, musi wiedzieć, 

dlaczego coś robi, jakie może to przynieść jej korzyści w prawdziwym świecie i jak może z tego 

korzystać poza środowiskiem treningu online. 

Dlatego musisz powiązać każde doświadczenie szkoleniowe z celem i podkreślić rzeczywiste 

zastosowania przed, w trakcie i po treningu online.Wyróżnij wszystkie umiejętności i informacje, 

które zdobędą, wypełniając interaktywny scenariusz online.Uświadom im, w jaki sposób poważna gra 

poprawi ich produktywność w miejscu pracy i wyjaśnij „dlaczego” i „jak” działa kurs lub program 

szkoleniowy. 

Zaangażowanie wzrasta, gdy uczestnik wyraźnie widzi, w jaki sposób informacje pomogą mu 

wykorzystać to, czego się nauczył, w użyteczny i praktyczny sposób.Badania wskazują, że im więcej 

powiązań uczestnicy dostrzegają w swoich konkretnych zainteresowaniach lub celach, tym bardziej 

będą zaangażowani w trening.To podstawowa, angażująca metoda szkoleniowa. 

2. Odkryj ich wybrane narzędzia technologiczne 

Cyfrowa młodzież ma swoje wybrane narzędzia technologiczne. Mogą regularnie korzystać z wielu 

różnych urządzeń i gadżetów, ale zawsze są takie, które preferują. Przeprowadź dogłębne badania 

odbiorców, aby określić, z jakich urządzeń i platform korzystają, abyś mógł wybrać rodzaj materiałów 

szkoleniowych, które są idealnie dopasowane. Na przykład korzystanie z narzędzia do tworzenia e-

learningu opartego na technologii Flash może być dobrym dla użytkowników laptopów lub 

komputerów stacjonarnych, ale może wykluczyć lub zniechęcić młodych ludzi, którzy 

najprawdopodobniej mają i wolą smartfony. 

3. Zrób to interaktywnie 

Interaktywne, wciągające i dotykowetreningi online to idealne podejście dla cyfrowej młodzieży. 

Muszą być w stanie nawiązać głębokie połączenie z treścią treningu online, aby uzyskać rzeczywiste 
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korzyści. Rozgałęzione scenariusze, poważne gry, symulacje treningów online, działania typu 

„przeciągnij i upuść”, interaktywne filmy i bieżące wydarzenia szkoleniowe online to świetne sposoby 

na zwiększenie zaangażowania słuchacza.W pełni wykorzystaj smartfony i tablety, dołączając 

dotykowe treścitreningu online, takie jak symulacje szkoleń online, które wymagają interakcji 

przesuwania palcem lub dotykania ekranu. Sztuką jest usunięcie wszystkich zakłóceń, które mogą 

stanąć na drodze do zaangażowania się. 

4. Daj im kontrolę nad doświadczeniem szkoleniowym online 

Jedną z najczęstszych cech cyfrowejmłodzieży jest to, że lubi podążać własną ścieżką.Musi wyznaczyć 

cele uczenia się, które spełniają jej specyficzne potrzeby. Cyfrowa młodzież wydaje się zachowywać 

w inny sposób, co nadaje zupełnie nowy wymiar przyszłości projektowania kursów  

e-learningowych.Musimy być gotowi i chętni do oferowania im zaawansowanego technologicznie 

treningu online, który spełnia ich potrzeby i uwzględnia ich nowe zachowania poznawcze. 

5. Wzmacnianie i promocja aktywnego uczenie się 

Aktywne uczenie się oparte na demonstracjach i pytaniach ma zasadnicze znaczenie dla utrzymania 

uwagi uczestników podczas kursu i zmniejszenia rozproszenia.Demonstracje i pytania zapewniają 

efekt „odświeżenia” rozproszenia uwagi, co skutkuje zwiększeniem koncentracji rozproszonej uwagi 

na pewien czas po pytaniach i demonstracjach.32 

6. Wykorzystanie formatu moduł/przerwa 50-10-50 

Tworzenie modułów trwających dłużej niż 50 minut jest zaproszeniem do wycofania się. Gdy 

uczestnicy wiedzą z wyprzedzeniem, że warsztaty przerwą się w określonym czasie, zmniejsza to stres 

i rozproszenie uwagi. Jest to przydatna metoda angażowania uczestników w warsztaty. Oprócz 

harmonogramu 50-10-50 jest to również strategia zapewniająca uczestnikom podział czasu dla 

różnych aspektów modułu.Jest to fundamentalne w dostosowaniu czasu do zainteresowania grupy: 

aktywne zaangażowanie uczestników w planowanie kursu może pomóc zmniejszyć stres i 

zmaksymalizować ich doświadczenie. 

7. Włączenie skutecznego opowiadania historii (storytelling) 

Aby opowieść spełniła swój cel, jakim jest zaangażowanie uczestników w szkolenie, musi łączyć się 

emocjonalnie ze słuchaczem. Ze sposobu, w jaki nasze mózgi przetwarzają informacje, wiemy, że 

                                                      
32Robert W. Lucas, R.W., (2003).  “The Creative Training Idea Book. Inspired Tips and Techniques for Engaging and Effective Learning”, American 
Management Association, New York 
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reakcja emocjonalna na informacje najpierw wchodzi do mózgu, a później następuje proces 

analityczny.Im silniejsza reakcja emocjonalna na informacje, tym większe prawdopodobieństwo, że 

słuchacz zapamięta te informacje. Opowiadanie historii jest skuteczne w angażowaniu uczestników 

w szkolenie, ponieważ wywołuje reakcje emocjonalne poprzez postacie, fabułę, konflikt lub 

ostateczne rozwiązanie. Dodatkową zaletą jest możliwość, jak mówią eksperci, „skonkretyzowania” 

abstrakcyjnych informacji. Dzięki historii, która ilustruje abstrakcyjną koncepcję, którą przedstawia 

trener, słuchaczom łatwiej jest zobaczyć, jak koncepcja odnosi się do ich własnego życia. 

Rozwój sposobu myślenia 

Nastawienie jest definiowane jako zbiór postaw lub przekonań, które posiadamy.Sposób myślenia 

jest niezwykle ważny, ponieważ nasze postawy i przekonania wpływają na wszystko, co robimy, 

czujemy, myślimy i doświadczamy.Nasz sposób myślenia wpływa na nasze postrzeganie i sposób 

poruszania się po świecie.Chociaż mamy jeden ogólny sposób myślenia, może on składać się z wielu 

mniejszych sposobów myślenia.Niektóre z nich pomagają nam poprawić nasze samopoczucie i 

odnieść sukces na świecie.Inni szkodzą naszej zdolności do robienia tego.Z tego powodu rozwijanie 

pewnych sposobów myślenia może znacznie pomóc nam osiągnąć nasze cele, cieszyć się życiem i 

odnosić większe sukcesy. 

Istnieje wiele różnych sposobów myślenia, które zostały zbadane przez naukowców, a niektóre z 

najbardziej znanych (i korzystnych) sposobów myślenia obejmują: 

• Nastawienie na rozwój 

• Pozytywne nastawienie 

• Nastawienie przedsiębiorcze 

• Nastawienie na dostatek 

• Wyzwanie nastawienia 

• Uważny sposób myślenia 

Czym jest nastawienie na rozwój? 

Nastawienie na rozwój to skłonność ludzi do wiary, że ich umiejętności można rozwijać poprzez ciężką 

pracę.Mając nastawienie na rozwój, starasz się bardziej, chcesz nauczyć się nowych strategii i 

poszukujesz informacji zwrotnych w celu dalszego doskonalenia.Osoby z nastawieniem na rozwój 

mogą, z czasem, wysiłkiem i praktyką, nabywać i doskonalić umiejętności i zdolności, aby osiągnąć 

rzeczy wcześniej uważane za niemożliwe.Rzeczywiście, mamy moc zmieniania naszych mózgów, 
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uczenia się nowych rzeczy i rozwijania nowych umiejętności.Oto kilka stwierdzeń na temat sposobu 

myślenia o rozwoju: 

 Na naukę nigdy nie jest za późno. 

 Jest w porządku, jeśli mi się nie uda, przynajmniej czegoś się nauczyłem. 

 Zawsze mogę coś poprawić, jeśli spróbuję. 

 Co mogę zrobić lepiej następnym razem, aby to zadziałało? 

 Dopóki mam determinację, mogę zrobić wszystko. 

 Jestem w punkcie wyjścia mojego potencjału. 

 To wyzwanie jest dla mnie dobrą okazją do nauki. 

 Wierzę w siebie. 

 

 

 

Rozwijanie nastawienie na wzrost 

Oto kilka wskazówek, które pomogą odblokować część mózgu związaną z nastawieniemna rozwój:  

 Refleksja. Poświęć czas na uznanie, zastanowienie się i przyjęcie wszystkich swoich 

niepowodzeń. Uświadomienie sobie obszarów, w których można się doskonalić, jest 

punktem wyjścia w kultywowaniu nastawienia rozwojowego. 

 Znajdź swój cel. Poświęć czas na zastanowienie się i znalezienie swojego celu, 

ponieważ zawsze istnieją inne sposoby na osiągnięcie swoich celów. 
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 Podejmuj wyzwania.Częścią rozwijania nastawienia na rozwój jest rozbicie 

negatywnego postrzegania wyzwania. Podejmój wyzwania i traktuj je jako owocne 

doświadczenia edukacyjne, których inaczej byś nie dostał. 

 Wspieraj twardość.Wytrwałość to umiejętność przetrwania przez przeszkody w celu 

osiągnięcia znaczącego celu końcowego.Bądź wytrwały.Daje to wewnętrzny impuls, 

aby iść naprzód i spełniać swoje zobowiązania. 

 Włącz „jeszcze”.Zintegrowanie słowa jeszcze z twoim słownictwem sygnalizuje, że 

pomimo wszelkich zmagań możesz przezwyciężyć wszystko.To kwestia czasu i 

niewielkiego wysiłku.Praktykowanie działań nastawionych na rozwój powoduje zmianę 

nastawienia sztywnego na nastawienie rozwojowe. 

 Zanotuj cele.Ludzie o nastawieniu na wzrost są świadomi, że gdy jeden cel zostanie 

spełniony, mają w kolejce inne do realizacji.Twórz jasne, realistyczne cele w oparciu o 

swoją pasję i zamysły.I pamiętaj, aby dać sobie wystarczająco dużo czasu, aby 

dokładnie je osiągnąć. 

 Świętuj wzrost z innymi.Jeśli naprawdę doceniasz rozwój, będziesz chciał dzielić się 

swoimi postępami z innymi. 

 Zapewniaj regularne możliwości do refleksji.Niech uczestnicy zastanowią się nad 

swoją nauką przynajmniej raz dziennie. 

 Myśl realistycznie o czasie i wysiłku.Nauka wymaga czasu.Nie oczekuj, że za jednym 

razem opanujesz wszystko na świecie. 

Zachęcanie do nauki  

Co liderzy mogą zrobić, aby zachęcić do uczenia się i rozwoju? 

Wśród wielu obowiązków, które spoczywają na pracownikach młodzieżowych i edukatorach, jeden, 

który jest szczególnie ważny, dotyczy ułatwiania uczenia się i rozwoju tym, którym służą. 

“Skoncentruj się na zachowaniach, aby zmienić kulturę.Zachowania zamieniają się w postawy, a 

postawy stają się kulturą.” – Bob Bennett 

Chociaż możemy polegać na programach szkoleniowych, które pomogą poinformować naszą grupę 

docelową o tym, co chcemy osiągnąć i jak, musimy pamiętać o rzeczywistości, że zachowania, które 

nasza grupa docelowa widzi na co dzień, pomagają kształtować jej postawy i zrozumienie przez osoby 

odpowiedzialnetego, co jest akceptowalne. Chociaż programy szkoleniowe są przydatne w 
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przekazywaniu informacji i pomysłów, to nasze codzienne zachowania zapewniają kontekst dla tych 

pomysłów. 

Zachowania ukazane i wywoływane u innych służą również kształtowaniu postaw uczestników, a wraz 

z tym prawdziwej kultury i wartości odnalezionych w szkoleniu.Tak więc, chociaż programy 

szkoleniowe są ważne dla rozpowszechniania informacji i pomysłów, bardzo ważne jest, abyś 

kontynuował to ze zrozumieniem, jakie zachowania są wspierane lub tolerowane w treningach i jak 

służą do edukowania grupy docelowej. 

Jednym z problemów większości programów szkoleniowych jest to, że są one tworzone w oparciu o 

to, czego chcą osoby prowadzące, a nie o to, czego potrzebuje grupa docelowa.Aby ułatwić uczenie 

się i rozwój swojej grupy docelowej, musisz zrozumieć, gdzie aktualnie znajduje się grupa docelowa 

oraz jakich narzędzi i zasobów będzie potrzebować, aby rozpocząć kolejny etap swojego rozwoju. 

Możliwości uczenia się nie ograniczają się do sesji szkoleniowych lub sal lekcyjnych, ale można je 

znaleźć w codziennych zajęciach i wydarzeniach.Oznacza to nie tylko przypisywanie zadań do grupy 

docelowej, aby byli zajęci, ale także danie im narzędzi do oceny i ewaluacji, gdzie iść dalej, a czasami, 

dlaczego coś poszło nie tak.To jest klucz do innowacji i uczenia się na porażce.Pokazując swojej grupie 

docelowej, że zależy Ci na tym, co jest dla niej ważne i chcesz, aby odnieśli sukces w swoich wysiłkach, 

ułatwia im dbanie o to i inwestowanie w to, co dla Ciebie ważne, ponieważ widzą, że nie jesteś tylko 

osobą lub zespołem. 

“W sercu nauki społecznej jest połączenie.” – Liza Taylor 

Nauka jest w dużej mierze działalnością społeczną.Weźmy na przykład miłe wspomnienia z czasów 

szkolnych.Nie dotyczą tylko tego, czego się nauczyliśmy, ale nauczycieli i przyjaciół, którzy byli częścią 

tej podróży edukacyjnej.Możliwość celebrowania z innymi, gdy dzielą się z nami procesem uczenia się 

o nowym pomyśle lub technice, jest bezsprzecznie ważna dla procesu uczenia się oraz poczucia 

wartości i znaczenia, jakie z tego czerpiemy. 

Ponadto, jeśli przyjrzymy się niektórym radom udzielonym przez tych, którzy pomyślnie poradzili 

sobie z porażką, jednym z punktów, który zaliczyli, jest nie ukrywanie tych chwil, ale dzielenie się nimi 

z innymi, aby pomóc w zrozumieniu, jak kształtować się i uczyć się na tych doświadczeniach. 

