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WSTĘP 

 
Celem projektu MAV jest ocena i podniesienie kompetencji edukatorów 

młodzieży NEET. Projekt ma za zadanie poprawić obecną sytuację poprzez określenie 

profilu kompetencji edukatorów młodzieży NEET, opracowanie metodologii oceny ich 

kompetencji (badania kompetencji), e-kursu dla osób oceniających i europejskiego 

systemu certyfikacji i rejestracji osób oceniających i edukatorów młodzieży, którzy 

pomyślnie przeszli badanie. Badanie zostanie przeprowadzone poprzez platformę 

internetową. Opis profilu kompetencji edukatora młodzieży NEET będzie oparty na 

systemie ECVET, przeglądzie zaleceń Rady Europejskiej w sprawie walidacji uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego i na europejskich wytycznych dotyczących walidacji 

uczenia się pozaformalnego i nieformalnego opracowanych przez CEDEFOP. 

W skład konsorcjum projektu wchodzą organizacje z Polski, Wielkiej Brytanii,  

Hiszpanii i Słowacji pracujące z młodzieżą NEET. 

 
METODOLOGIA  

Przewodnik zawiera metodologię oceny i walidacji kompetencji zainspirowaną 

metodologią oceny stosowaną w Wielkiej Brytanii dla Krajowej Ramy Kwalifikacji 

Zawodowych. Badanie kompetencji jest spójne z zaleceniami Rady Europejskiej w 

sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego (2012 r.) i z europejskimi wytycznymi w 

sprawie walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, opracowanymi przez 

CEDEFOP w 2015 r.  W przewodniku znajduje się plan przeprowadzenia wywiadu PFI 

(wywiad skoncentrowany na działaniach) z edukatorami młodzieży NEET i opracowania 

planu doskonalenia, kryteria punktowania odpowiedzi, instrukcje dotyczące sposobu 

przeprowadzenia wywiadu przez SKYPE itd. 

Przewodnik skierowany jest do osób oceniających edukatorów młodzieży, do 

pracowników naukowych i pozostałych zainteresowanych. 

Badanie może zostać przeprowadzone na różnych poziomach: 

1) Samodzielnie, tylko przez edukatora młodzieży (refleksja nad mocnymi i słabymi 

stronami); 
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2) Przez osobę oceniającą nie posiadającą oficjalnie uznanych kwalifikacji. Refleksja 

edukatora młodzieży nad mocnymi i słabymi stronami; nadzór nad oceną i 

planem rozwoju; 

3) Przez osobę oceniającą posiadającą oficjalnie uznane kwalifikacje. To samo, co w 

poprzednich punktach. Ponadto kompetencje edukatora młodzieży są 

potwierdzone certyfikatem kompetencji uznawanym przez organizacje 

partnerskie. 

  

BADANIE KOMPETENCJI - CELE 

Badanie kompetencji ma na celu: 

 walidację kompetencji edukatora młodzieży, 

 ocenę kompetencji edukatora i przekazanie mu informacji zwrotnej służącej 

doskonaleniu umiejętności, 

 przyczynienie się do profesjonalizacji osoby pracującej z młodzieżą, 

 wspieranie pracy edukatorów młodzieży i pracy z młodzieżą. 

 

Proponowana metodologia pozwala na ocenę efektów uczenia się edukatora 

młodzieży w kontekście skutecznego wykonywania pracy. Przyjęto prezentację portfolio 

i wywiad mający charakter deklaratywny, zakładając ich wykorzystanie zarówno przez 

przedstawicieli sektora zawodowego, jak i sektora wolontariatu, ponieważ te 

metodologie dominują w sektorze młodzieży są opłacalne i można je dostosowywać. 

O przeprowadzenie badania kompetencji mogą zatem ubiegać się pracownicy z 

ponad dwuletnim doświadczeniem. Jednak w krajach, w których zawód ten nie jest 

uznawany lub proces uznawania jeszcze się nie zakończył, ten poziom doświadczenia 

może zostać obniżony, aby umożliwić kandydatowi doskonalenie kompetencji w formie 

kształcenia ustawicznego. 
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CZTERY ETAPY WALIDACJI 

CEDEFOP zaleca cztery etapy walidacji: 

1) Identyfikacja efektów uczenia się uzyskanych przez osobę indywidualną w 

drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; 

2) Dokumentacja efektów uczenia się uzyskanych przez osobę indywidualną w 

drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; 

3) Ocena efektów uczenia się uzyskanych przez osobę indywidualną w drodze 

uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; 

4) Poświadczenie wyników oceny efektów uczenia się uzyskanych przez osobę 

indywidualną w drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego – w  postaci 

kwalifikacji, punktów lub osiągnięć prowadzących do uzyskania kwalifikacji  bądź 

w innej stosownej formie; (Rada UE, 2012 r., s.3, punkty 2a - 2d). 

 

AKTUALNY STATUS EDUKATORÓW MŁODZIEŻY NEET  

„Praca z młodzieżą”  to termin szeroki, obejmujący wiele działań o charakterze 

społecznym, kulturalnym, edukacyjnym lub politycznym, podejmowanych  przez młodzież, 

z udziałem młodzieży oraz na rzecz młodzieży. Coraz częściej  do działań tych zalicza się 

sport i usługi dla młodzieży.  Praca z młodzieżą jest elementem edukacji pozaszkolnej  oraz 

może przybierać formę specjalnych zajęć rekreacyjnych prowadzonych przez osoby 

zawodowo lub ochotniczo pracujące z młodzieżą i przez liderów młodzieżowych. Sposób 

organizacji tej pracy jest różnorodny (odpowiadają za nią organizacje kierowane przez 

młodzież, organizacje dla młodzieży, grupy nieformalne lub służby dla młodzieży i organy 

publiczne). Praca ta przybiera różną formę i odbywa się w różnych warunkach (jest np. 

ogólnodostępna, grupowa,  programowa, środowiskowa), a swój kształt zyskuje na 

szczeblu lokalnym,  regionalnym, krajowym lub europejskim.  

 ̶  (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2013 r.). 

