
 
 
   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugie spotkanie partnerów odbyło się w Londonie 11-
12.04.2018. Główne tematy dyskusji to: 

• Finalizacja profilu edukatora młodzieżowego 

• Przewodnik sprawdzania wiedzy edukatorów młodzieżowych w wersji 
online 

• Działania rozpowszechniające w każdym kraju partnerskim 

• Organizacja pilotażu w krajach partnerskich 

Ostatnie spotkanie partnerów: Vigo, Hiszpania grudzień 2018 
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Zmienia życie. Otwiera umysły. 

Projekt sfinansowany z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu Erasmus+. 

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt od-
zwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za 

umieszczoną w nich zawartość merytoryczną. 
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Czas trwania projektu: 

01.09.2017 – 31.07.2019 

Mapowanie, Ocena i Walidacja  Kompetencji 
Pracowników Młodzieżowych Pracujących z NEET - 

MAV 
Badania porównawcze wykazały, że istnieją pewne różnice między 
krajami partnerskimi projektu pod względem różnych aspektów 
związanych z koncepcją "osoby pracującej z młodzieżą", takich jak: 
definicja, zakres, oficjalne uznanie i standaryzacja. 
Z jednej strony mamy UK, które ma wdrożony system dla pracowników 
młodzieżowych powstały w późnych latach trzydziestych, z Krajowymi 
Standardami Zawodowymi określającymi kwalifikacje potrzebne by 
pracować z młodzieżą, różny zakres kwalifikacji i ścieżki szkoleniowe, 
aby stać się wykwalifikowanym pracownikiem młodzieżowym. Na 
drugim końcu znajduje się Hiszpania, gdzie obecnie nie ma 
profesjonalnej osoby jako "edukator młodzieżowy", a praca z młodzieżą 
jest szeroko rozumiana. Oznacza to, że każdy, kto pracuje z młodzieżą 
na różnych poziomach, może być traktowany jako pracownik 
młodzieżowy (nauczyciele uczniów w wieku 15-35 lat, pedagodzy 
szkolni, agenci pracy, instruktorzy sportowi itp.), A zawód, który można 
łatwiej powiązać z pracą z młodzieżą borykająca się z problemami 
społecznymi i trudnościami związanymi z pracą, to pracownik socjalny.   
Pomiędzy mamy Polskę i Słowację. W Polsce, mimo że postać 
pracownika młodzieżowego jest dobrze zdefiniowana, nie ma obecnie 
wspólnego systemu potwierdzania kwalifikacji pracowników 
młodzieżowych, jednak niektóre duże organizacje stosują system oparty 
na standardowym szkoleniu i sposobie potwierdzania zdobytej wiedzy. 
Na Słowacji profil pracownika młodzieżowego jest również określony 
przez prawo, chociaż termin ten został wprowadzony w polityce 
Republiki Słowackiej dopiero w ostatniej dekadzie. 
 
Więcej rezultatów można znależć na naszej stronie: http://mav1.eu/ 

Czy chcesz dowiedzieć się 
więcej o projekcie MAV?  

https://www.facebook.com/MAV-Project-276634079509014/ 

http://mav1.eu/ 