W związku z tym, o ile powinieneś skoncentrować się na tym, czego twoja grupa docelowa musi się 

nauczyć, aby stać się lepszymi współtwórcami społeczeństwa, musisz również zapewnić im 

możliwości dzielenia się tym procesem z innymi, czy to poprzez spotkania osobiste, czy za 

pośrednictwem wewnętrznych portali społecznościowych firmy. 
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Znaczenie zachęcania do nauki 

Zachęcanie jest jednym z najpotężniejszych narzędzi, z których może skorzystać edukator lub osoba 

pracująca z młodzieżą.Często jest kluczem do odblokowania niewykorzystanego potencjału u 

uczestników, zwłaszcza tych, którzy mają problemy z nauką.Poniżej przedstawiamy siłę zachęty i kilka 

prostych kroków, które pracownicy młodzieżowi i edukatorzy mogą podjąć, aby zachęcić uczestników 

podczas procesu uczenia się. 

1. Stwórz kulturę zachęcania 

Edukatorzy i osoby pracujące z młodzieżą mogą budować kulturę zachęcania, urzeczywistniając 

przekonanie, że każdy uczestnik ma potencjał i zdolność do uczenia się i osiągania swoich celów. 

2. Używaj słów pochwały, gdy uczestnicy robią postępy 

Utrzymywanie uczestników na właściwej drodze poprzez pochwałę werbalną po wykazaniu postępów 

jest niezbędne, aby pomóc im osiągnąć ich cele i zachęcić do nauki. 

3. Oferuj rzeczowe formy zachęty 

Rzeczowe formy zachęty dają uczestnikom wizualne przypomnienie, że oni mają prawo do nauki i 

sukcesu.Są szczególnie skuteczne, gdy są stosowane oszczędnie lub z umiarem po osiągnięciu przez 

uczestników kamieni milowych w szkoleniu.Niektóre rzeczowe formy zachęty, które mogą 

zainspirować uczestników, to uśmiech, uznanie, pozytywna uwaga o czymś właściwym, pochwała, 

bodźce moralne itp. 

4. Chwal nawet najmniejsze wysiłki 

Uczestnicy są przyzwyczajeni do tego, że są uznawani za tych, którzy osiągnęli znaczące wyniki w 

nauce i kamienie milowe.Jednak prawdziwa kultura zachęty polega na chwaleniu uczestników za 

nawet niewielkie osiągnięcia i skromny postęp w ich wysiłkach. 

5. Formalnie wyróżniaj uczestników za ich osiągnięcia 

Pochwal — publiczne uznanie to świetny sposób na inspirowanie i motywowanie ludzi, oferowanie 

zabawnych projektów lub możliwości przywódczych, zachęcanie do wzajemnego uznania lub po 

prostu powiedzenie „Dziękuję” za coś, co ci zaoferowali! 

6. Uzupełnij swoją werbalną zachętę gestami niewerbalnymi 

Niewerbalne gesty, takie jak uśmiechy, skinienia głową lub lekkie dotknięcia są często tak samo 

skuteczne, jak werbalne formy zachęty.Idealnie byłoby, gdybyś był w stanie rozpoznać, jakie rodzaje 

zachęty najlepiej motywują konkretnego uczestnika i stosować te taktyki, ponieważ nie ma dwóch 

identycznych uczestników pod względem sposobu, w jaki reagują na zachętę do nauki. 

7. Bądź precyzyjny w słowach zachęty 
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Precyzja może określić, jak ważna jest Twoja zachęta dla uczestnika.Używanie konkretnych 

przymiotników i deskryptorów może pomóc, aby zachęta odbiła się echem w uczestniku, podczas gdy 

ogólne pochwały często nie są tak znaczące. 

8. Oferuj wsparcie podczas potyczek 

Łatwo jest zachęcić uczestnika, gdy odnosi sukcesy i uczy się.Jednak zachęta jest często 

najskuteczniejsza, gdy uczestnik otrzymuje ją, kiedy zmaga się z opanowaniem koncepcji. 

Odkrywanie z przewodnikiem 

Termin „Guided Discovery” odnosi się do środowiska nauczania i uczenia się, w którym uczestnicy 

aktywnie uczestniczą w odkrywaniu wiedzy.Celem odkrywania jest ułatwienie uczestnikowi 

głębokiego uczenia się, które opiera się na podstawowym zrozumieniu i często wynika z patrzenia na 

problem z wielu perspektyw.Podstawą pedagogiczną jest to, że jeśli uczestnicy odkryją wiedzę w 

trakcie procesu, stworzą i dodadzą to do swojego własnego modelu rozumienia.Sformułują i ocenią 

hipotezy, odrzucą te, które wydają się nie wyjaśniać obserwacji, skonfrontują się z błędnymi 

wyobrażeniami, napotkają niespodzianki i wreszcie dojdą do porozumienia, które jest zgodne z 

eksperymentem.Odtwarzając wiedzę, która już istnieje, ale jest dla nich nieznana, uczestnicy poczynią 

postępy w nauce tworzenia nowej wiedzy i przejdą szkolenie w zakresie rozumowania indukcyjnego 

– metody wykorzystywanej do tworzenia większości ludzkiej wiedzy. 

Odkrywanie z przewodnikiem to indukcyjne podejście do uczenia się, które obraca się wokół 

uczestników.Podejścia do nauczania indukcyjnego zaczynają się od małej porcji informacji, które 

słuchacze mogą połączyć z bardziej ogólnymi informacjami.To aktywuje ich wcześniejszą wiedzę i 

pomaga tworzyć koncepcje rusztowań.Kierowane odkrywanie dotyczy autonomicznego 

rozwiązywania problemów, które odbywa się na poziomie podświadomości.Generuje 

zainteresowanie i podekscytowanie tematem poprzez kultywowanie ciekawości. 

Odkrywanie z przewodnikiem może przybrać formę zajęć z budowania zespołu, scenariuszy, 

eksperymentów laboratoryjnych lub symulacji.Coaching to forma kierowanego odkrywania, często 

stosowana w środowisku organizacyjnym.Trenerzy wspierają i zachęcają słuchaczy do wyciągania 

wniosków bez narzucania swoich myśli.Daje to słuchaczom kontrolę nad własnym doświadczeniem w 

nauce. 

Korzystanie z funkcji Odkrywanie z przewodnikiem w szkoleniu 

Aby skutecznie korzystać z funkcji Odkrywania z przewodnikiem w środowisku szkoleniowym, należy: 

1. Dobrze zaprojektować zadania, które przybliżają słuchaczy do zrozumienia kluczowych 

kwestii, które są istotne dla ich pracy. 

2. Podejście skoncentrowane na uczestniku.Oznacza to, że edukator lub osoba pracująca z 

młodzieżą nie powinna narzucać wiedzy uczestnikom, ale raczej pozwalać im na samodzielne 

zgłębianie odpowiedzi na ich pytania. 
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3. Zachęcanie uczestników do eksperymentowania z różnymi pomysłami i pozycjami bez 

martwienia się o krytykę lub porażkę. 

4. Nieustrukturyzowany temat, na który nie ma jednoznacznych czarnych ani białych 

odpowiedzi. 

 

Strategie Odkrywania z przewodnikiem 

Odkrywanie z przewodnikiem może być wykorzystane do zaangażowania uczestników w szkolenia od 

nauki podstawowego programu biurowego po możliwości rozwoju zawodowego.Oto kilka 

przykładów, w jaki sposób projektanci instruktażowi mogą korzystać z odkrywania z przewodnikiem 

w szkoleniu. 

1. Pozwól uczestnikom zaangażować się w podstawowy program lub jakikolwiek inny program 

TIK bez wyraźnego celu.Pozwól im samodzielnie odkryć nawigację, funkcje, opcje menu 

itp.Następnie podejmij wyzwanie. 

2. Przed wprowadzeniem uczestników do nowej polityki zadawaj pytania, które angażują 

uczestników w dyskusję na temat problemów rozwiązywanych przez nową politykę.Pozwól 

uczestnikom omówić kwestie, które powinny zostać rozwiązane.To wzbudza zainteresowanie 

i wiąże politykę z czymś, co uczestnicy mogą zrozumieć. 

3. Uczestnicy mogą śledzić innych, którzy pracują w interesujących ich obszarach.Obserwacja 

innych pozwala na kontakt z nowymi koncepcjami, pomysłami i rolami.Daje również 

uczestnikom możliwość zastanowienia się, jakie role lubią lub chcą się uczyć w ramach 

szkolenia. 

 

Korzyści z Odkrywania z przewodnikiem 

Odkrywanie z przewodnikiem zwiększa udział słuchacza podczas szkoleń.Sprzyja również współpracy 

między uczestnikami.Uczestnicy, którzy są zaangażowani w odkrywanie z przewodnikiem, częściej 

czują się wzmocnieni, autonomiczni i samodzielni.Te zachowania są związane ze zwiększonym 

wchłanianiem informacji.Wspiera to podstawowy cel szkolenia, którym jest to, aby uczestnicy mogli 

zapamiętać i zastosować to, czego się nauczyli. 

Odkrywanie z przewodnikiem może być stasowane podczas szkolenia prowadzonego przez mentora, 

szkolenia mieszanego lub w pełni internetowych programów szkoleniowych.W podejściu do szkolenia 

mieszanego i internetowego system zarządzania nauką może pomóc w uporządkowaniu treści i 

poprowadzeniu uczestników przez proces uczenia się. 
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Dodatkowe wskazówki zachęcające do nauki 

Ważne jest, aby mentorzy/edukatorzy wspierali i zachęcali do nauki.Nie tylko sprawiali, że młodzi 

ludzie czują się docenieni, ale utrzymywali ich zaangażowanie na swoich stanowiskach i pozwalali im 

rozwijać się w nich. 

Niektóre sposoby motywowania młodych ludzi do ciągłego uczenia się to: 

 Zachęcanie młodych ludzi do odkrywania swoich pasji i aspiracji.Ludzie osiągają 

najlepsze wyniki, gdy potrafią wykorzystać swoje talenty i realizować swoją 

pasję.Ważne jest, aby zapytać młodych ludzi, czego szukają, a następnie zapewnić im 

możliwości edukacyjne, które pomogą im w realizacji ich celów. 

 Niech młodzi ludzie opracują spersonalizowany plan uczenia się kariery.Poproś 

słuchaczy, aby opracowali zarówno krótko-, jak i długoterminowe cele 

zawodowe.Następnie poproś ich, aby przyjrzeli się tym celom i zobaczyli, gdzie ich 

zdaniem mogliby skorzystać z dodatkowego szkolenia i edukacji.Młodzież jest bardziej 

zmotywowana do ciągłego uczenia się, jeśli prowadzi ją to po upragnionej ścieżce 

kariery. 

 Zapewnij wsparcie i wskazówki.Edukatorzy powinni działać jako mentorzy dla swoich 

młodych ludzi i oferować wskazówki i wsparcie w osiąganiu celów każdej młodej 

osoby.Gdy młodzi ludzie rozwijają umiejętności, aby osiągnąć swoje cele zawodowe, 

pozostają zmotywowani wsparciem zapewnianym przez ich edukatora. 

 Oferuj różne sposoby uczenia się.Ten samsposób nie pasuje do każdego środowiska 

edukacyjnego.Niektórzy ludzie lubią uczyć się w klasie, podczas gdy inni wolą to robić 

w wolnym czasie online.Dla większości najlepiej sprawdza się mieszane środowisko 

nauczania.Pamiętaj, aby zapewnić młodym ludziom różne opcje. 

Samoocena 

Procesy uczenia się pozaformalnego i nieformalnego mogą być widoczne dzięki procedurom 

samooceny.Samoocena określa już zdobytą wiedzę, umiejętności i kompetencje oraz pokazuje 

stopień uczenia się, który został lub może być zastosowany w zawodowej roli trenera. 

Mówiąc dokładniej, pozaformalna ocena edukacyjna będzie świadczyć o: 

 postępy słuchacza poczynione na przestrzeni czasu, 

 potrzeby słuchacza i cel, który musi osiągnąć, aby zdobyć pełen zakres wiedzy i 

kompetencji, 
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 stopień samorozwoju w odniesieniu do osiągnięć na poziomie zawodowym. 

 

 Zalety 

Procesy samooceny mają podwójny pozytywny wpływ.Z jednej strony słuchaczy mogą zająć się 

konkretnymi umiejętnościami, az drugiej pomaga edukatorom w ocenie zdolności słuchaczy do 

uczenia się. 

Niektóre zalety samooceny: 

 Rozwój osobisty: Wykorzystanie narzędzi i metod samooceny w nieformalnych 

środowiskach edukacyjnych pomaga słuchaczom zastanowić się, jak wykonana przez 

nich praca spełnia wyznaczone cele.Słuchacz w środowisku nieformalnym czuje się 

zaznajomiony z rodzajem procesu samooceny, monitorując swoje wyniki lub szacując 

swoje przyszłe cele. 

 Ekspozycja: Dzięki procedurom samooceny słuchacze mają przegląd nowego 

personalnego uczenia się. 

 Samoświadomość: Proces samooceny daje słuchaczom możliwość zidentyfikować 

swoje słabości w nauce, aby je poprawić i przygotować się do do spełnienia określonych 

kompetencji w zakresie uczenia się. 

 

 Wady 

W pewnym momencie samoocena okazuje się bardzo korzystna dla słuchaczy i trenerów, ale może 

również określone negatywne kwestie: 

 Subiektywizm: Procesy samooceny często mają bardzo subiektywną perspektywę, 

ponieważ opierają się na osobowości, rzeczach, które robisz, doświadczeniach 

życiowych itp., faktach, które dają subiektywną ocenę kogoś lub typu osobowości. 

 Brak odpowiedzialności: Cała ta procedura zaczyna się od Ciebie i kończy Twoją 

samooceną.Ten proces nie ma na celu zmiany kogoś, ale w niektórych przypadkach 

zewnętrzne wskaźniki mogą wpłynąć na to, abyś skupił się na zmianie. 

Oprócz korzystania z narzędzi samooceny trenerzy powinni być świadomi, jak tworzyć metodologię 

oceny.Zaangażowane procesy mogą być: 

 Tworzenie kryteriów oceny.Kompetencje można ocenić poprzez wyodrębnienie 

kompetencji trenera. 

 Dobór prawidłowych metod oceny, które będą świadczyć o wiedzy i umiejętnościach 

zdobytych przez słuchaczy. 
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Głównym celem stosowania kilku metod oceny jest zebranie wystarczających dowodów w celu 

potwierdzenia poziomu wiedzy, umiejętności i doświadczenia słuchaczy.   

Dane oceny powinny: 

 Odnosić się do wyników słuchaczaa, a nie tylko do wiedzy teoretycznej. 