Edukatorzy mogą pomóc w pełni wykorzystać potencjał młodzieży NEET, 

zachęcić ją do rozwoju osobistego, autonomii, inicjatywy i udziału w życiu społecznym. 

Praca z młodzieżą obejmuje edukację pozaszkolną oraz zajęcia rekreacyjne 

prowadzone przez osoby zawodowo lub ochotniczo pracujące z młodzieżą i przez 
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liderów młodzieżowych. 

Sposób organizacji tej pracy jest różnorodny – odpowiadają za nią organizacje 

kierowane przez młodzież, organizacje dla młodzieży, grupy nieformalne lub służby dla 

młodzieży i organy publiczne. 

Praca ta przybiera różną formę i odbywa się w różnych warunkach (może być   

ogólnodostępna, grupowa, programowa, środowiskowa) na szczeblu lokalnym, 

regionalnym, krajowym lub europejskim. 

Dzięki jej skuteczności coraz więcej organizacji (np. organizacje działające w 

dziedzinie wymiaru sprawiedliwości wobec nieletnich i organizacje działające w 

dziedzinie poprawy zdrowia) opracowuje podejście do pracy z młodzieżą. Dzięki temu 

młodzież, która inaczej zostałaby odsunięta od wsparcia, może korzystać z potrzebnych 

jej usług. 
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Jak podaje Wikipedia:  

Pracownik młodzieżowy to osoba, która pracuje z młodzieżą, angażując ją w 

edukację nieformalną. Może pracować w wielu kontekstach. W Wielkiej Brytanii i innych 

krajach wyróżnia się zwykle pracowników  statutowych –  pracujących w ramach 

przedsięwzięć rządowych oraz niestatutowych – pracujących w innych kontekstach. 

 

Komisja Europejska określa trzy główne cechy pracy z młodzieżą: 

1) Młodzi ludzie chcą uczestniczyć 

2) Praca wykonywana jest tam, gdzie znajdują się młodzi ludzie 

3) Młody człowiek i osoba pracująca z młodzieżą są partnerami w procesie uczenia 

się. 

 

Praca z młodzieżą obejmuje działania o charakterze społecznym, kulturalnym, 

edukacyjnym, sportowym, eventowym, politycznym i kulturalnym podejmowane z 

udziałem młodzieży, przez młodzież oraz na rzecz młodzieży w drodze uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego. 

Według Rady Europy, kluczowym pojęciem służącym zdefiniowaniu zawodu 

edukatora młodzieży jest kompetencja. 

Kompetencja to „zdolność wykonywania czynności dobrze lub skutecznie”. Chociaż 

pojęcia tego często używa się zamiennie z pojęciem „umiejętność", nie są one tożsame. 

Kompetencje i umiejętności różnią się od siebie dwoma elementami i to one sprawiają, 

że kompetencja jest czymś więcej niż umiejętność. Kompetentna osoba potrafi 

wykorzystać posiadaną wiedzę, aby wykonać konkretne zadanie lub rozwiązać problem i 

umie przenieść tę umiejętność na różne sytuacje. 

Według definicji Rady Europy na kompetencje składają się trzy powiązane ze sobą 

płaszczyzny: 

ROZDZIAŁ 1. PROFIL KOMPETENCJI EDUKATORÓW 

MŁODZIEŻY 
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WIEDZA – to wszystkie tematy i zagadnienia, które osoba zna lub musi znać, aby 

wykonać swoją pracę. Jest to „kognitywny" wymiar kompetencji, zwykle kojarzony z 

„głową". 

UMIEJĘTNOŚCI – to, co osoba umie lub co musi umieć zrobić, aby pracować z 

młodzieżą. Ten wymiar kompetencji, zwykle kojarzony z „rękoma”, to wymiar 

„praktyczny” bądź związany z umiejętnościami . 

POSTAWY I WARTOŚCI – to postawy i wartości, które osoba musi posiadać, aby 

skutecznie wykonywać swoją pracę. Ten wymiar kompetencji zwykle kojarzy się z 

„sercem". 

W ramach badania kompetencji ramy kompetencji podzieliliśmy na dwa 

powiązane ze sobą obszary: 

1) kompetencje ogólne: kreatywność, praca w zespole, analizowanie i 

rozwiązywanie problemów, komunikacja, umiejętności w zakresie TIK, 

umiejętności organizacyjne i planowanie pracy.  

2) kompetencje szczegółowe:  planowanie działań o charakterze edukacyjnym,  

sportowym, społecznym, kulturalnym na rzecz rozwoju młodzieży, 

aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży, przygotowywanie projektów 

unijnych, wymiana (mobilność) międzynarodowa młodzieży NEET, mentoring 

i coaching młodzieży NEET,  doradztwo zawodowe dla młodzieży NEET.   

 

Kompetencje ogólne obejmują wiedzę, umiejętności i postawy niezbędne do 

osiągnięcia sukcesu w większości zawodów. Muszą je także posiadać edukatorzy 

młodzieży NEET, aby dobrze wykonywać swoją pracę. Ze względu na zmieniającą się 

specyfikę pracy z młodzieżą i rozwój zawodu, edukatorzy młodzieży obciążeni są 

wieloma obowiązkami i zadaniami, niezwiązanymi bezpośrednio z pracą z młodzieżą.  

Na następnych stronach przedstawiono sześć grup kompetencji: 
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1. Kreatywność 
 

KREATYWNOŚĆ 

Dobra wyobraźnia i umiejętność spojrzenia z innej perspektywy 

Wyjście ze strefy komfortu i stosowanie nowego, nietypowego podejścia. 

Elastyczność podczas pracy 

Znajomość różnych narzędzi i metod badawczych 

 

Wiedza Umiejętności Postawa 

Znam różne sposoby 
radzenia sobie z trudną 
sytuacją 
 
Wiem, jak znaleźć kilka 
źródeł informacji 
 
Znam różne czynności 
związane z wykonywaną 
przeze mnie codzienną 
pracą 
 
Wiem, jak spontanicznie 
dostosować strukturę 
 
Rozumiem, że nie jest 
dobrym rozwiązaniem 
dla niektórych osób z 
grupy docelowej 
 
Znam różne metody i 
wiem, jak można je 
zmienić 
 
Wiem, kiedy należy 
zmienić metody 
 

Umiem poradzić sobie z 
problemem stosując 
nową metodę 
 
Umiem zarządzać 
kilkoma narzędziami 
badawczymi 
 
Umiem wykonywać kilka 
czynności w zależności 
od okoliczności. 
 