 Wymagać odpowiedniego poziomu kompetencji w zakresie kryteriów wydajności. 

 Prezentować umiejętność przekazywania zdobytej wiedzy i umiejętności w kontekście 

edukacyjnym lub w różnych kontekstach. 

 Być aktualne i odpowiadć na bieżąco potrzebom edukacyjnym. 

 Być w stanie udowodnić kompetencje w różnych środowiskach. 

 Być prezentowane w sposób łączony wraz z próbkami/przykładami wykonanej pracy. 

 Być przedstawione zgodnie z informacjami zwrotnymi od słuchaczy, kolegów itp. 

 Być przejrzyste i zawierać analizę działań zawodowych edukatora. 

 

 Rodzaje narzędzi do samooceny 

 

1. Ocena diagnostyczna 

Ocena diagnostyczna może odzwierciedlać wszystkie mocne i słabe strony słuchacza.Co więcej, przy 

tego rodzaju samoocenie można wyjaśnić, czy dana kompetencja uczenia się została nabyta, czy 

nie.Celem oceny diagnostycznej nie jest wykrycie ewentualnych błędów.Ta procedura zapewnia 

osobie przydatne informacje dotyczące jej rozwoju.Ocenę diagnostyczną stosuje się w przypadkach, 

gdy słuchacz powinien przeprowadzić samoanalizę lub samoocenę. 

2. Ocena kształtująca 

Ocena kształtująca ma na celu głównie monitorowanie postępów w procesie uczenia się i 

dostarczanie informacji zwrotnej.Informacja zwrotna jest niezbędna do poprawy wyników uczenia się 

i wydajności.Informacje zwrotne mogą stanowić stabilną podstawę do dyskusji między słuchaczami i 

edukatorami.Ocena diagnostyczna może wskazywać na przykład na braki procedury uczenia się i 

ewentualne brakujące umiejętności lub wiedzę w celu ich rozwinięcia. 

3. Ocena podsumowująca 

Ocena podsumowująca daje ogólną ocenę na końcu zastosowanego procesu.Ocena podsumowująca 

określa, czy uczeń zdobył wymaganą wiedzę, umiejętności i kompetencje.Ocena podsumowująca 

może mieć również charakter kształtujący w okolicznościach, w których pierwsze zgłoszenie 
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wnioskodawcy nie zostało zaakceptowane.Informacja zwrotna może wskazywać, co pozostaje do 

osiągnięcia na później. 

4. Dzienniki 

Dziennik nauki to miejsce, w którym słuchacze mogą na piśmie zastanowić się nad tym, jak przebiega 

ich nauka, w czym potrzebują pomocy oraz o skuteczności różnych strategii uczenia się.To narzędzie 

samooceny może być wykorzystywane w nieformalnych ramach edukacyjnych.Trenerzy muszą 

zapewnić regularne, krótkie okresy na pisanie w dzienniku, z pytaniami przewodnimi, aby wspierać 

samoocenę, ustalanie celów i wiedzę metapoznawczą (zrozumienie ich myślenia).Na przykład możesz 

poprosić słuchaczy, aby odpowiedzieli na takie pytania w swoich dziennikach: 

- Pomyśl o swojej pracy w odniesieniu do kryteriów sukcesu i napisz w swoim dzienniku, co 

zauważyłeś, że potrafiłeś zrobić dobrze i dwie rzeczy, które musisz popracować następnym razem. 

- Jak dobrze działają różne strategie?Jak ci pomaga to, co robisz? 

- O czym będziesz pamiętać długo po tej lekcji i dlaczego? 

- Jakie pytania wciąż próbujesz zrozumieć i dlaczego tak się dzieje? 

5. Rubryki 

Rubryki mogą być używane jako narzędzie w celu uzyskania oceny z kształcenia i szkolenia 

zawodowego.Rubryki zawierają dwa rodzaje informacji: 

- listę kryteriów właściwych dla oceny ważnych celów zadania.  

- skale do oceniania różnych poziomów sukcesu w każdym z kryteriów, z opisem dla 

każdego wskaźnika jakościowego. 

Korzystając z rubryk, słuchacze mogą porównać swoją pracę z ustalonymi kryteriami i ocenić 

osiągnięty poziom.Chociaż rubryki są zwykle używane do oceny produktu końcowego, w przypadku 

gdy są one przekazywane słuchaczom na początku zadania, mogą one wspierać ich w planowaniu 

zadań, przeglądaniu i dostosowywaniu ich w trakcie realizacji. Promowane jest również tworzenie 

rubryk przez słuchaczy.Rubryki mogą być przydatnym narzędziem nie tylko do oceniania, ale także do 

wyposażania słuchaczy w wiedzę w odniesieniu do oczekiwań oceny. 
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Sieciowanie (Networking) 

Organizacje nie mogłyby się rozwijać bez sieci.Większość ich działań byłaby niemożliwa lub trudna do 

realizacji bez solidnej sieci współpracy i partnerów, którzy podzielają entuzjazm do 

współpracy.Poprzez swoją działalność organizacje muszą odpowiadać na realne potrzeby 

społeczności lokalnych w kontekście lokalnym i międzynarodowym. 

Organizowanie społeczności lokalnej to proces, którego nie można przeprowadzić samodzielnie.Sieć 

współpracy wymaga zaangażowania różnych osób, instytucji i podmiotów.Działając w 

społecznościach, organizacje łączą trzy role społeczne: 

 animator lokalny,  

 organizator sieci społecznościowych (networker), oraz 

 lokalny operator społeczny.  

Budując sieć współpracy pełnią rolę organizatorów sieci społecznościowych, których zadaniem jest 

tworzenie sieci współpracy, budowanie partnerstw lokalnych, a także pełnienie funkcji mediacyjnych 

i pośredniczących.Wypełniając tę rolę, organizacje pozarządowe nawiązują relacje społeczne 

pomiędzy członkami społeczności, budują i rozwijają relacje z mieszkańcami oraz przedstawicielami 

instytucji, organizacji i podmiotów, obejmujące również szerszy obszar działań.Rozwijają kanały 

komunikacji i pośredniczą w przekazywaniu informacji, zapraszają i mobilizują do budowania i 

utrzymywania wzajemnych kontaktów międzynarodowych, a także zaszczepiają pomysły, dzielą się 

entuzjazmem i dbają o wzajemne wsparcie partnerów. 

Partnerstwa lokalne są narzędziem wspierającym w sposobie organizowania społeczności lokalnej, 

polegającym na: 

 diagnoza społeczności, zwłaszcza jej mocnych i słabych stron, istniejących problemów, 

stanu aktywności mieszkańców oraz możliwości ich zaangażowania w proces zmiany i 

postrzegania własnej roli w tym procesie, 

 rozpoznanie zasobów instytucjonalnych w wybranej społeczności, tj. instytucji i 

organizacji działających w sferze publicznej, pozarządowej i biznesowej, 

 kontakt z przedstawicielami instytucji, organizacji i podmiotów, menedżerami i 

pracownikami, 

 bieżące badania z przedstawicielami instytucji, organizacji i podmiotów, prowadzone 

w formie swobodnych lub grupowych wywiadów, spotkań, dyskusji wokół zagadnień 

związanych z: współpracą międzynarodową, problemami w społeczności, elementami 
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łączącymi obecnych i potencjalnych partnerów, określaniem zadań dla wspólnej 

realizacji, niezbędnych zasobów,itp., 

 bieżące monitorowanie dostępnych baz danych i mediów społecznościowych 

potencjalnych interesariuszy,  

 zaangażowanie interesariuszy w lokalną i międzynarodową działalność organizacji. 

Jak skutecznie zaangażować lokalnych interesariuszy w działania? 

Aby skutecznie włączyć lokalnych interesariuszy: 

 Przedstaw im spójną i konkretną wizję celów – poprzez spotkania informacyjne, 

pikniki integracyjne, spotkania tematyczne, działania promocyjne i 

aktualizacyjne.Przedstawienie konkretnego celu współpracy pomoże obu stronom 

zrozumieć, dlaczego współpraca jest potrzebna.Takie podejście pomoże również 

pokazać swoje mocne strony i potrzeby. 

 Wskaż korzyści, które zostaną osiągnięte dzięki partnerstwu lokalnemu, kategoryzując 

je na finansowe, rzeczowe, wizerunkowe itp. oraz według ich trwałości. 

 Pracujcie razem „krok po kroku”, aby osiągnąć wspólny cel, poprzez serię spotkań 

pomagających osiągnąć zamierzony cel.Jeśli partnerzy rzeczywiście współpracują, ich 

zaangażowanie we wspólny cel będzie większe. 

 Zmaksymalizuj przekaz i upewnij się, że jest on przekazywany wśród potencjalnych 

interesariuszy. 

 Zawsze aktualizuj informacje dla każdego wydarzenia/czynności.Nie podawaj zbyt 

wielu ogólnych informacji;przygotuj informacyjne, ciekawe i atrakcyjne materiały. 

 Zadbaj o środowisko instytucji i organizacji. 

Niezwykle ważne jest utrzymywanie dobrych relacji z partnerami na różne sposoby.Nawet telefon/e-

mail od czasu do czasu i pozdrowienia mają sens.Jeśli na przykład jest sponsor wydarzenia, dobrze 

byłoby przekazać mu krótki raport z informacją o osiągniętych celach, liczbie uczestników i zdjęciach 

wydarzenia, po jego zakończeniu.Podsumowując, warto pamiętać, że niezależnie od wielkości i profilu 

instytucji, ostatecznie po drugiej stronie jest człowiek i to z nim nawiązujemy relację.Jeśli szanujemy 

się nawzajem, o wiele łatwiej będzie nam zrobić coś razem i osiągnąć cokolwiek. 

 

Więcej wskazówek dla mentorów! 

Każdy, kto chce zostać mentorem na dowolnym poziomie, zarówno w edukacji formalnej, jak i 

pozaformalnej, musi posiadać znaczną i ukierunkowaną ilość wiedzy i umiejętności.Walka o 
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podstawowe kompetencje w zakresie nauczania i dzielenia się wiedzą pomaga zapewnić, że 

wszelkiego rodzaju personel edukacyjny, taki jak edukatorzy, nauczyciele, profesorowie i ogólnie 

wszyscy, którzy pracują w edukacji, są przygotowani do tego, aby uczenie się było owocnym 

doświadczeniem dla postępów docelowych słuchaczy. 

 Interakcja 

Mentorzy muszą być w stanie skutecznie komunikować się ze swoimi słuchaczami i innymi 

zainteresowanymi stronami, współpracować pozytywnie nie tylko ze słuchaczami, ale także z innymi 

edukatorami, trenerami i pokrewnym personelem, a także regularnie sprawnie i osobiście 

komunikować się ze wszystkimi słuchaczami, gdy jest to konieczne. Szacunek, równość i zrozumienie 

powinny być wartościami, które kierują wszystkimi wysiłkami na wszystkich poziomach podczas 

procedury uczenia się. 

 Środowisko uczenia się 

Jak powinno wyglądać środowisko do nauki?Co powinno oferować słuchaczom?Podstawą 

efektywnego środowiska uczenia się jest ustalenie zasad i przepisów wraz z niezbędnymi wytycznymi 

do ich wdrożenia.Każdy słuchacz i mentor powinien konsekwentnie przestrzegać tych zasad, 

ponieważ w ten sposób każdy poczuje się bezpieczny, wolny w wyrażaniu siebie, zdolny do 

pokonywania wyzwań i trudności oraz chętny do wypróbowania nowych doświadczeń.Właściwe 

zachowanie i sprawiedliwe traktowanie wszystkich zapewnią jasne standardy. 

 Planowanie i ocena 

Rozpoczęcie procedury uczenia się i poruszenie tematu, być może za pomocą materiałów 

audiowizualnych (np. prezentacji PowerPoint) nie pociąga za sobą pełnego i spójnego 

procesu.Niektóre wymagania muszą być spełnione, jeden lub więcej celów musi być osiągniętych, a 

potrzeby słuchaczy muszą być zaspokojone.Wszyscy mentorzy powinni pamiętać o wszystkich wyżej 

wymienionych elementach projektując swoje lekcje i wybierając niezbędne do tego narzędzia, aby 

osiągnąć jak najlepszy rezultat. 

Ważną częścią procedury uczenia się jest ocena.Ocena słuchaczy sprawdza, czego się 

nauczyli.Mentorzy muszą zaprojektować i opracować odpowiednie procedury oceny.Ponadto 

kompetentni mentorzy powinni również opracować lub znaleźć sposoby oceny siebie przez 

słuchaczy.Informacje zwrotne z takiej oceny pomogą im poprawić siebie i swoje umiejętności 

mentorskie.W szczególności w odniesieniu do umiejętności cyfrowych mentorzy mogą odpowiadać 

na potrzeby oceny za pomocą narzędzi TIK i wszelkich narzędzi technologicznych, które służą temu 

celowi.Oczywiście wszystkie wyżej wymienione procedury mają rozpoznanie potrzeb słuchaczy jako 

warunek wstępny ich skuteczności, i to nie tylko na poziomie instruktażowym.  
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 Zaangażowanie w zawód 

Wszyscy profesjonaliści w dowolnej dziedzinie powinni być oddani swojej pracy i zaangażowani w 

osiąganie jak najlepszych wyników.Ale jeśli chodzi o mentorów, muszą zaangażować się w swój rozwój 

zawodowy (a może personalny), ale także w rozwój swoich słuchaczy.Ponieważ dziedzina edukacji 

stale się rozwija i zmienia, mentorzy powinni nadążać za wszystkimi tymi modyfikacjami na rzecz 

swojej doskonałości.Ich program nauczania musi zawierać nowe metody i narzędzia mentoringu. 

Natępne, ale nie ostatnie, co należy wziąć pod uwagę to wygląd mentorów.Powszechnie przyjmuje 

się, że w dzisiejszych czasach należy unikać bardzo formalnego stylu ubierania się lub surowych i 

typowych zachowań.Jednak w większości przypadków mentorzy są odbierani przez słuchaczy jako 

przykład, więc powinni być bardzo ostrożni z postawą, którą promują ikomunikacją, którą nawiązują. 

 

Źródło:https://www.createwebquest.com/webquest/competency-based-curriculum-higher-education 

Mentorzy, zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci, rozumieją i doceniają różnorodność.Z tego powodu 

powinni korzystać z różnych strategii i zasobów instruktażowych, aby odpowiedzieć na różnorodne 

potrzeby słuchaczy.Łączenie wcześniejszej nauki, doświadczeń życiowych i zainteresowań słuchaczy z 

celami uczenia się ułatwia procedury uczenia się, które promują autonomię i wybór.W rezultacie 

słuchacze aktywniej angażują się w działania, w których mogą rozwijać umiejętności, takie jak 

rozwiązywanie problemów i krytyczne myślenie.Mentorzy zawsze starają się promować tworzenie 

konstruktywnych relacji między sobą a słuchaczami, a także między słuchaczami. 

Jak mentor może stworzyć efektywne środowisko do nauki?Czas przeznaczony na naukę, 

funkcjonalna i piękna przestrzeń (w razie potrzeby), nawiązanie współpracy i właściwe zachowanie 

wśród słuchaczy to kluczowe wymagania, które muszą zostać spełnione, aby stworzyć funkcjonalne i 

zachwycające środowisko uczenia się i ekspresji. 

Umiejętności, wiedza i doświadczenie mentora muszą być widoczne w całym procesie uczenia się i 

podczas jego ogólnej interakcji zesłuchaczami.Przed nauczaniem przedmiotu muszą go najpierw 

dokładnie zrozumieć.Ważne jest, aby wykazać się znajomością treści przedmiotu oraz powiązać idee 

i informacje w ramach obszarów tematycznych.Niezwykle ważne jest również stosowanie strategii 

https://www.createwebquest.com/webquest/competency-based-curriculum-higher-education
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instruktażowych, materiałów, zasobów i technologii, które są odpowiednie do tematu i zapewniają 

sensowny mentoring. 

Wśród podstawowych kroków, które mentor musi wykonać podczas procesu uczenia się, jest 

ustalenie celów uczenia się.Rozwój działań instruktażowych w celu zaspokojenia potrzeb wszystkich 

słuchaczy i korzystanie z odpowiednich zasobów to tylko niektóre z bieżących zadań w całym procesie 

uczenia się, które mentor musi zorganizować. 

Ocena postępów słuchaczy ma ogromne znaczenie w procedurze uczenia się.Należy stale 

monitorować słuchaczy, aktualizować pożądane wyniki, rejestrować uzyskane dane oraz korzystać z 

wielu źródeł oceny informacji.Pomoże to również słuchaczom w ocenie własnej nauki. 

Wreszcie mentor powinien zawsze dążyć do rozwoju osobistego i zawodowego.Praktyka, 

wyznaczanie nowych i trudniejszych celów, spotkanie i przejmowanie większej odpowiedzialności, 

utrzymywanie pozytywnych relacji zesłuchaczami i partnerami, współpraca to sposoby, dzięki którym 

mentor może poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności. 

Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla edukatorów 

(DigCompEdu) 

Przeprowadzono wiele studiów, badań i ankiet dotyczących rozwoju kompetencji cyfrowych w 

Europie.Zostały one przeprowadzone nie tylko zesłuchaczami jako grupą docelową, ale także dla 

edukatorów w tej dziedzinie.Dzięki tego rodzaju badaniom dobre praktyki, ramy, kompetencje, 

zestawy kwalifikacji itp. pojawiają się jako wyniki, które wskazują na dalsze badania lub 

działania.Jednym z takich wyników są Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla edukatorów 

(DigCompEdu) dla rozwoju kompetencji cyfrowych edukatorów w Europie.Zapewniając wspólne 

ramy odniesienia, zamierzają promować kompetencje cyfrowe obywateli i pobudzać innowacje w 

edukacji. 

Ich starania koncentrują się na zaspokojeniu zapotrzebowania edukatorów na zestaw określonych 

kompetencji cyfrowych, tak aby mogli oni korzystać z istniejących i pojawiających się technologii 

cyfrowych w dziedzinie edukacji. 

Ramy DigCompEdu są skierowane do edukatorów na wszystkich poziomach edukacji, zarówno w 

zakresie szkolenia ogólnego, jak i zawodowego, nawet edukacji specjalnej oraz kontekścieedukacji 

pozaformalnej. Ich celem jest zebranie informacji z jak największej liczby państw członkowskich, a 

zwłaszcza od władz regionalnych, odpowiednich agencji krajowych i regionalnych, samych organizacji 

edukacyjnych oraz publicznych lub prywatnych profesjonalnych firm szkoleniowych, którzy również 

będą odbiorcami tychże Ram. 
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“Europejskie ramy kompetencji cyfrowych dla edukatorów(DigCompEdu)to naukowo uzasadnione 

ramy opisujące, co dla edukatorów oznacza posiadanie kompetencji cyfrowych.”33Pomagają one 

ukierunkowywać politykę i mogą być bezpośrednio przystosowane do wdrażania regionalnych i 

krajowych narzędzi oraz programów szkoleniowych.Ponadto zapewnia wspólny język i podejście, 

które pomogą w dialogu i wymianie najlepszych praktyk ponad granicami. 

Wszechobecność urządzeń cyfrowych i obowiązek pomagania słuchaczom w nabywaniu kompetencji 

cyfrowych wymaga od edukatorów rozwijania własnych kompetencji cyfrowych.Na poziomie 

międzynarodowym i krajowym opracowano szereg ram, narzędzi samooceny i programów 

szkoleniowych, aby opisać aspekty kompetencji cyfrowych dla edukatorów i pomóc im ocenić ich 

kompetencje, zidentyfikować ich potrzeby szkoleniowe i zaoferować ukierunkowane szkolenia. 

Edukatorzy to przede wszystkim obywatele, których należy wyposażyć także w kompetencje cyfrowe, 

które pozwolą im osobiście uczestniczyć w społeczeństwie.Ze względu na swój udział zawodowy w 

społeczeństwie edukatorzy są uważani za ważny wzór do naśladowania dla swoich słuchaczy.Dlatego 

ważne jest, aby wykazać się przed słuchaczami swoimi kompetencjami cyfrowymi oraz przekazać im 

wiedzę teoretyczną i praktyczną.Należy zauważyć, że przede wszystkim edukatorzy są facylitatorami 

uczenia się.Ich głównym priorytetem jest nauczanie i aktywność, więc DigCompEdu, poza ogólnymi 

kompetencjami cyfrowymi dla życia i pracy, opisują specyficzne kompetencje cyfrowe edukatora 

potrzebne w jego zawodzie. 

Ramy DigCompEdu mają na celu uchwycenie i opisanie tych kompetencji cyfrowych specyficznych 

dla edukatorów poprzez zaproponowanie 22 podstawowych kompetencji zorganizowanych w  

6 obszarach.Sześć obszarów DigCompEdu koncentruje się na różnych aspektach zawodowej 

działalności edukatorów: 

                                                      
33https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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Obszary i zakres DigCompEdu 

Źródło: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

 

Obszar 1: Zaangażowanie zawodowe, wykorzystujące technologie cyfrowe do komunikacji, 

współpracy i rozwoju zawodowego.  

Obszar 2: Zaopatrzenie w zasoby cyfrowe, czyli tworzenie i udostępnianie zasobów cyfrowych 
 

Obszar 3:Nauczanie i uczenie się poprzez zarządzanie i koordynowanie wykorzystania technologii 

cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się. 

Obszar 4:Ocena, którą uzyskuje się poprzez wykorzystanie technologii cyfrowych i strategii w celu jej 

ulepszenia. 

Obszar 5:Wzmocnienie pozycji słuchaczy korzystających z technologii cyfrowych w celu zwiększenia 

integracji, personalizacji i aktywnego ich zaangażowania.  

Obszar 6:Wspomaganie kompetencji cyfrowych słuchaczy poprzez umożliwienie im kreatywnego i 

odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych do informacji, komunikacji, tworzenia treści, 

dobrego samopoczucia i rozwiązywania problemów. 

Bardziej dokładnie: 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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01 Zaangażowanie zawodowe 

Obszar ten obejmuje:  

1) Komunikacja organizacyjna - wykorzystanie technologii cyfrowych w celu poprawy 

komunikacji ze słuchaczami, rodzicami i stronami trzecimi oraz wkład w rozwój i 

doskonalenie strategii komunikacji organizacyjnej 

2) Współpraca zawodowa – wykorzystanie technologii cyfrowych do angażowania się we 

współpracę z innymi edukatorami, dzielenie się i wymiana wiedzą, doświadczeniami 

oraz wspólne innowacje w praktykach pedagogicznych 

3) Praktyka refleksyjna – indywidualna i zbiorowa refleksja nad krytyczną oceną i 

aktywnym rozwojem własnej cyfrowej praktyki pedagogicznej oraz własnej 

społeczności edukacyjnej 

4) Digital Continuous Professional Development (CPD, Stały Cyfrowy Rozwój Zawodowy) 

– wykorzystanie cyfrowych źródeł i zasobów do ciągłego rozwoju zawodowego 

02 Zasoby cyfrowe 

Edukatorzy mają obecnie do czynienia z bogactwem cyfrowych zasobów edukacyjnych, które mogą 

wykorzystać do nauczania. Jedną z kluczowych kompetencji, które każdy edukator musi rozwinąć, jest 

pogodzenie się z tą różnorodnością, skuteczne identyfikowanie zasobów, które najlepiej pasują do 

jego celów nauczania, grupy słuchaczy i stylu nauczania, strukturyzowania bogactwa materiałów, 

nawiązywania kontaktów i modyfikowania, dodawania i rozwijania zasobów cyfrowych w 

celuwspierania ich nauczania.Jednocześnie muszą wiedzieć, jak odpowiedzialnie korzystać z treści 

cyfrowych i nimi zarządzać. Muszą przestrzegać praw autorskich podczas korzystania, modyfikowania 

i udostępniania zasobów oraz chronić wrażliwe treści i dane, takie jak rezultaty cyfrowe egzaminów 

lub oceny słuchaczy. 

Obszar ten obejmuje:  

1) Wybór zasobów cyfrowych – w celu identyfikacji, oceny i wyboru zasobów cyfrowych 

do nauczania i uczenia się oraz rozważenia konkretnych celów uczenia się, kontekstu, 

podejścia pedagogicznego i grupy słuchaczy oraz planowania ich wykorzystania.  

2) Tworzenie i modyfikowanie zasobów cyfrowych – modyfikacja i postępy w istniejących 

zasobach na otwartej licencji i innych zasobach tam, gdzie jest to dozwolone. 

Tworzenie lub współtworzenie nowych cyfrowych zasobów edukacyjnych. 

Uwzględnienie konkretnych celów uczenia się, kontekstu, podejścia pedagogicznego i 

grupy słuchaczy podczas projektowania zasobów cyfrowych i planowania ich 

wykorzystania.  
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3) Zarządzanie, ochrona i udostępnianie zasobów cyfrowych – organizacja i dostępność 

treści cyfrowych dla słuchaczy, rodziców i innych edukatorów, wraz ze skuteczną 

ochroną wrażliwych treści cyfrowych. Poszanowanie i prawidłowe stosowanie zasad 

prywatności i praw autorskich, zrozumienie wykorzystania i tworzenia otwartych 

licencji i otwartych zasobów edukacyjnych, w tym prawidłowe ich przypisywanie. 

03 Nauczanie i uczenie się 

Obszar ten obejmuje:  

1) Nauczanie – planowanie i wdrażanie cyfrowych urządzeń i zasobów w proces nauczania 

w celu zwiększenia skuteczności interwencji dydaktycznych.Nauczanie dotyczy również 

odpowiedniego zarządzania i organizowania cyfrowych strategii nauczania oraz 

eksperymentowania i/lub opracowywania nowych formatów i metod pedagogicznych 

w zakresie nauczania.  

2) Poradnictwo – wykorzystanie technologii i usług cyfrowych w celu zwiększenia 

interakcji zesłuchaczami, indywidualnie i zbiorowo, w ramach sesji edukacyjnej i poza 

nią.Technologie cyfrowe są wykorzystywane do oferowania terminowych i 

ukierunkowanych wskazówek i pomocy.Eksperymentowanie z nowymi formami i 

formatami oferuje wskazówki i wsparcie.  

3) Wspólne uczenie się – wykorzystanie technologii cyfrowych do wspierania i 

wzmacniania współpracy słuchaczy.Słuchacze powinni mieć możliwość korzystania z 

technologii cyfrowych w ramach zadań zespołowych, jako środka usprawniającego 

komunikację, współpracę i wspólne tworzenie wiedzy.  

4) Samoregulacja nauki – wykorzystanie technologii cyfrowych do wspierania 

samoregulacji naukisłuchaczy, tj. umożliwienia im planowania, monitorowania i 

refleksji nad własnym procesem uczenia się, dostarczania dowodów postępów, 

dzielenia się spostrzeżeniami i opracowywania kreatywnych rozwiązań. 

04 Ocenianie 

Obszar ten obejmuje:  

1) Strategie oceny – wykorzystanie technologii cyfrowych do oceny formatywnej i 

podsumowującej.Zwiększa się różnorodność i przydatność formatów i podejść do 

oceny.  

2) Analizowanie danych – generowanie, selekcjonowanie, krytyczne analizowanie i 

interpretowanie cyfrowych dowodów dotyczących aktywności, wyników i postępów 

słuchaczy w celu informowania o nauczaniu i uczeniu się.  
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3) Informacje zwrotne i planowanie – wykorzystanie technologii cyfrowych w celu 

zapewnienia słuchaczom ukierunkowanej i terminowej informacji zwrotnej, 

dostosowanie strategii nauczania i zapewnienie ukierunkowanego wsparcia, opartego 

na danych wygenerowanych przez zastosowane technologie cyfrowe, umożliwienie 

słuchaczom i rodzicom zrozumienia danychdostarczanych przez technologie cyfrowe i 

wykorzystywanie ich do podejmowania decyzji. 

05 Wzmocnienie pozycji słuchaczy 

Obszar ten obejmuje:  

1) Dostępność i integrację – aby zapewnić dostęp do zasobów i działań edukacyjnych, 

wszystkim słuchaczom, w tym osobom o specjalnych potrzebach, rozważyć i 

odpowiedzieć na (cyfrowe) oczekiwania, zdolności, zastosowania i nieporozumienia 

słuchaczy, a także kontekstowe, fizyczne lub poznawcze ograniczenia w korzystaniu z 

technologii cyfrowych.  

2) Różnicowanie i personalizacja – wykorzystanie technologii cyfrowych w celu 

zaspokojenia różnorodnych potrzeb edukacyjnych słuchaczy poprzez umożliwienie im 

postępów na różnych poziomach i szybkości oraz podążanie za indywidualnymi 

ścieżkami i celami uczenia się.  

3) Aktywnie angażowanie słuchaczy – wykorzystanie technologii cyfrowych do wspierania 

aktywnego i twórczego zaangażowania słuchaczy w pewną tematykę.Technologie 

cyfrowe w strategiach pedagogicznych są wykorzystywane do rozwijania umiejętności 

przekrojowych, głębokiego myślenia i twórczej ekspresji słuchaczy.Uczenie się nowych, 

rzeczywistych kontekstów, które angażują samych słuchaczy w działaniapraktyczne, 

badania naukowe, rozwiązywanie złożonych problemów lub w inny sposób zwiększają 

aktywne zaangażowanie słuchaczy w złożone zagadnienia. 