 
Potrafię wykorzystać 
swoją kreatywność i 
wybrać   odpowiednie 
rozwiązanie problemu. 
 
Potrafię spontanicznie 
dostosować plany  
 
Umiem radzić sobie w 
nieprzewidywalnych 
sytuacjach 
 
Potrafię wykorzystać 
swoją kreatywność i 

Potrafię zachęcić się do 
wypróbowania nowej 
metody rozwiązania 
problemu 
 
Lubię odkrywać nowe 
informacje. 

 
Zdaję sobie sprawę, jak 
ważna jest elastyczność. 
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Rozumiem, że co pewien 
czas nawet najlepsze 
metody wymagają 
dostosowania 
 

zmienić stosowane 
metody 
 
Umiem odczytać reakcje 
grupy docelowej,  aby w 
odpowiedni sposób 
dostosować metody. 

 

2. Praca w zespole  

 

PRACA W ZESPOLE 

Współpraca z innymi osobami i działanie jako jedność dla osiągnięcia wspólnego celu 

Wzajemna pomoc, wspólne radzenie sobie z wyzwaniami 

Wybór lidera, który może być odpowiedzialny za całą grupę 

 

Wiedza Umiejętności Postawa 

Znam metody, które w 
proces podejmowania 
decyzji angażują wszystkie 
osoby 
 
Wiem, jak wykorzystać 
wszystkie  pomysły, aby 
uzyskać końcowy rezultat 
 
Wiem, jak przewodzić 
grupie  
i być dobrym liderem 
 
Wiem, co zrobić, aby 
proces  
podejmowania decyzji był 
możliwie jak najbardziej 
udany 
 

Umiem określić role   
w grupie 
 
Umiem podsumować  
pomysły innych osób i na 
ich podstawie podjąć 
decyzję 
 
Umiem wziąć na siebie 
odpowiedzialność i   
działać jako przywódca. 
 
Umiem zająć się swoją  
grupą i pomóc jej w razie  
problemów 
 
Umiem wziąć na siebie 
odpowiedzialność i  
działać jako przywódca. 

Szanuję role w grupie  
i decyzje  podejmowane 
przez grupę 
 
Mam świadomość 
znaczenia uwzględnienia 
wszystkich uwag  
i komentarzy 
 
Czuję się komfortowo 
będąc liderem grupy 
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Znam potrzeby   
i oczekiwania mojej grupy 
 
Rozumiem jak dużo 
korzyści  
może dać grupie  
dobry lider 
 
Wiem, jak rozwiązywać  
problemy pomiędzy 
członkami   
zespołu 
 
Wiem, jak odpowiednio 
reagować   
w przypadku problemów 
między członkami   
zespołu 
 
Rozumiem, w jaki sposób 
napięcia  
między członkami zespołu 
mogą  
wpłynąć na cały zespół 
 

 
Umiem zająć się swoją  
grupą i pomóc jej w razie  
problemów 
 
Umiem pokierować 
rozmową, która  
ma na celu rozwiązanie   
problemów pomiędzy 
członkami  
zespołu 
 
Umiem pełnić rolę   
mediatora i pośredniczyć   
w sporach 
 

 

3. Analizowanie i rozwiązywanie problemów 
 

ANALIZOWANIE I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

Identyfikacja potrzeb i zasobów 

Podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących narzędzi najbardziej 
odpowiednich do celu lub potrzeby, 

Rozwiązywanie problemów koncepcyjnych na kilka sposobów 

Kreatywne wykorzystywanie zasobów 
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Wiedza Umiejętności Postawa 

Potrafię rozpoznać 
problem i zidentyfikować 
jego źródło. 
 
Znam różne techniki,  
pomocne w rozwiązywaniu 
codziennych problemów. 
 
Wiem, jak zidentyfikować  
potrzeby grupy. 
 
Wiem, jak uwzględnić  
w pracy potrzeby grupy. 
 
Znam różne sposoby   
na zmianę i doskonalenie  
metod.  
 
Wiem, jak włączyć 
kreatywność do pracy na 
rzecz innowacji.  
 
Wiem, że stosowanie 
różnych techniki pomaga   
wprowadzać kreatywne 
innowacje. 

Umiem wyjaśnić   
problem zainteresowanym  
stronom. 
 
Umiem opracować  
różne techniki 
rozwiązywania 
problemów 
 
Potrafię odpowiedzieć na 
potrzeby grupy. 
 

Jestem gotów 
zaangażować wszystkie   
zainteresowane strony  
w proces rozwiązywania  
problemów 
 
Jestem świadom wartości   
różnych technik   
rozwiązywania 
problemów 
 
Rozumiem, jak 
uwzględnienie  
potrzeb może zmienić   
codzienną pracę. 
 

 

 
4. Komunikacja  

 

KOMUNIKACJA 

Komunikowanie się z innymi, szanowanie ich opinii i zachowań. 

Stosowanie różnych form komunikacji (werbalnej, niewerbalnej) oraz 

wykorzystywanie wiedzy na temat wpływu tych form na komunikowanie się 

Motywowanie do pracy. 
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Wiedza Umiejętności Postawa 

Wiem, czym różni się   
motywacja wewnętrzna  
od zewnętrznej 
 
Znam różne sposoby  
motywowania. 
 
Rozumiem wpływ  
motywacji  na cały   
proces pracy. 

Komunikacja werbalna i   
niewerbalna  
 
Negocjowanie  
 
Empatia 
 

Stosowanie różnych 
metod motywowania 
pracowników 
 
Umiem zachęcić innych 
do wyrażania swoich 
argumentów 
 
Umiem okazać empatię   
i wiem, jak inne osoby 
czują się w określonych  
sytuacjach 

 

5. Umiejętności w zakresie TIK 
 

UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE TIK 

Stosowanie urządzeń cyfrowych w pracy 

Zapewnianie różnych urządzeń/programów w pracy z grupą docelową 

Korzystanie z urządzeń w przemyślany i odpowiedzialny sposób. 

 

Wiedza Umiejętności Postawa 

Wiem, jak korzystać  
z komputerów i urządzeń  
cyfrowych w funkcjonalny 
sposób. 
 
Codzienna technologia 
 
Gadżety 
 
Aplikacje 

Umiejętność skutecznego 
wykorzystania narzędzi 
TIK i włączania ich  
w codzienne działania 
edukacyjne 
 
Umiejętność znajdowania, 
zbierania i 
systematyzowania 
informacji 
 
 
 

Rożne sposoby 
przygotowania informacji   
dostosowane do  
grupy docelowej 
 
Zainteresowanie nowymi 
narzędziami TIK w   
kontekście społecznym i   
zawodowym 
 
Efektywne wykorzystanie 
technologii 
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Przekazywanie informacji  
w sposób zrozumiały dla 
każdej osoby 

Demonstrowanie 
świadomości  
technologicznej 

 

6. Umiejętności organizacyjne i umiejętność planowania pracy  
 

UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACYJNE I UMIEJĘTNOŚĆ PLANOWANIA PRACY 

Stosowanie metod planowania pracy 

Umiejętność dobrego zarządzania czasem pozwalająca uniknąć stresu 

Dzielenie pracy na małe części w celu wydajniejszej pracy oraz dokumentowanie 
działań 

Umiejętność organizowania różnorodnych zadań lub wydarzeń 

Zwracanie się o pomoc w trakcie organizowania 

Rozpoznawanie pomocnych i nieistotnych zasobów organizacyjnych. 

 

Wiedza Umiejętności Postawa 

Wiem, jakie zasoby   
wykorzystać w planowaniu 
/organizacji 
 
Umiem logicznie rozdzielić  
zadania, aby zwiększyć  
skuteczność 
 
Sprawozdawczość 
finansowa i rekrutacja 
wolontariuszy, osób   
pracujących z młodzieżą,  
rejestracja 

Podstawowe umiejętności 
poznawcze i praktyczne 
potrzebne do korzystania  
z istotnych informacji 
w celu realizacji zadań  
i rozwiązywania 
rutynowych 
problemów przy użyciu 
prostych zasad i narzędzi 
 

Terminowe 
wykonywanie 
niezbędnych czynności  
i  informowanie o nich 
innych osób, organizacja 
szkoleń 
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Szczególne kompetencje osoby pracującej z młodzieżą: 

 

1. Planowanie działań o charakterze edukacyjnym, sportowym, społecznym i 

kulturalnym na rzecz rozwoju młodzieży. 

 
PLANOWANIE DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM, SPORTOWYM, 

SPOŁECZNYM I KULTURALNYM NA RZECZ ROZWOJU MŁODZIEŻY 

Współpraca ze społecznościami lokalnymi (np. szkołami) 

Prowadzenie zajęć z dziećmi (np. zajęć na świeżym powietrzu, …) 

Rozszerzanie wiedzy poza programy szkolne 

Stosowanie metod, technik i środków interwencji socjalnej oraz narzędzi realizacji 
programów profilaktycznych, w tym poprzez udział młodzieży w programach i 

projektach edukacyjnych mających na celu poprawę bezpieczeństwa 
Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym i rozwijanie kompetencji 

kluczowych 

Wszechstronne rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży 

Stwarzanie warunków do poszerzania wrażliwości na regionalne i narodowe 
dziedzictwo kulturowe 

Stwarzanie warunków do rozwoju intelektualnego młodzieży szczególnie 
utalentowanej w różnych dziedzinach. 

 

Wiedza Umiejętności Kompetencje 

Znam różnorodne 
działania w obszarze 
kształcenia młodzieży 
 
Wiem, jak zaplanować 
działania edukacyjne 
 
Wiem, że różne grupy 
docelowe wymagają 
innych działań 
 

Potrafię zaplanować lekcję 
edukacyjną dla młodzieży 
 
Umiem realizować plan 
zajęć edukacyjnych 
 
Umiem zaproponować 
zajęcia, które wspomagają 
rozwój młodzieży 
 
Umiem zachęcać i 
motywować młodzież  

Planowanie  
i prowadzenie zajęć 
edukacyjnych 
 
Uwzględnienie potrzeb 
grupy w zajęciach 
edukacyjnych  
 
Gotowość zwrócenia się o 
pomoc podczas 
planowania 
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Wiem, jak odkryć zasoby, 
jakimi dysponują młodzi 
ludzie, i jak je wykorzystać 
do ich rozwoju 
 
Wiem, w jaki sposób 
można zwiększyć osobisty,   
społeczny, kulturalny i 
edukacyjny potencjał 
młodych ludzi 
 
Wiem, w jaki sposób mogę 
motywować młodzież do 
pracy nad sobą i swoim 
rozwojem 
 
Wiem, jak motywować 
młodych ludzi żyjących na 
ulicy 

Wiedza na temat rozwoju 
młodzieży 
 
Chęć motywowania 
młodych ludzi, aby 
wspomagać ich rozwój 
 

 

2. Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży NEET 
 

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA MŁODZIEŻY NEET 

Identyfikowanie problemów i potrzeb młodzieży potrzebującej wsparcia i organizacji 
czasu wolnego (supermarkety, parki, plaże, dworce kolejowe, luki, klatki schodowe, 

bramy podwórza itp.). 

Nawiązywanie kontaktów i relacji interpersonalnych z młodzieżą w grupie ryzyka 

Dostarczanie rzetelnych informacji na temat zagrożeń, jakie mogą spotkać młodzież 
NEET,  oraz miejsc, w których mogą uzyskać pomoc i wspieranie inicjatyw młodzieży 

 

Wiedza Umiejętności Kompetencje 

Wiem, jak wspierać 
młodzież w sferze 
społecznej i zawodowej 
 
 

Umiem wspierać 
młodzież w 
rozwiązywaniu 
problemów społecznych 
 

Wspieranie młodzieży  
w poszukiwaniu 
odpowiedniego 
wykształcenia/zatrudnienia 
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Wiem, jak wyjaśnić 
młodzieży stosowane 
przez mnie metody 
wsparcia i uzasadnić, 
dlaczego stosuję określony 
typ działania 
 
Rozumiem, w jaki sposób 
różne techniki mogą w 
różnym stopniu wpływać 
na młodzież 

Umiem wspierać 
młodzież w znalezieniu 
odpowiedniego 
zatrudnienia lub 
wykształcenia.  
 