06 Wspomaganie kompetencji cyfrowych słuchaczy 

Obszar ten obejmuje:  

1) Umiejętności informacyjną i medialną – włączenie działań edukacyjnych, zadań i ocen, 

które wymagają od słuchaczy wyrażania potrzeb informacyjnych;informacje i zasoby 

potrzebne w środowiskach cyfrowych;organizacja, proces, analiza i interpretacja 

informacji;oraz porównanie i krytyczna ocena wiarygodności i rzetelności informacji 

oraz jej źródeł.  

2) Komunikacja cyfrowa i współpraca – włączenie działań edukacyjnych, zadań i ocen, 

które wymagają od słuchaczy efektywnego i odpowiedzialnego korzystania z 

technologii cyfrowych do komunikacji, współpracy i uczestnictwa obywatelskiego. 



 
Nr projektu:2019-PL01-KA205-077693  

 

 

61 

3) Tworzenie treści cyfrowych – włączenie działań edukacyjnych, zadań i ocen, które 

wymagają od słuchaczy wyrażania siebie za pomocą środków cyfrowych oraz 

modyfikowania i tworzenia treści cyfrowych w różnych formatach.Słuchaczy uczą się, 

w jaki sposób prawa autorskie i licencje mają zastosowanie do treści cyfrowych, jak 

odwoływać się do źródeł i przypisywać licencje.  

4) Odpowiedzialne użytkowanie – środki niezbędne do zapewnienia słuchaczom dobrego 

samopoczucia fizycznego, psychicznego i społecznego podczas korzystania z 

technologii cyfrowych.Słuchacze mają możliwość zarządzania ryzykiem oraz 

bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii cyfrowych.  

5) Cyfrowe rozwiązywanie problemów – włączenie działań edukacyjnych, zadań i ocen, 

które wymagają od słuchaczy identyfikacji i rozwiązywania problemów technicznych 

lub kreatywnego transferu wiedzy technologicznej do nowych sytuacji. 

DIGCOMPEDU KOMPETENCJE I ICH POWIĄZANIA 

Źródło: https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

Obszar zaangażowania zawodowego koncentruje się na kompetencjach cyfrowych edukatorów, 

wyrażających się w ich zdolności do korzystania z technologii cyfrowych nie tylko w celu usprawnienia 

nauczania, ale także w relacjach zawodowych z kolegami, słuchaczami, rodzicami i innymi 

zainteresowanymi stronami, dla ich indywidualnego rozwoju zawodowego oraz dla dobra zbiorowego 

i ciągłej innowacji w organizacji i zawodzie edukatora.  

Nauczyciele mają obecnie do czynienia z bogactwem cyfrowych zasobów edukacyjnych, które mogą 

wykorzystać do nauczania.Jedną z kluczowych kompetencji, którą każdy edukator musi rozwinąć, jest 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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pogodzenie się z tą różnorodnością, skuteczne identyfikowanie zasobów, które najlepiej pasują do 

jego celów edukacyjnych, grupy słuchaczy i stylu nauczania, strukturyzowania bogactwa materiałów, 

nawiązywania kontaktów i modyfikowania, dodawaniai rozwijania swoich zasobów cyfrowych w celu 

wspierania ich nauczanie.Jednocześnie muszą wiedzieć, jak odpowiedzialnie korzystać z treści 

cyfrowych i nimi zarządzać.Muszą przestrzegać praw autorskich podczas korzystania, modyfikowania 

i udostępniania zasobów oraz chronić wrażliwe treści i dane, takie jak cyfrowe rezultaty egzaminów 

lub oceny uczniów. 

Technologie cyfrowe mogą wzmacniać i ulepszać strategie nauczania i uczenia się na wiele różnych 

sposobów.Jednak bez względu na wybraną strategię lub podejście pedagogiczne, specyficzne 

kompetencje cyfrowe edukatora polegają na skutecznym koordynowaniu wykorzystania technologii 

cyfrowych w różnych fazach i warunkach procesu uczenia się. 

Ocena może być czynnikiem ułatwiającym lub szyją innowacji w edukacji.Integrując technologie 

cyfrowe z uczeniem się i nauczaniem, musimy rozważyć, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą 

wzmocnić istniejące strategie oceny.Jednocześnie edukator musi również rozważyć, w jaki sposób 

można je wykorzystać do tworzenia lub ułatwiania innowacyjnych podejść do oceniania.Edukatorzy 

kompetentni cyfrowo powinni być w stanie korzystać z technologii cyfrowych podczas oceniania, 

mając na uwadze te dwa cele.Ponadto wykorzystanie technologii cyfrowych w edukacji, zarówno do 

celów oceny, uczenia się, administracyjnych, jak i innych, skutkuje udostępnieniem szerokiego 

zakresu danych na temat zachowań związanych z uczeniem się każdego słuchacza.Coraz ważniejsze 

staje się analizowanie i interpretowanie tych danych oraz wykorzystywanie ich do podejmowania 

decyzji uzupełnione o analizę konwencjonalnych danycho zachowaniusłuchaczy.Jednocześnie 

technologie cyfrowe mogą przyczyniać się do bezpośredniego monitorowania postępów słuchaczy, 

ułatwiania informacji zwrotnych oraz umożliwiania edukatorom oceny i dostosowywania ich strategii 

nauczania. 

Jedną z kluczowych mocnych stron technologii cyfrowych w edukacji jest ich potencjał we wspieraniu 

strategii pedagogicznych skoncentrowanych na słuchaczu oraz zwiększanie aktywnego 

zaangażowania słuchaczy w proces uczenia się i ich odpowiedzialności za niego.W ten sposób 

technologie cyfrowe mogą być wykorzystywane do ułatwiania aktywnego zaangażowania słuchaczy, 

m.in.eksplorując temat, eksperymentując z różnymi opcjami lub rozwiązaniami, rozumiejąc 

powiązania, wymyślając kreatywne rozwiązania lub tworząc artefakt i zastanawiając się nad 

nim.Technologie cyfrowe mogą ponadto przyczynić się do wspierania różnicowania w grupie i 

spersonalizowanej edukacji poprzez oferowanie zajęć edukacyjnych dostosowanych do poziomu 

kompetencji, zainteresowań i potrzeb edukacyjnych każdego słuchacza.Jednocześnie należy jednak 

zadbać o to, aby nie pogłębiać istniejących nierówności (np. w dostępie do technologii cyfrowych lub 

umiejętności cyfrowych) oraz zapewnić dostępność dla wszystkich słuchaczy, w tym osób o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
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Kompetencje cyfrowe to jedna z kompetencji przekrojowych, które edukatorzy muszą zaszczepić 

słuchaczom.Podczas gdy wspieranie innych kompetencji przekrojowych jest tylko częścią kompetencji 

cyfrowych edukatorów w zakresie, w jakim wykorzystywane są do tego technologie cyfrowe, zdolność 

do wspierania kompetencji cyfrowych słuchaczy jest integralną częścią kompetencji cyfrowych 

edukatorów.Z tego powodu ta umiejętność zasługuje na dedykowany obszar w ramach 

DigCompEdu.Kompetencje cyfrowe słuchaczy zostały ujęte w Europejskich Ramach Kompetencji 

Cyfrowych dla Obywateli (DigComp).W ten sposób obszar DigCompEdu kieruje się tą samą logiką i 

wyszczególnia pięć kompetencji dopasowanych do treści i opisu w DigComp.Nagłówki zostały jednak 

dostosowane, aby podkreślić wymiar pedagogiczny i koncentrują się w tych ramach. 

Edukatorzy są bardzo zachęcani do używania ram DigCompEdu jako narzędzia w pracy zawierające 

wiele części, które można dostosować i wykorzystać dla słuchaczy w celu określenia ich poziomu 

poznawczego i poziomu wiedzy.Deskryptory od Nowicjusza (A1) do Pioniera (C2) mogą motywować i 

pomagać edukatorom w ocenie ich osiągnięć i postępów. 

Uznaje się, że kompetencje cyfrowe edukatorów wykraczają poza konkretne wykorzystanie 

technologii cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się.Edukatorzy posiadający kompetencje cyfrowe muszą 

również wziąć pod uwagę ogólne środowisko, w którym osadzone są spotkania związane z 

nauczaniem i uczeniem się.Dlatego też częścią kompetencji cyfrowych edukatorów jest umożliwienie 

słuchaczom aktywnego uczestnictwa w życiu i pracy w czasach ery cyfrowej.Częścią ich kompetencji 

jest również czerpanie korzyści z technologii cyfrowych w celu poprawy praktyki pedagogicznej i 

strategii organizacyjnych. 

“Powszechnie przyjmuje się, że poniższa taksonomia dobrze wyjaśnia kolejne etapy poznawcze 

wszelkich postępów w nauce, od „zapamiętywania” i „rozumienia”, przez „stosowanie” i „analizę”, a 

wreszcie „ocenę” i „tworzenie”.”34Przyjmując to jako podstawę, należy zauważyć, że edukatorzy 

Nowicjuszy (A1) i Odkrywce (A2) w DigCompEdu gromadzą nowe informacje i wiedzę oraz 

opracowują wstępne praktyki cyfrowe;kontynuując, edukatorzy Integratorzy (B1) i Eksperci (B2) 

wdrażają i zastanawiają się nad swoimi praktykami cyfrowymi i starają się je rozszerzać;na ostatnich 

etapach edukatorzy Leader (C1) i Pioneer (C2) przekazują swoją wiedzę, badają istniejącą wiedzę i 

opracowują nowe praktyki i/lub polityki. 

                                                      

34https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
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Źródło: https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf 
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Załącznik 

GRECJA 

Dobra praktyka 1: Platforma e-learningowa „E.Y.E Learn.” 

W ciągu ostatnich kilku lat bezrobocie wśród młodzieży osiągnęło dramatyczny poziom.Wielu 

młodych ludzi nie kształci się, nie pracuje ani nie szkoli, ich szanse są niewielkie.Platforma e-

learningowa w zakresie przedsiębiorczości młodzieży „E.Y.E LEARN” jest nieformalnym, otwartym, 

edukacyjnym zasobem/narzędziem złożonym z różnych narzędzi, w tym biblioteki wideo, 

opracowanych w ramach projektu. 

“YOU.A.C.E.! -Innovatingyouthwork to fosteryouthactivecitizenship, (social) entrepreneurship and 

(self-)employability” YOU.A.C.E.! –„Innowacyjna praca z młodzieżą w celu wspierania aktywnego 

obywatelstwa młodzieży, przedsiębiorczości (społecznej) i (samo)zatrudnienia” została wdrożona 

przez IED, Grecja.Została stworzona głównie z myślą o młodych ludziach i osobach pracujących z 

młodzieżą, trenerach, kadrze i profesjonalistach w dziedzinie młodzieży.Dotyczy ona głównie 

instytucji, młodzieży NEET, osób pracujących z młodzieżą i organizacji, ale generalnie była skierowana 

do edukatorów/trenerów, młodzieży, bezrobotnych oraz osób, którym brakuje głównych 

umiejętności i kompetencji. 

 

Głowny cel projektu “YOU. A.C.E.”dać młodym ludziom nową nadzieję i nowe materiały w celu 

poprawy ich sytuacji osobistej i społecznej, a także wyposażyć organizacje młodzieżowe i 

file:///C:/Users/dd/Downloads/YOU.A.C.E.!%20-%20Innovating%20youth%20work%20to%20foster%20youth%20active%20citizenship,%20(social)%20entrepreneurship%20and%20(self-)employability
file:///C:/Users/dd/Downloads/YOU.A.C.E.!%20-%20Innovating%20youth%20work%20to%20foster%20youth%20active%20citizenship,%20(social)%20entrepreneurship%20and%20(self-)employability
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pracowników w zdolność odpowiadania i zaspokajania potrzeb młodych ludzi.Poprzez platformę 

internetową zrealizowano dążenie do poszerzania wiedzy, rozwijania umiejętności i kształtowania 

postaw zawodowych przy wykorzystaniu nieformalnych metod edukacji. 

Platforma zawiera bibliotekę wideo, w której młodzi uczestnicy/użytkownicy mogą dzielić się swoimi 

historiami za pomocą filmów, obrazów i tekstów, stronę forum, która umożliwia i wspiera 

bezpośrednie relacje i komunikację, forum internetowe otwarte na dzielenie się i omawianie praktyk, 

doświadczeń, umiejętności i kompetencji podobnych do naszych tematów i celów wśród trenerów, 

osób pracujących z młodzieżą i innych interesariuszy, innowacyjne gry edukacyjne, 

 e-biblioteki dobrych praktyk, e-bazy danych odpowiednich organizacji europejskich, odpowiednie 

treści edukacyjne i przydatne linki oraz aktywną stronę z aktualnościami.  

Wartość projektu polegała nazwiększeniu szans na zatrudnienie, ponieważ platforma była dostępna 

za pośrednictwem dowolnego urządzenia TIK i była uważana za potężne narzędzie edukacyjne dla 

młodzieży, a jednocześnie materiał szkoleniowy do pracy z młodzieżą dla osób pracujących z 

młodzieżą i trenerów na poziomie lokalnym i europejskim. 

Dla projektu DIG IN można opracować platformę specjalizującą się w podnoszeniu wiedzy, 

umiejętności i kompetencji osób pracujących z młodzieżą dzięki obecności i wykorzystaniu metod i 

narzędzi TIK.W ten sposób nastąpi uaktualnione zrozumienie rzeczywistych potrzeb, postaw i stylu 

uczenia się docelowej młodzieży oraz współpraca między rynkiem pracy młodzieży a 

umiejętnościami cyfrowymi w obu kierunkach. Tak jak “YOU. A.C.E.”, może ona zawierać: 

- Bazy europejskich organizacji młodzieżowych, 

- Bibliotekę wideo, 

- Nieformalne zasoby edukacyjne zawierające informacje na tematy takie jak 

przedsiębiorczość, aktywność obywatelska, integracja, samozatrudnienie itp.,  

- Stronę z europejskimi stronami internetowymi poświęconymi tematom i celom 

projektu,  

- Forum (w tym internetowe) z aktualnościami,  

- Ukierunkowane gry.  
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Dobra praktyka 2: Projekt “Otwórz swój umysł, zmień swoje życie” 

Wybór zawodu jest znaczącym wyborem, którego ludzie często dokonują w młodym wieku, głównie 

w oparciu o ich zainteresowania i wyimaginowane koncepcje futurystycznego rynku pracy. Aby podjąć 

właściwą decyzję w tej sprawie, niektóre podstawowe umiejętności są uważane za obowiązkowe. 