Współpraca z inną 
organizacją w celu 
wskazania młodym ludziom 
pomocnej sieci kontaktów 
 
Chęć motywowania 
młodzieży i wyjaśniania im 
znaczenia tych obszarów 

 

3. Przygotowywanie projektów unijnych, wymiana (mobilność) 

międzynarodowa młodzieży NEET 

 

PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW UNIJNYCH, WYMIANA (MOBILNOŚĆ) 
MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻY NEET 

Zbieranie informacji i przygotowywanie dokumentów projektowych dotyczących 
różnych zagadnień 

Pomoc w przyjmowaniu uczniów i nauczycieli 

Przygotowywanie międzynarodowych spotkań i udział w nich 

Pisanie wniosków o dofinansowanie. 

 

Wiedza Umiejętności Kompetencje 

Wiem, jak przygotowywać 
i planować projekty unijne 
 
Wiem, jak współpracować  
z partnerami w celu 
przygotowania większych 
projektów 
 
Rozumiem, jak ważne jest 
planowanie takich 
projektów z 
wyprzedzeniem  

Potrafię planować 
projekty o różnej 
tematyce i dla różnych 
grup docelowych 
 
Umiem zaprezentować 
innym osobom 
zaplanowany przeze 
mnie projekt  
i zmotywować je do 
udziału w nim 

 

Planowanie projektów  
i zwracanie się o wsparcie 
do UE 
 
Kontaktowanie się  
z doświadczonymi 
planistami projektów  
w celu uzyskania 
informacji na temat 
planowania projektów  
i uzyskania wskazówek 
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i dotrzymywanie 
terminów. 

Gotowość zajęcia się 
sprawą, gdy mój projekt 
nie zostanie zrealizowany 

 

4. Mentoring i coaching młodzieży NEET  
 

MENTORING I COACHING MŁODZIEŻY NEET 

Doradzanie młodzieży i udzielanie wsparcia w trudnych sytuacjach życiowych 

Zarządzanie i kierowanie zasobami młodzieży 

Prowadzenie poradnictwa dla młodzieży 

Przygotowanie i prowadzenie działań, które dotyczą konkretnych problemów, takich 
jak zastraszanie, przestępczość czy narkotyki 

Zabieranie młodzieży na wycieczki z noclegiem 

Indywidualna praca z młodzieżą. 

   

Wiedza Umiejętności Kompetencje 

Wiem, jak rozmawiać  
z młodzieżą i motywować 
ją w różnych obszarach 
 
Wiem, jak być mentorem 
dla młodzieży 
 
Rozumiem, jak moja rola 
mentora wpływa na relacje 
z młodzieżą 

Potrafię wspierać 
młodzież w zaspokajaniu 
ich potrzeb i dostrzegać 
ich zasoby, dzięki czemu 
mogę wskazać im 
właściwe działania 
 
Umiem dostrzec potrzeby 
i zainteresowania 
młodzieży oraz 
zaangażować ich w moją 
pracę mentora 

Praca z młodzieżą  
w różnych obszarach oraz 
bycie jej mentorem 
 
Dostrzeganie 
zainteresowań, potrzeb  
i zasobów młodzieży i 
praca w tym zakresie 
 
Gotowość do pełnienia roli 
mentora,  oraz szacunek 
dla młodzieży i jej 
znajomych 
 
Gotowość pomagania 
młodym ludziom  
w rozwiązywaniu 
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problemów, jeżeli 
zwracają się o poradę 

 
5. Doradztwo zawodowe dla młodzieży NEET 
  

DORADZTWO ZAWODOWE DLA MŁODZIEŻY NEET 

Rekrutacja młodych bezrobotnych osób z różnych środowisk i dostosowanie ich 
umiejętności do istniejących możliwości zatrudnienia dostępnych na rynku pracy. 

Indywidualne poradnictwo zawodowe 

Grupowe poradnictwo zawodowe 

Organizowanie warsztatów poszukiwania pracy 

 

Wiedza Umiejętności Kompetencje 

Wiem, jak zachęcić 
młodzież do podjęcia 
nauki lub pracy. 
 
Na tyle dobrze znam 
zainteresowania i zasoby 
młodzieży, z którą 
pracuję, że potrafię 
znaleźć dla nich 
odpowiednie zajęcie 
 
Rozumiem, że niektórych 
młodych ludzie nie 
interesuje planowanie na 
przyszłość lub podjęcie 
nauki/zatrudnienia 

Umiem motywować 
młodzież do znalezienia 
pracy lub podjęcia nauki. 
 
Umiem znaleźć 
odpowiednią pracę/zajęcia 
edukacyjne dla młodzieży  
z którą pracuję 

Wspieranie młodzieży w 
planowaniu przyszłości  
i zachęcanie jej do 
podejmowania studiów 
wyższych lub ubiegania 
się o pracę 
 
Pozostawanie w 
kontakcie z osobami 
zajmującymi się 
zawodowo konkretnym 
obszarem, aby dać 
młodym ludziom 
wyobrażenie o różnych 
zawodach 
 
Gotowość poradzenia 
sobie z sytuacją, w której 
młode osoby nie chcą  
uzyskać wsparcia 
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Ramy kompetencji mogą wykorzystać: 

 Specjaliści ds. szkoleń pracujący w organizacjach młodzieżowych 

 Organizacje rekrutujące i kadra, która pracuje z młodzieżą NEET 

 Organizacje młodzieżowe 

 Specjaliści, którzy chcieliby rozwijać karierę zawodową w sektorze młodzieży 

 

WAŻNE!   
 
Te ramy kompetencji opierają się na badaniach ogólnych prowadzonych w krajach 

partnerskich i należy je dostosować do konkretnego stanowiska edukatora 

młodzieży oraz do potrzeb organizacji młodzieżowej podczas rekrutacji takiej 

osoby. 
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ROZDZIAŁ 2. METODOLOGIA BADANIA KOMEPTENCJI 

 

DLACZEGO BADANIE KOMPETENCJI? 

Z analizy źródeł wtórnych wynika, że w odniesieniu do pewnych aspektów 

związanych z pojęciem „osoby pracującej z młodzieżą" (takich jak: definicja, zakres, 

oficjalne uznanie i standaryzacja) istnieją pewne różnice pomiędzy krajami partnerskimi 

projektu. 

Z jednej strony mamy Wielką Brytanię, w której system dla osób pracujących  

z młodzieżą sięga końca lat 30. ubiegłego wieku. National Occupational Standards 

[krajowe standardy kwalifikacji/kompetencji zawodowych] określają, jakie kwalifikacje 

muszą posiadać osoby pracujące z młodzieżą, oraz zakres kwalifikacji i ścieżki 

kształcenia niezbędne do ich uzyskania.  

Z drugiej strony jest Hiszpania,  w której obecnie nie ma zawodu o nazwie 

„edukator młodzieży", a praca z młodzieżą obejmuje szeroki kontekst. Pracownikiem 

młodzieżowym jest każda osoba, która pracuje z młodymi ludźmi na różnych szczeblach 

(nauczyciele uczniów w wieku 15-35 lat, pedagodzy szkolni, pośrednicy pracy, 

instruktorzy sportowi itd.). Osoba, która pracuje z młodzieżą z problemami społecznymi 

i problemami na rynku pracy  to pracownik socjalny.  

Pośrodku mamy Polskę i Słowację. W Polsce – mimo tego, że istnieje definicja 

pracownika młodzieżowego – nie ma obecnie powszechnego systemu walidacji 

kwalifikacji osób pracujących z młodzieżą. Niektóre duże organizacje stosują jednak 

system oparty na jednolitym kształceniu i walidacji zdobytej wiedzy. Na Słowacji  zawód 

pracownika młodzieżowego także określają przepisy, a termin ten wprowadzono tam 

dopiero w ostatniej dekadzie. 

Z tych względów ocena kompetencji jest bardzo przydatnym narzędziem dla 

potencjalnych edukatorów młodzieży i organizacji młodzieżowych zatrudniających 

osoby pracujące z młodzieżą, umożliwiającym ocenę pod kątem wymaganego 

wykształcenia i/lub kwalifikacji zawodowych oraz odpowiednich kompetencji  

i umiejętności oraz cech osobowych, na przykład motywacji.  

Kompetencje techniczne, osobiste i przekrojowe są rozwijane i doskonalone  
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w różnych środowiskach i w różnych kontekstach nieformalnych, nie tylko poprzez 

edukację formalną. W takim przypadku nabytym kompetencjom nie nadaje się  statusu 

oficjalnego, np. poprzez wydanie świadectwa czy dyplomu. 

Poprzez proces walidacji kompetencji nabytych w miejscu pracy, pracownicy  

i pracodawcy mogą zyskać lepsze wyobrażenie o kompetencjach wymaganych w firmie, 

co pomaga skoncentrować się na dalszym rozwoju. 

W tych sektorach/zawodach, w których kompetencje nie zostały potwierdzone  

w drodze formalnego kształcenia, ocena kompetencji i wynikająca z niej walidacja 

stanowią ważne narzędzia, którymi dysponują zarówno specjaliści, jak i firmy, aby lepiej 

dopasować wymagania dotyczące stanowiska pracy i indywidualny profil kompetencji 

oraz aby wspierać dalszy rozwój. 

Mimo że europejski sektor edukacji dorosłych jest głównym filarem europejskiej 

polityki w zakresie uczenia się przez całe życie, kwalifikacje trenerów osób dorosłych nie 

są uznawane formalnie i na ogół nie zdobywa się ich w sposób formalny. Opracowanie 

systemu walidacji kompetencji może zatem stać się użytecznym narzędziem, które 

wypełni tę lukę. Ocena kompetencji to ważny etap w procesie selekcji trenerów osób 

dorosłych w organizacji, ponieważ pozwala na wyłonienie najodpowiedniejszego 

kandydata. 

 

METODOLOGIA BADANIA KOMPETENCJI 

Celem niniejszego rozdziału jest opisanie metodologii walidacji kompetencji 

edukatorów młodzieży, czyli badania kompetencji. Przedstawiono w nim narzędzie 

walidacji, które pomaga identyfikować kompetencje edukatorów młodzieży nabyte w 

sposób nieformalny, aby uwidocznić je pracodawcom i partnerom w organizacjach 

młodzieżowych. 

Narzędzie badania kompetencji można wykorzystać w wielu rodzajach pracy z 

młodzieżą, a w razie potrzeby dostosować do potrzeb. 

Metodologia ta opiera się na ramach kompetencji obejmujących jedenaście 

kluczowych dziedzin kompetencji, istotnych dla zawodu edukatora młodzieży.  
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Ramy kompetencji edukatora młodzieży MAV obejmują dwa rodzaje kompetencji: 

kompetencje szczegółowe, które mają szczególny charakter dla pracy edukatora 

młodzieży oraz kompetencje ogólne, konieczne do realizacji jego zadań i obowiązków.  

 

Badanie kompetencji odbywa się na 3 płaszczyznach: 

1) Samoocena 

2) Wywiad z osobą oceniającą nieposiadającą oficjalnie uznanych kwalifikacji 

3) Wywiad z  osobą oceniającą posiadającą oficjalnie uznane kwalifikacje 

 

SAMOOCENA 

Samoocena kompetencji ma pomóc edukatorowi młodzieży w identyfikacji 

mocnych i słabych stron oraz obszarów do rozwoju. Ponadto dla pracodawców, 

organizacji młodzieżowych, organizacji pozarządowych i innych instytucji działających 

na rzecz młodzieży NEET może okazać się przydatnym narzędziem służącym dokonaniu 

oceny zewnętrznej. Narzędzie samooceny obejmuje opis zachowań, które podzielono na 

jedenaście kompetencji. Pomoże ono edukatorowi młodzieży rozpoznać wielokrotnie 

powtarzające się zachowania i takie które wymagają dalszego rozwoju w celu poprawy 

jakości i profesjonalizmu. Dla cech/kompetencji, które wymagają dalszego rozwoju 

edukator młodzieży może opracować indywidualny plan doskonalenia. 