Poza całą wiedzą teoretyczną, nauka praktyczna pomaga nam na wiele sposobów.Nauki 

matematyczne i wszystkie powiązane nauki promują praktyczne zastosowanie ustalonych i dobrze 

znanych informacji. Oddziaływanie nauk praktycznych ma ogromne znaczenie w procesie uczenia 

się.Angażują studentów, pomagając im rozwijać ważne umiejętności, rozumieć proces badań 

naukowych i rozwijać szerokie rozumienie pojęć naukowych. 

 

Projekt “Otwórz swój umysł, zmień swoje życie” (http://www.changeyourlife.pl/), który został 

wybrany przez panel ekspertów Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji 

Europejskiej jako Historia Sukcesu i Dobra Praktyka, powstał jako odpowiedź na potrzeby studentów 

chcących doskonalić swoje umiejętności i wiedzę związaną z naukami ścisłymi, matematyką i 

kompetencjami kluczowymi.Grupą docelową tego projektu byli uczniowie w wieku 12-16 lat z 5 

różnych szkół w całej Europie.Program wybrał uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy stoją przed 

jedną z najważniejszych decyzji życiowych, wybierając edukację i karierę zawodową. 

Poprzez zajęcia i kursy uczniowie uczyli się praktycznego wykorzystania swojej szkolnej wiedzy i 

umiejętności, a zaangażowanie w międzynarodowy projekt sprawiało, że czuli się bardziej 

odpowiedzialni i zmotywowani do pracy i uczęszczania na zajęcia.Ponadto trenerzy zmodyfikowali 

scenariusze lekcji i metody nauczania stosowane w nauczaniu uczniów ze słabymi wynikami i 

skłonnymi do wykluczenia społecznego.Broszury i plany lekcji zostały opracowane przy użyciu 

http://www.changeyourlife.pl/
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narzędzi TIK, podczas gdy uczniowie nauczyli się, jak przygotować Europass CV i Paszport Językowy, 

jak korzystać z programów do tworzenia filmu, edycji zdjęć, tworzenia prezentacji itp. 

Głównymi celami projektu było zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki i wagarowaniu, 

poprawa kompetencji kluczowych (czytanie ze zrozumieniem, komunikacja w języku ojczystym i 

angielskim, przedsiębiorczość, kompetencje obywatelskie, umiejętności TIK) oraz poprawawyników 

szkolnych uczniów osiągających słabe wyniki.Innymi słowy, projekt starał się zachęcić uczniów do 

kontynuowania nauki i uświadomienia sobie, że są w stanie stworzyć podstawy swojej przyszłości. 

Wyniki tej dobrej praktyki były namacalne i niematerialne.Te namacalne składały się z książeczki 

wywiadów z międzynarodowymi pracodawcami, książeczki z pozytywnymi zwrotami i cytatami, plany 

lekcji dotyczących fizyki i matematyki, listy z zalecanymi narzędziami TIK oraz książki okrążeniowej 

(zbiór mini-książek, klapek iskładany materiał ekspozycyjny), który w interaktywny sposób udostępnia 

dowolne opracowanie tematu/jednostki. 

Projekt wpłynął pozytywnie na współpracę międzyszkolną, ale także na współpracę z rodzicami, co 

również przyczyniło się do podniesienia jakości nauczania w szkołach partnerskich.Przeprowadzone 

badania wykazały wzrost świadomości europejskiej i wiedzy naukowej, umiejętność autoprezentacji, 

debatowania i pracy zespołowej, podstawowych umiejętności miękkich dla udanej kariery 

zawodowej.Dodatkowo zaobserwowano wyższy wskaźnik częstości odwiedzania szkoły.Projekt 

połączył różne etapy kształcenia (szkoły niższe i wyższe) dzięki współpracy z pracodawcami i 

uczelniami. 

Dzięki zarówno materialnym, jak i niematerialnym produktom projektów, możemy wydobyć cenne 

informacje dotyczące przedwczesnego kończenia nauki, a tym samym młodzieży 

NEETS.Dostarczony materiał może być również bardzo przydatny.Może być świetną inspiracją dla 

edukatorów i osób pracujących z młodzieżą, wprowadzając nowe metody podejścia do słuchaczy 

NEET, zgodne z celami projektu (jak mentorować i motywować uczestników, jak maksymalizować 

doświadczenia uczestników).Ponadto projekt oferuje listę z narzędziami TIK, które mogą pomóc 

partnerom DIG In ulepszyć ich cyfrowe narzędzia szkoleniowe i mogą być doskonałym źródłem dla 

cyfrowejmłodzieży. 
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MACEDONIA PÓŁNOCNA 

Dobra praktyka 1: “Konstruowanie raportów jakości i zwiększanie osobistego wpływu na grupę 

społeczną” 

W ciągu całej naszej kariery wielu z nas mówiono, aby dawać przykład innym.Ale ważne jest, aby 

zrozumieć, że dawanie przykładu innym nie oznacza, że oczekujesz, że inni staną się tobą.Zamiast tego 

jesteś najlepszą wersją siebie i oczekujesz, że inni staną się najlepszą wersją siebie.To właśnie tak 

ludzie będą naturalnie rozwijać się w największym stopniu. 

Mając na uwadze brak umiejętności w naszym społeczeństwie, brak umiejętności młodzieży, a 

zwłaszcza młodych kobiet, opracowaliśmy coś, co zwiększy ich wpływ na społeczeństwo i zainspiruje 

je do działania w swoim życiu.Zdajemy sobie sprawę, że osoby bez wykształcenia mają większe 

trudności ze znalezieniem pracy, mimo że większość z nich nie posiada innych umiejętności, które 

mogłyby im pomóc w znalezieniu zatrudnienia.Na tej podstawie stworzyliśmy szkolenie, które może 

pomóc młodzieży NEET zdobyć nowe umiejętności i przygotować ją na dzisiejszy rynek. 

“Konstruowanie raportów jakości i zwiększanie osobistego wpływu na grupę społeczną” to szkolenie 

realizowane przez Centrum Rozwoju Edukacji i 

Kultury „RACIO”.Pomysł został opracowany w 

oparciu o bezrobocie młodzieży w niekorzystnej 

sytuacji, gdzie wielu młodych ludzi jest bezrobotnych 

z powodu braku umiejętności przywódczych i braku 

osobistej samooceny. 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1044188028953402&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1049129951792543&type=3 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1052651954773676&type=3 

Głównym celem projektu było uświadomienie 

uczniom, że odgrywają dużą rolę w 

społeczeństwie.Aby być dobrym przedsiębiorcą, 

trzeba posiadać doskonałe umiejętności 

komunikacyjne i przywódcze.Kolejnym celem było 

przeszkolenie uczniów i poinformowanie ich o 

wpływie, jaki mieliby na społeczność lub na zespół, z którym będą pracować.  

Niektóre z pytań, na które odpowiedziano podczas projektu, brzmiały: Co jest podstawą mocy 

każdej jednostki?Jak zwiększyć siłę naszego wpływu?Jak i dlaczego potrzebujemy tych 

umiejętności? 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1044188028953402&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1049129951792543&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1052651954773676&type=3
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Szkolenie to było skierowane do młodych studentów, którzy chcieli zwiększyć swoje zdolności uczenia 

się i umiejętności miękkie, aby być w zgodzie ze środowiskiem pracy.Było to również przydatne dla 

osób poszukujących pracy lub młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, która była gotowa 

do podjęcia pracy, ale z powodu braku umiejętności została odrzucona, a także 

edukatorów/trenerów, aby wspierać uczniów w rozwijaniu nowych umiejętności i w ich pierwszych 

krokach do tworzeniawłasnego małego przedsięwzięcia. 

Jak wykorzystać tę praktykę w projekcie DIG IN?Szkolenie opiera się na kursie z University of 

Michigan, który dostosowaliśmy do naszych potrzeb.Klikając poniższe linki, będziesz mógł zapisać się 

na kurs, uczyć się, zdobywać informacje i materiały oraz dostosowywać je do swoich potrzeb.Jeśli 

planujesz zachęcać do nauki, rozwijać nastawienie na rozwój, zapewniać odpowiednie wyzwania 

ijasne cele nauczania ukierunkowane na wybrane umiejętności, wtedy ten kurs i praktyka są idealne 

dla Ciebie. 

https://www.coursera.org/learn/influencing-people#about 

https://www.coursera.org/learn/motivate-people-teams 

https://www.coursera.org/specializations/leading-teams 

 

  

https://www.coursera.org/learn/influencing-people#about
https://www.coursera.org/learn/motivate-people-teams
https://www.coursera.org/specializations/leading-teams
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Dobra praktyka 2: Projekt “TIK – Startup Roku” 

Korzystanie z TIK staje się coraz bardziej powszechne w codziennym życiu, ponieważ ludzie coraz 

bardziej uzależniają się od swoich urządzeń cyfrowych.W dzisiejszych czasach wszyscy oczekują od 

swoich pracowników podstawowych umiejętności w zakresie TIK.Oczekiwanie to odnosi się nawet do 

stanowisk pracy, w których umiejętności w zakresie TIK mogły nie być w przeszłości podstawowym 

wymogiem.Aby uświadomić młodzieży znaczenie umiejętności w zakresie TIK, Centrum Rozwoju 

Edukacji i Kultury „RACIO” we współpracy z Wyższą Szkołą „Saraj” opracowały projekt “ICT – Startup 

of the Year” (TIK – Startup Roku). Projekt ten ma na celu rozwój umiejętności cyfrowych młodzieży. 

Praca i zatrudnienie były uważane za najbardziej niezbędne czynniki przetrwania człowieka od czasów 

starożytnych.Są nie tylko źródłem ekonomicznego przetrwania, ale także integralną częścią 

tożsamości społecznej.Zatrudnienie odgrywa tak istotną osobistą, ekonomiczną i społeczną rolę, że 

jest uważane za wskaźnik sukcesu w programach każdego rządu. 

Pomysł został opracowany ze względu na bezrobocie młodzieży znajdującej się w niekorzystnej 

sytuacji, gdzie wielu młodych ludzi jest bezrobotnych z powodu braku umiejętności cyfrowych.Nowe 

trendy przedsiębiorstw wdrażają innowacyjne narzędzia, robotykę i maszyny, gdzie do realizacji 

zadania wymagany jest zdigitalizowany, przeszkolony personel. 

Klasyczne książki i metody nauczania w szkołach wyższych nie przygotowują studentów do podążania 

za nowymi trendami w przedsiębiorstwach i zawodzie.Projekt powstał z myślą o młodzieży, aby 

rozwijać nowe umiejętności cyfrowe i umiejętności miękkie, dzięki czemu młodzi ludzie spełnią swoje 

przyszłe oczekiwania poprzez naukę i szkolenia. 

Głównym celem projektu jest pokierowanie studentami w ich karierze, w tym, czego szukają i w 

oparciu o ich pasję zawodową.Powinien również pomóc młodym ludziom w opracowaniu 

profesjonalnego CV, uczestnictwie w dużych przedsiębiorstwach, w uświadomieniu sobie, w jaki 

sposób cyfryzacja zwiększa ich wydajność w pracy i dostosowaniu się do wyzwań związanych z 

pracą.Ta dobra praktyka sprzyja również wspieraniu studentów w rozwijaniu nowych umiejętności 

oraz w ich pierwszych krokach w samodzielnym tworzeniu małego przedsięwzięcia. 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fictawards.org%2Fposts%2F1953799958109854&data=04%7C01%7Cvkiratzouli%40ied.eu%7C56d01f5c42dd4cc0519a08d9053925fe%7Cfd6bd987ff8d4c71b76202227460e349%7C0%7C0%7C637546565425112491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RtPZHKnuqWIibZXO%2BHhITNO8QWfSGENfcj8FTw7d30Q%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fictawards.org%2Fposts%2F1953799958109854&data=04%7C01%7Cvkiratzouli%40ied.eu%7C56d01f5c42dd4cc0519a08d9053925fe%7Cfd6bd987ff8d4c71b76202227460e349%7C0%7C0%7C637546565425112491%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RtPZHKnuqWIibZXO%2BHhITNO8QWfSGENfcj8FTw7d30Q%3D&reserved=0
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Instytucje partnerskie, młodzież NEET, pracownicy młodzieżowi i organizacje młodzieżowe, gmina 

Saraj i Wyższa Szkoła „Saraj” są wśród interesariuszy, którzy brali udział w realizacji projektu.Grupę 

docelową dobrych praktyk stanowią młodzi studenci, którzy chcą rozwijać swoją zdolność uczenia się 

umiejętności miękkich i cyfrowych, aby nadążać za nowymi trendami w środowisku 

zawodowym.Dotyczy również osób poszukujących pracy lub młodzieży znajdującej się w 

niekorzystnej sytuacji, która jest gotowa do podjęcia pracy, ale została odrzucona z powodu braku 

określonych umiejętności. 

Osiągnięciem projektu było poszerzenie wiedzy studentów na temat informatyki i badań nad 

rozwiązaniami poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych lub aplikacji, które mogą pomóc im 

osiągnąć efektywność w pracy, komunikacjii zarządzaniu czasem, produktywność pracy.Trzy miesiące 

po projekcie niektórzy studenci rozwinęli własne przedsięwzięcie online (sprzedaż online, 

dropshipping, programowanie, montaż wideo). Niektórzy z nich kontynuują kursy programowania i 

edycji, a jednocześnie pracują jako wolontariusze w kierunku wymarzonej pracy. 

Dla projektu DIG IN powyższy projekt jest dobrą praktyką dla grup docelowych, ponieważ pokazuje 

znaczenie wykorzystania umiejętności w zakresie TIK, a także osiągnięć i wyników tych, którzy 

zaczęli wykorzystywać takie umiejętności w życiu codziennym.Jest zachęcający dla tych, którzy 

wątpią, że umiejętności w zakresie TIK mogą być ważne i że są tylko stratą czasu. Ta praktyka 

pokazuje, że jest dokładnie odwrotnie. Praktyka zaprezentowana grupie docelowej, zachęci ją, 

zmotywuje, zainspiruje i pomoże zyskać poczucie własnej wartości, aby rozpocząć pracę nad nauką 

lub doskonaleniem umiejętności w zakresie TIK. 
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POLSKA 

Dobra praktyka 1: “ECCC PI M21 Moduł certyfikacji zdalnego nauczania” 

Europa zmaga się z rosnącą liczbą przypadków Covid19. Polska wprowadziła stan zagrożenia 

epidemicznego rozporządzeniem Ministra Zdrowia od dnia 13 marca 2020 r., które bezpośrednio 

zmieniło sposób funkcjonowania placówek oświatowych. Ze względu na czasowe ograniczenie 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczyciele byli zobowiązani do prowadzenia kształcenia 

zdalnego z wykorzystaniem metod i technik nauczania zdalnego. Analizując obecną sytuację poprzez 

konsultacje ze środowiskiem nauczycielskim oraz poprzez analizę opinii samych edukatorów, uczniów 

i ich rodziców, dostępnych na tematycznych forach internetowych i grupach wsparcia, podjęto 

działania mające na celu pomoc edukatorom w tej trudnej sytuacji. 