 

WYWIAD Z OSOBĄ OCENIAJĄCĄ NIEPOSIADAJĄCĄ OFICJALNIE 

UZNANYCH KWALIFIKACJI 

Wywiad ten przeprowadza osoba oceniająca nie posiadająca oficjalnie uznanych 

kwalifikacji. Podczas takiego wywiadu edukator młodzieży może zastanowić się nad 

swoimi mocnymi i słabymi stronami oraz uzyskać nadzór nad swoją oceną i planem 

doskonalenia; 

Osoba przeprowadzająca wywiad posiada standardowe narzędzie oceny. Jest to 

lista zachowań ważnych z punktu widzenia zawodu edukatora młodzieży, podzielonych 

na jedenaście kompetencji. Narzędzie to można dostosować do potrzeb organizacji. 

Prowadzący wywiad ocenia edukatora młodzieży podczas bezpośredniej rozmowy, 
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zadając pytania behawioralne oraz na podstawie dostarczonych informacji (CV,  

świadectw, dokumentów określających wykształcenie, listów referencyjnych itp.) . 

 

WYWIAD Z OSOBĄ OCENIAJĄCĄ POSIADAJĄCĄ OFICJALNIE UZNANE 

KWALIFIKACJE 

Przeprowadzany przez osobę oceniającą posiadającą oficjalnie uznane 

kwalifikacje. To samo, co w poprzednich punktach. Ponadto kompetencje edukatora 

młodzieży są potwierdzone certyfikatem kompetencji uznawanym przez organizacje 

partnerskie. 

 

BADANIE KOMPETENCJI – METODY OCENY 

W przypadku samooceny dla każdej opisanej kompetencji/zachowania 

wykorzystamy skalę Likerta.  

Jak wskazać stopień kompetencji - przykład: 

 

Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Zbieranie informacji i przygotowywanie dokumentów 
projektowych dotyczących różnych zagadnień 

 

 

 

 

 

 

 

 
• 

 

 

 

Jak wskazuje powyższy przykład, każdą kompetencję można ocenić w skali od 1 

do 5. Jeżeli dana kompetencja nie została rozwinięta lub nie jest wymagana, zaznaczamy 

„nie dotyczy”. W tabeli znajdującej się na następnej stronie znajduje się szczegółowy opis 

każdej wartości liczbowej. 
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WARTOŚĆ 
POZIOM 

KOMPETENCJI 
OPIS 

ND. Nie dotyczy 

Dana kompetencja nie ma zastosowania do 
stanowiska. Nie wymaga się od kandydata 
stosowania kompetencji ani wykazywania się 
nimi. 

1 Wiedza podstawowa 
Osoba posiada ogólną wiedzę na temat 
podstawowych technik i pojęć lub rozumie je. 
Nacisk na wiedzę. 

2 
Ograniczone 

doświadczenie 

Osoba posiada doświadczenie zdobyte w szkole 
i/lub scenariuszu eksperymentalnym lub jako 
stażysta albo asystent. Potrzebuje pomocy 
podczas wykonywania zadania wymagającego 
tej umiejętności. Nacisk na nabywanie 
doświadczenia na stanowisku pracy; Rozumie 
terminologię, pojęcia, zasady i zagadnienia 
związane z tą kompetencją i potrafi o nich 
rozmawiać; W ramach tej kompetencji 
wykorzystuje się pełen zakres materiałów 
referencyjnych i materiałów źródłowych. 

3 
Srednie 

doświadczenie 

W ramach tej kompetencji osoba umie  
z powodzeniem wykonać zadania zgodnie  
z wymaganiem. Od czasu do czasu może 
wymagać pomocy specjalisty, ale zwykle sama 
potrafi wykonać zadanie wymagające tej 
umiejętności. Nacisk na stosowanie  
i poszerzanie wiedzy lub umiejętności; 
Kompetencję stosowano sporadycznie, 
korzystając z minimalnych wskazówek, aby 
skutecznie wykonać zadanie; Edukator 
młodzieży rozumie zastosowanie zmian w 
procesach, zasadach i procedurach w tym 
obszarze, ich wpływ na te procesy, zasady i 
procedury i potrafi o nich rozmawiać. 

4 Duże doświadczenie 

Edukator młodzieży umie samodzielnie podjąć 
działania związane z tą umiejętnością.  
W przypadku trudnych pytań dotyczących tej 
umiejętności dana osoba jest w swojej 
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organizacji „osobą, którą należy pytać". Nacisk 
na szeroko pojęte kwestie organizacyjne / 
zawodowe; Osoba konsekwentnie przedstawiała 
praktyczne/istotne pomysły i punkt widzenia 
dotyczące ulepszeń procesów lub praktyk, które 
można łatwo wdrożyć. Umie doradzać innym  
w zakresie stosowania tej umiejętności poprzez 
przekładanie złożonych niuansów na łatwe do 
zrozumienia terminy 

5 Specjalista 

Edukator młodzieży znany jest jako specjalista  
w konkretnej dziedzinie. Umie udzielać 
wskazówek, rozwiązywać problemy  
i odpowiadać na pytania dotyczące tej 
kompetencji i dziedziny, w której  umiejętność 
jest wykorzystywana. Ukierunkowanie 
strategiczne; 
Wykazuje się konsekwentną doskonałością  
w stosowaniu tej umiejętności w wielu 
projektach i/lub organizacjach; Uważany za 
osobę, do której przychodzi się z problemami 
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Samoocena stanowi podstawę oceny kompetencji istotnych w zawodzie 

edukatora młodzieży. Narzędzie to oparte jest o ramy kompetencji dla edukatorów 

młodzieży MAV i pozwala na refleksję nad umiejętnościami ważnymi w tym zawodzie 

oraz odgrywa czynną rolę w procesie ewaluacji, oceny czy rekrutacji. Edukator może 

zidentyfikować dziedziny kompetencji i obszary doskonalenia, dla których można 

stworzyć plan rozwoju i  kształcenia. Ponadto samoocena daje możliwość przygotowania 

się do wywiadu oceniającego z zewnętrzną osobą oceniającą 

oraz pozwala ocenić kompetencje (wiedzę, umiejętności, postawy zdolności  

i wartości) nabyte, rozwinięte lub zdobyte w trakcie szkolenia / pracy. W odniesieniu do 

kształcenia pozaformalnego kompetencja to „umiejętność robienia czegoś w określonym 

kontekście", a dokonanie samooceny pomaga w sposób zorganizowany ocenić zdobyte 

kompetencje. 