Mając na uwadze rekomendacje Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczące proponowanych 

narzędzi wspierających edukację zdalną, Fundacja ECCC (Polska) skupiła się w szczególności na 

modelu opartym na bezpłatnej aplikacji Google Classroom. Stał się on podstawą do wdrożenia 

nowego „modułu certyfikacji zdalnego nauczania ECCC PI M21”, dedykowanego nauczycielom jako 

pomoc w zdalnym nauczaniu. FUNDACJA ECCC zrealizowała projekt finansowany ze środków 

własnych, dotyczący e-learningu (e-nauczyciel ECCC).Na potrzeby realizacji projektu e-learningowego 

opracowano moduł szkoleniowy. 

Zakres modułu obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne związane z obsługą darmowych 

pakietów narzędzi, które umożliwiają nauczycielom prowadzenie lekcji online przy użyciu Google 

Classroom. Egzamin weryfikuje wiedzę i umiejętności z zakresu parametryzacji aplikacji i jej obsługi, 

tworzenia w szczególności niestandardowych materiałów edukacyjnych, planowania zadań, 

dostarczania treści, monitorowania i oceniania pracy uczniów. Umiejętności te pozwolą nauczycielowi 

realizować nauczanie zdalne, doskonalić własną pracę, zapewniając jednocześnie komunikację z 

uczniami w czasie rzeczywistym. Usługa Classroom jest dedykowana dla nauczycieli i powstała we 

współpracy z nimi. 

Aplikacja Google Classroom upraszcza powtarzalne zadania i pomaga skupić się na tym, co nauczyciele 

i uczniowie robią najlepiej. Dzięki czytelnym komunikatom i segregacji danych uczniowie mają 

wszystko „pod ręką”. Uczniowie, rodzice i nauczyciele mogą zalogować się z dowolnego komputera 

lub urządzenia mobilnego, aby uzyskać dostęp do zadań, materiałów szkoleniowych, ocen i informacji 

zwrotnych. Nauczyciele mogą śledzić postępy uczniów. Dzięki uproszczonym przepływom pracy 

można poświęcić więcej energii na poznanie ucznia i udzielanie mu indywidualnego wsparcia. 

Ten kurs uczy, jak korzystać z Google Classroom - bezpłatnej usługi online dla szkół, organizacji 

pozarządowych non-profit i osób, które chcą realizować zadania edukacyjne zdalnie. W trosce o 

http://e-nauczanie.eccc.com.pl/en/elementor-2709/
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rozwój edukacji i dobre samopoczucie uczniów szkolenie ECCC z modułu e-learningowego PI M21 z 

certyfikatem ECCC zostało zrealizowane całkowicie bezpłatnie. 

E-learning powstał, aby pomóc rodzicom i dzieciom poznać świat nauki zdalnej i korzystać z narzędzi 

e-learningowych szybko i efektywnie, zdobyć wiedzę i kompetencje potrzebne do korzystania z zajęć 

online w czasie rzeczywistym oraz nauczyć się jak zarządzać obowiązkami dziecka podczas nauki 

online. Użytkownik loguje się do platformy za darmo za pośrednictwem aplikacji Google Classroom. 

Po zalogowaniu zdawany jest krótki test dla nauczycieli lub ucznia, który po ukończeniu otrzymuje 

certyfikat z oceną w skali procentowej. 

 
 

Z projektu „e-nauczyciel ECCC” możemy zaproponować jako dobre praktyki dla projektu DIG IN: 

 Naukę korzystania z bezpłatnej aplikacji Google Classroom, 

 Ocenę wiedzy z wykorzystaniem platformy szkoleniowej, 

 Otrzymanie bezpłatnego certyfikatu europejskiego. 
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Best Practice 2: Projekt“DigComping” 

Kolejny projekt o nazwie “DigComping” (http://www.digcomp.pl/) został sfinansowany i realizowany 
przez FUNDACJĘ ECCC.  

Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii oraz wymagania rynku pracy wraz z 
zapotrzebowaniem na edukację w zakresie IT stale rosną. Znajomość nowoczesnych technologii jest 
wymagana od każdego człowieka. Dziś wszyscy, także młodzi ludzie, mają problem z kompetencjami 
cyfrowymi. Zainteresowanie uczestnictwem w szkoleniach ukierunkowanych na podnoszenie 
kompetencji cyfrowych również ulega maksymalizacji. Wiąże się to z koniecznością poszukiwania 
szans na rynku pracy. Brak wiedzy o nowoczesnych technologiach może prowadzić do wykluczenia 
społecznego. Ta dobra praktyka była odpowiedzią na zidentyfikowanie niedoborów umiejętności 
cyfrowych wśród mieszkańców w każdym wieku, niezależnie od płci i pochodzenia, na wszystkich 
poziomach edukacji. 

Głównym celem projektu było przyczynienie się do tworzenia społeczeństwa cyfrowego poprzez 
rozwijanie i walidację kompetencji cyfrowych ogółu społeczeństwa w kraju. Dokonano tego poprzez 
opracowanie standardu walidacji kompetencji cyfrowych o nazwie Europejski Certyfikat Kompetencji 
Komputerowych (European Computer Competence Certificate - ECCC), który jest szeroko wdrażany 
w Polsce. Standard został zainspirowany Europejskimi Ramami Kompetencji Cyfrowych dla Obywateli. 

 

http://www.digcomp.pl/
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Osoby zaangażowane w projekt były w każdym wieku, niezależnie od płci i pochodzenia, na wszystkich 

poziomach edukacji. Nauczyciele i trenerzy byli zaangażowani w dostarczanie i kontrolowanie 

umiejętności cyfrowych w populacji ogólnie, zwłaszcza wśród bezrobotnych. Do tej pory w projekcie 

wzięło udział 114 068 osób. 

Zasadniczo grupą docelową projektu były osoby, które potrzebują dodatkowych kwalifikacji i 

kompetencji informatycznych wymaganych przez pracodawców. Interesariusze ci byli aktywnie 

zaangażowani w kluczowe działania projektu. 

Działania na rzecz wdrożenia DigComp zgodnie z rekomendacją Parlamentu Europejskiego, które 

zostały wdrożone przez Fundację ECCC: 

1. Łącznie 15 Sylabusów dla każdego modułu, M1, M2, M3, M4, M5 na poziomach A, B i C 

2. Na podstawie sylabusów opracowano pytania egzaminacyjne w celu walidacji 

kompetencji cyfrowych (M1, M2, M3 i M4) 

3. Opracowano platformę egzaminacyjną, na którązaładowano opracowane sylabusy lub 

pytania egzaminacyjne 

4. Dostęp do platformy mają Ośrodki Egzaminacyjne Fundacji ECCC oraz egzaminator, po 

uprzednim uzyskaniu akredytacji jako egzaminator 

5. Platforma egzaminacyjna służy do walidacji uczestników projektów finansowanych przez 

Unię Europejską. 

6. Opracowany podręcznik DigComp dla modułów M1, M2, M3, M4, M5 dla poziomów A, 

B i C, który pomaga uczestnikom zapoznać się z treścią przed przystąpieniem do egzaminu 

7. Opracowano szablon certyfikatu 

 

Praktyczne wdrożenie koncepcji DigComp w Polsce przez Fundację ECCC zostało wysoko ocenione 

przez Komisję Europejską. Fundacja ECCC została nominowana do nagrody DIGITAL SKILLS AWARD 

2016. 

Z projektu „DigComping” możemy zaproponować jako dobre praktyki dla projektu DIG IN: 

 Korzystanie z podręcznika DigComp do szkolenia młodzieży NEET, 

 Przeprowadenie egzaminu ECCC, 

 Otrzymanie europejskiego certyfikaty przez młodzież NEET. 
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WŁOCHY 

„Wzrost w technologii cyfrowej”/“Crescere in Digitale” (https://www.crescereindigitale.it/) to 

projekt ANPAL i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej stworzony we współpracy z Unioncamere i 

Google na krajowych zasobach Projektu Gwarancji dla Młodzieży, realizowany we Włoszech.Grupą 

docelową w tym projekcie była młodzież NEET, której brakowało umiejętności cyfrowych, aby wejść 

na rynek pracy, a właściwie największym wyzwaniem napotkanym w ramach projektu była grupa 

młodzieży NEET, która często wydawała się zniechęcona. 

 

Wielu młodych NEET, którzy stracili motywację, może być zniechęconych do wzięcia udziału w 

szkoleniu, a następnie wejścia na rynek pracy, zamiast natychmiastowego rozpoczęcia pracy. 

„Crescere in Digitale” daje wielką szansę młodzieży NEET, pozwalając im odczuć rynek pracy poprzez 

szkolenie i odkrywanie nowych aspektów tego ostatniego.Ten system ma na celu zwiększenie ich 

motywacji do podążania wybraną drogą, uświadamiając im, że ciągła aktualizacja i szkolenia są 

kluczem do sukcesu. 

Innowacyjne podejście tej inicjatywy dotyczy umiejscowienia młodzieży NEET poprzez 

monitorowanie koncentracji przedsiębiorstw zarejestrowanych w Gwarancji dla Młodzieży oraz 

monitorowanie przyjętej młodzieży NEET i lokalnych możliwości dla zorganizowania warsztatów 

szkoleniowych między młodzieżą NEET a strukturami przyjmującymi.Głównym zadaniem 

zaangażowanych firm, które zorganizują warsztaty szkoleniowe, jest oczywiście wyrażanie swoich 

preferencji co do kandydatów,oczywiście w oparciu o postępy, tak aby pracownicy „Crescere in 

Digitale” nawiązali kontakt z młodzieżą NEET wybraną na kolejny staż. 

 

https://www.crescereindigitale.it/
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Inicjatywa miała na celu promowanie, poprzez nabywanie umiejętności cyfrowych, szans na 

zatrudnienie młodych ludzi, którzy nie studiują i nie pracują, inwestując w poprawę ich umiejętności 

cyfrowych. Wspierała również swoich studentów poprzez angażowanie firm w miejscu ich 

zamieszkania, oferując usługi mające na celu poprawę widoczności i marketingu firm. 

 

Pierwsza część projektu, po zarejestrowaniu się NEET, składa się z ponad 50-godzinnego kursu online, 

na zakończenie którego zaplanowany jest test.Po teście uczestnik otrzymuje certyfikat do 

zamieszczenia w CV.Zakwalifikowana młodzież NEET może ubiegać się o udział w warsztatach na 

danym terytorium i ma możliwość wzięcia udziału w pozalekcyjnych stażach w różnych 

przedsiębiorstwach. 

Przykładem historii sukcesu, która rozpoczęła się od „Crescere in Digitale”, jest Fabio Pinna z Oristano 

na Sardynii.Fabio, po studiach w Przemysłowym Instytucie Technicznym o specjalności informatyka, 

od razu zaczął szukać pracy w dziedzinie, która go najbardziej pasjonowała: świecie cyfrowym.Tak 

odkrył „Crescere in Digitale”.Po ukończeniu kursu online rozpoczął staż w firmie Tek Ref 

specjalizującej się w piecach do pizzy w Oristano.Po sześciu miesiącach szkolenia zdobył stałą 

umowę.Obecnie zajmuje się wszystkimi zadaniami digital i marketingowymi, które są potrzebne w 

firmie, aktualizacją serwisu i mediów społecznościowych, przygotowywaniem treści fotograficznych i 

krótkich filmów, zarządzaniem kampaniami reklamowymi, a także oferowaniem wsparcia 

administracyjnego i utrzymywaniem relacji z klientami zagranicznymi. 

Ta dobra praktyka może być całkowicie powiązana z założeniami i celami DIGIN.IO1 opracowane 

dla wsparcia młodzieży, która jest NEET oraz ma na celu zachęcanie i wspieranie jej rozwoju 

osobistego za pomocą jasnych i pomocnych narzędzi i technik, których mogą użyć do nawiązania 
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kontaktu z niezaangażowaną i cyfrową młodzieżą.Metoda opisana w projekcie „Growing in Digital” 

oferuje konkretne ścieżki szkoleniowe i materiały edukacyjne, które pracownicy młodzieżowi i 

dorośli mentorzy mogą wykorzystać, aby zaangażować i aktywizować cyfrową młodzież. 

Jest to istotne również na szczeblu UE, ponieważ Europejczycy żyją w coraz bardziej złożonym 

świecie cyfrowym, który rewolucjonizuje sposób, w jaki pracują, prowadzą działalność 

gospodarczą, uczą się i zachowują się jako aktywni obywatele.Niezależnie od tego, czy wypełniają 

podanie o pracę online, korzystają z handlu elektronicznego do robienia zakupów, czy też 

bankowości za pośrednictwem aplikacji, ludzie potrzebują zróżnicowanego zestawu umiejętności 

cyfrowych, wiedzy i pewności siebie, aby jak najlepiej wykorzystać cyfrową rewolucję.„Growing in 

Digital” wypełnia dokładnie tę lukę, aby powiązać młodzież NEET i cyfrową młodzież z potrzebami 

rynku pracy i wspierać ich integrację z nową erą cyfrową, która niesie ze sobą wyzwania, ale także 

wielkie możliwości. 
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W projekcie WEEELABS bierze udział łącznie sześć organizacji europejskich z czterech krajów: 

Hiszpanii, Grecji, Włoch i Portugalii. 

 

Aby ułatwić integrację społeczną młodych ludzi w sytuacji wykluczenia i włączyć ich na rynek pracy, 

partnerzy projektu określili odzyskiwanie i recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

(WEEES) jako możliwość włączającej pracy i integracji społecznejtych młodych ludzi, zgodnie z 

Europejską Dyrektywą w Sprawie Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego.Jest to szansa na 

zatrudnienie, która może zostać zrealizowana poprzez tworzenie nowych przedsiębiorstw 

społecznych i/lub projektów wewnątrzprzedsiębiorczych w organizacjach.W tym sensie, w ramach 

projektu WEEELABS zbadano nowy sposób nieformalnych procesów edukacyjnych, dostosowany i 

specjalnie zorientowany na naszą docelową grupę młodych ludzi w sytuacji poważnie zagrożonej 

wykluczeniem, zarówno pod względem wyposażenia – jeszcze nie odzwierciedlonego w formalnym 

systemie edukacji – jak i rozwój bazowych umiejętności podstawowych (język, w którym rozmawiają, 

czytanie ze zrozumieniem i obliczenia) oraz umiejętności przekrojowych (rozwiązywanie problemów, 

praca zespołowa, organizacja pracy, kreatywne myślenie i instrukcje monitorowania). W ten sposób 

zatwierdzili adaptację modelu FabLab (Fabrication Laboratories), który był promowany przez 

Massachusetts Institute Technology (MIT) jako warsztaty/edukację społeczności w zakresie 

projektowania cyfrowego i skali produkcyjnej do użytku osobistego lub lokalnego (zwykle z 

wykorzystaniem technologii 3D). 

Głównym celem projektu WEEELABS jest budowa strategicznego partnerstwa między organizacjami 

z doświadczeniem na polu społecznym, aby wspólnie pracować i uczyć się, badając nowe możliwości 

zatrudnienia młodzieży w sytuacji poważnie zagrożonej wykluczeniem. Profile grupy docelowej tego 

projektu: młodzi ludzie w różnych warunkach, którzy dzielą się określonymi elementami swojego 

miejsca zamieszkania i kontekstu lokalnego, takie jak oczekiwania i trudności w integracji z systemem 

społecznym i produkcyjnym, ale mają wspólne potrzeby edukacyjne i integracyjne. 

Głównymi interesariuszami i kluczowymi aktorami w tym projekcie byli:  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2015-1-ES02-KA205-006022
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 Firmy 

 Administracje publiczne  

 Centra technologiczne  

 Grupy badawcze  

 Ośrodki edukacyjne  

 ZSZ (zintegrowany system zarządzania)  

 Duże przedsiębiorstwa  

 Przedsiębiorstwa społeczne  

 Laboratorium Weee  

 Przedsiębiorstwa sektora Weeeee 

Wszystkie cele osiągnięto dzięki następującym trzem produktom intelektualnym i stronie 

internetowej, które są uważane za rezultaty projektu:  

 Badanie dotyczące ponownego wykorzystania WEEE jako niszy rynkowej dla tworzenia 

przedsiębiorstw społecznych 

 Wytyczne dydaktyczne dla facylitatorów w programach szkoleniowych dotyczących 

gospodarowania i ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego  

 Przewodnik z dobrymi praktykami w zakresie zarządzania i wdrażania dostosowanych 

fablabów do ponownego wykorzystania zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 

WEELABS jest powiązany z celami i zadaniami DIG IN dzięki opracowaniu przenośnej nieformalnej 

metodologii edukacyjnej zaadaptowanej z innowacji technologicznych (FabLab - Fabrication 

Laboratories), opartej na zasadzie „uczenia się przez działanie”, w celu rozwoju społeczno-

zawodowegoi umiejętności przedzatrudnieniowych młodzieży. 
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Kolejny projekt pochodzący z Włoch to „Praca z młodzieżą 360” “YouthWork360”w który 

zaangażowane są trzy organizacje europejskie z: Polski, Anglii i Włoch. „YouthWork360” to 

innowacyjny projekt, który dostarczył narzędzi edukacyjnych dla pracowników młodzieżowych w 

technologii Virtual Reality. Celem projektu jest opracowanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie 

pięciu innowacyjnych narzędzi edukacyjnych dla pracowników młodzieżowych oraz informowanie o 

możliwościach oferowanych przez międzynarodowe mobilności młodzieży i nieformalne uczenie się 

poprzez produkcję treści wideo VR. 

W ramach projektu odbyły się trzy międzynarodowe spotkania projektowe i jedna mobilność 

pracowników młodzieżowych. Projekt osiągnął wysoką widoczność m.in. poprzez udział w 

międzynarodowych targach edukacyjnych w Londynie, Turynie i Warszawie. Projekt był realizowany 

przez Regionalne Centrum Wolontariatu w  Kielcach, Momentum World Community Interest 

Company z Londynu oraz MINE VAGANTI NGO z Włoch i trwał 12 miesięcy, mając za grupę docelową 

osoby pracujące z młodzieżą i młodzież. 

 

Głównymi celami projektu były: 

 Wspieranie nabywania odpowiednich umiejętności i kompetencji na wysokim 

poziomie dla początkujących pracowników młodzieżowych, poprzez dostarczanie im 

nowych narzędzi uczenia się oraz dla młodych ludzi, którzy za pomocą nowoczesnych 

narzędzi będą uczestniczyć w mobilności międzynarodowej w ramach programu 

Erasmus+ poprzez przygotowanie i nagranie 15 instrukcji wideo w technologii 

wirtualnej rzeczywistości (VR) 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2017-3-PL01-KA205-047074
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 Tworzenie innowacyjnych metod nauczania i uczenia się oraz opracowywanie 

materiałów i narzędzi do nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii 

informacyjno-komunikacyjnych (TIK) 

 Promowanie wysokiej jakości pracy z młodzieżą poprzez wymianę doświadczeń między 

organizacjami partnerskimi i związanymi z nimi osobami pracującymi z młodzieżą oraz 

stworzenie katalogu 15 najciekawszych i najskuteczniejszych narzędzi warsztatowych, 

które umożliwiają włączenie osób niepełnosprawnych lub osób o mniejszych szansach 

 Wspieranie pracowników młodzieżowych w opracowywaniu i wymianie skutecznych 

sposobów dotarcia do zmarginalizowanej młodzieży, poprzez przygotowanie i nagranie 

materiału VR, który umożliwi wirtualny udział w projekcie międzynarodowych wymian 

młodzieży oraz informowanie o edukacji pozaformalnej, programie Erasmus+ i 

Youthpass 

 Prowadzenie szerokiej promocji narzędzi wypracowanych w ramach projektu, w tym 

międzynarodowych targów edukacyjnych. 

Wyniki projektu były w większości namacalne i zostały wymienione poniżej:  

 5 instruktażowych demonstracji ćwiczeń Energisers w technologii Virtual Reality 

 5 filmów instruktażowych prezentujących pracę warsztatową typu Teambuilding w 

technologii Virtual Reality 

 5 filmów instruktażowych prezentujących pracę warsztatową nad różnorodnością 

kulturową i solidarnością w technologii Wirtualnej Rzeczywistości oraz ich włączenie 

do aplikacji internetowych i mobilnych 

 Aplikacja mobilna na smartfony z bezpośrednim dostępem do materiału VR 

wyprodukowanego w ramach projektu. 

YouthWork360 odnosi się zatem do celów DIG IN w zakresie wsparcia oferowanego osobom 

pracującym z młodzieżą w zdobywaniu nowych umiejętności i kompetencji w zakresie 

innowacyjnych narzędzi i metod związanych z wykorzystaniem TIK poprzez namacalne wyniki 

wymienionego powyżej projektu, który oferuje konkretne materiały szkoleniowe dla osób 

pracujących z młodzieżą i inni edukatorzy mogą wykorzystać, aby dotrzeć do grupy docelowej 

zaangażowanej młodzieży znajdującej się w niekorzystnej sytuacji i cyfrowej młodzieży. 

 

  



 
Nr projektu:2019-PL01-KA205-077693  

 

 

84 

Bibliografia 
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://europa.eu/youth/strategy_en#:~:text=The%20EU%20Youth%20Strategy%20focuses,European%20Yo
uth%20Goals%20were%20developed.  

https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion 

https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion 

Source: European Parliament and Council of the European  Union (2006); cedefop, 2012,  Cedefop 
(2014).Terminology of European education and training policy. Second Edition. A selection of 130 key terms. 
Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014. Access to: https://www.eqavet.eu/eu-quality-
assurance/glossary/basic-ict-skills 
Source: European Parliament and Council of the European  Union (2006); cedefop, 2012,  Cedefop 
(2014).Terminology of European education and training policy. Second Edition. A selection of 130 key terms. 
Luxembourg: Publications office of the European Union, 2014. Access to: https://www.eqavet.eu/eu-quality-
assurance/glossary/basic-ict-skills 

https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/connect_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital-native 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native 

Prensky, M. (2001), "Digital Natives, Digital Immigrants Part 1", On the Horizon, Vol. 9 No. 5, pp. 1-6. 
https://doi.org/10.1108/10748120110424816 

https://www.investopedia.com/terms/d/digital-native.asp 

Dingli A., Seychell D. (2015) Who Are the Digital Natives?. In: The New Digital Natives. Springer, Berlin, 
Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-46590-5_2 

https://www.princes-trust.org.uk/ 

https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2016/12/07/digital-inequality-disadvantaged-young-people-experience-
higher-barriers-to-digital-engagement/ 

https://www.verke.org/wp-content/uploads/2019/02/Digitalisation-and-youth-work.pdf 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014.pdf 

https://www.goodthingsfoundation.org/young-adults-digital-skills-gap 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://europa.eu/youth/strategy_en#:~:text=The%20EU%20Youth%20Strategy%20focuses,European%20Youth%20Goals%20were%20developed
https://europa.eu/youth/strategy_en#:~:text=The%20EU%20Youth%20Strategy%20focuses,European%20Youth%20Goals%20were%20developed
https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion
https://en.unesco.org/news/digital-skills-critical-jobs-and-social-inclusion
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills
https://www.eqavet.eu/eu-quality-assurance/glossary/basic-ict-skills
https://www.thebalancecareers.com/information-and-communications-technology-skills-4580324
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/engage_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/connect_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/empower_en
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy/euyouthstrategyplatform_en
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competence-framework
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/digital-native
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_native
https://doi.org/10.1108/10748120110424816
https://www.investopedia.com/terms/d/digital-native.asp
https://doi.org/10.1007/978-3-662-46590-5_2
https://www.princes-trust.org.uk/
https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2016/12/07/digital-inequality-disadvantaged-young-people-experience-higher-barriers-to-digital-engagement/
https://blogs.lse.ac.uk/medialse/2016/12/07/digital-inequality-disadvantaged-young-people-experience-higher-barriers-to-digital-engagement/
https://www.verke.org/wp-content/uploads/2019/02/Digitalisation-and-youth-work.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Digital-Inclusion/Youth-and-Children/Documents/YouthReport_2014.pdf
https://www.goodthingsfoundation.org/young-adults-digital-skills-gap


 
Nr projektu:2019-PL01-KA205-077693  

 

 

85 

Siemer, Lutz. (2015). Youth Work Mobile 2.0 - A competence framework for youth work in the age of 
smartphones and social media | Description of Competences (Bodies of Knowledge, Skills and Attitude)   

https://abc-of-youthwork.eu/wp-content/uploads/2018/07/R2-Deskresearch.pdf 

https://www.zurinstitute.com/digital-divide/ 

https://internationalcoachingcommunity.com/ 

https://nationalmentoringresourcecenter.org/index.php/what-works-in-mentoring/what-is-mentoring.html 

https://www.ynovation.de/wordpress/wp-
content/uploads/2014/11/european_business_review_managing_digital_natives_englisch_copy.pdf 

https://www.bncollege.com/wp-content/uploads/2015/10/Gen-Z-Research-Report-Final.pdf 

https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/07/11/it-puts-kids-to-sleep-but-teachers-
keep-lecturing-anyway-heres-what-to-do-about-it/?noredirect=on&utm_term=.0249c0b012b0 

https://news.elearninginside.com/nmc-horizon-report-profiles-long-term-trends-challenges/ 

Robert W. Lucas, R.W., (2003).  “The Creative Training Idea Book. Inspired Tips and Techniques for Engaging 
and Effective Learning”, American Management Association, New York  

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

 
 

Linki zewnętrzne 

https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf 

https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8203 

https://www.youtube.com/watch?v=a7ff98PL2X4 

https://www.un.org/youthenvoy/information-communication-technology/ 

https://www.youtube.com/watch?v=3fFQiLOtDkc&t=12s 

https://www.createwebquest.com/webquest/competency-based-curriculum-higher-education 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu 

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf 

YOU.A.C.E.! - Innovating youth work to foster youth active citizenship, (social) entrepreneurship and 

(self-)employability 

https://abc-of-youthwork.eu/wp-content/uploads/2018/07/R2-Deskresearch.pdf
https://www.zurinstitute.com/digital-divide/
https://internationalcoachingcommunity.com/
https://nationalmentoringresourcecenter.org/index.php/what-works-in-mentoring/what-is-mentoring.html
https://www.ynovation.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/european_business_review_managing_digital_natives_englisch_copy.pdf
https://www.ynovation.de/wordpress/wp-content/uploads/2014/11/european_business_review_managing_digital_natives_englisch_copy.pdf
https://www.bncollege.com/wp-content/uploads/2015/10/Gen-Z-Research-Report-Final.pdf
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/07/11/it-puts-kids-to-sleep-but-teachers-keep-lecturing-anyway-heres-what-to-do-about-it/?noredirect=on&utm_term=.0249c0b012b0
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2017/07/11/it-puts-kids-to-sleep-but-teachers-keep-lecturing-anyway-heres-what-to-do-about-it/?noredirect=on&utm_term=.0249c0b012b0
https://news.elearninginside.com/nmc-horizon-report-profiles-long-term-trends-challenges/
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/education/sites/default/files/document-library-docs/deap-factsheet-sept2020_en.pdf
https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&furtherPubs=yes&langId=en&pubId=8203
https://www.youtube.com/watch?v=a7ff98PL2X4
https://www.un.org/youthenvoy/information-communication-technology/
https://www.youtube.com/watch?v=3fFQiLOtDkc&t=12s
https://www.createwebquest.com/webquest/competency-based-curriculum-higher-education
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu
https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/digcompedu_leaflet_final.pdf
file:///C:/Users/VaiaKiratzouli/Downloads/YOU.A.C.E.!%20-%20Innovating%20youth%20work%20to%20foster%20youth%20active%20citizenship,%20(social)%20entrepreneurship%20and%20(self-)employability
file:///C:/Users/VaiaKiratzouli/Downloads/YOU.A.C.E.!%20-%20Innovating%20youth%20work%20to%20foster%20youth%20active%20citizenship,%20(social)%20entrepreneurship%20and%20(self-)employability


 
Nr projektu:2019-PL01-KA205-077693  

 

 

86 

http://www.changeyourlife.pl/ 

e-nauczyciel ECCC 

https://www.eccc.edu.pl/e-nauczanie/ 

http://www.digcomp.pl/ 

https://www.eccc.edu.pl/projekty/digcomping/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie pogląd autorów. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i 

Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w niej 

informacji. 

http://www.changeyourlife.pl/
http://e-nauczanie.eccc.com.pl/en/elementor-2709/
http://www.digcomp.pl/
https://www.eccc.edu.pl/projekty/digcomping/


 
Nr projektu:2019-PL01-KA205-077693  

 

 

87 

 

 