Narzędzie samooceny zostało oparte o ramy kompetencji dla edukatorów 

młodzieży MAV. 

 

W ramach badania kompetencji ramy kompetencji podzieliliśmy na dwa 

powiązane ze sobą obszary: 

1) kompetencje ogólne: kreatywność, praca w zespole, analizowanie  

i rozwiązywanie problemów, komunikacja, umiejętności w zakresie TIK, 

umiejętności organizacyjne i planowanie pracy.  

2) kompetencje szczegółowe: planowanie działań o charakterze edukacyjnym, 

sportowym, społecznym kulturalnym na rzecz rozwoju młodzieży, 

aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży, przygotowywanie projektów 

unijnych, wymiana (mobilność) międzynarodowa młodzieży NEET, mentoring 

i coaching młodzieży NEET, doradztwo zawodowe dla młodzieży NEET.  

 

Aby określić zakres kompetencji, w narzędziu samooceny wykorzystano skalę od 

1 do 5. Każda osoba powinna poświęcić wystarczająco dużo czasu na przeprowadzenie 

ROZDZIAŁ 3. SAMOOCENA EDUKATORA MŁODZIEŻY 
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oceny, minimalnie rozpraszając uwagę. Ocena zajmuje około 30-45 minut. Należy 

dokładnie zapoznać się z każdym stwierdzeniem i rozważyć, w jaki sposób i kiedy 

wykazano określone zachowanie lub umiejętność.  Aby uzyskać wymierne wyniki, należy 

zachować uczciwość i obiektywizm oceny. 

Skala: 

ND. – nie dotyczy 

1 – wiedza podstawowa 

2 – ograniczone doświadczenie 

3 – średnie doświadczenie 

4 – duże doświadczenie 

5 – specjalista 

 

KOMPETENCJE SZCZEGÓŁOWE EDUKATORA MŁODZIEŻY:  

 
Planowanie działań o charakterze edukacyjnym, sportowym, społecznym i 
kulturalnym na rzecz rozwoju młodzieży. 
 
Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Współpraca ze społecznościami lokalnymi (np. 
szkołami) 

      

Prowadzenie zajęć z dziećmi (np. zajęcia na świeżym 
powietrzu, …) 

      

Rozszerzanie wiedzy poza programy szkolne 
      

Stosowanie metod, technik i środków interwencji 
socjalnej oraz narzędzi realizacji programów 
profilaktycznych, w tym poprzez udział młodzieży w 
programach i projektach edukacyjnych mających na 
celu poprawę bezpieczeństwa 

      

Przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym 
i rozwijanie kompetencji kluczowych 
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Wszechstronne rozwijanie zainteresowań dzieci i 
młodzieży 

      

Stwarzanie warunków do poszerzania wrażliwości na 
regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe 

      

Stworzenie warunków do rozwoju intelektualnego 
młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych 
dziedzinach. 

      

Inne:       

 
 

Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży NEET 

 

Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Identyfikowanie problemów i potrzeb młodzieży 
potrzebującej wsparcia i organizacji czasu wolnego 
(supermarkety, parki, plaże, dworce kolejowe, luki, 
klatki schodowe, bramy podwórza itd.)  

      

Nawiązywanie kontaktów i relacji interpersonalnych  
z młodzieżą w grupie ryzyka 

      

Dostarczanie rzetelnych informacji na temat zagrożeń, 
jakie mogą spotkać młodzież NEET, oraz miejsc, w 
których mogą uzyskać pomoc i wspieranie inicjatyw 
młodzieży 

      

Inne:       

 

 

Przygotowywanie projektów unijnych, wymiana (mobilność) międzynarodowa 

młodzieży NEET 

 

  



 Przewodnik po badaniu kompetencji edukatorów młodzieży NEET 

 

31 

Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Zbieranie informacji i przygotowywanie dokumentów 
projektowych dotyczących różnych zagadnień 

      

Pomoc w przyjmowaniu uczniów i nauczycieli       

Przygotowywanie międzynarodowych spotkań i udział 
w nich 

      

Pisanie wniosków o dofinansowanie.       

Inne:        

 
 

Mentoring i coaching młodzieży NEET 

 
Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Doradzanie młodzieży i udzielanie wsparcia w trudnych 
sytuacjach życiowych 

      

Zarządzanie i kierowanie zasobami młodzieży       

Prowadzenie poradnictwa dla młodzieży       

Przygotowanie i prowadzenie działań, które dotyczą 
konkretnych problemów, takich jak zastraszanie, 
przestępczość lub narkotyki 

      

Zabieranie młodzieży na wycieczki z noclegiem         

Indywidualna praca z młodzieżą.       

Inne:        
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Doradztwo zawodowe dla młodzieży NEET 

 
Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Rekrutacja młodych bezrobotnych osób z różnych 
środowisk i dostosowanie ich umiejętności do 
istniejących możliwości zatrudnienia dostępnych na 
rynku pracy. 

      

Indywidualne poradnictwo zawodowe       

Grupowe poradnictwo zawodowe       

Organizowanie warsztatów poszukiwania pracy       

Inne:       

 
 
KOMPETENCJE OGÓLNE EDUKATORA MŁODZIEŻY:  

 

Kreatywność 

 
Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Dobra wyobraźnia i umiejętność patrzenia z innej 
perspektywy  

      

Wyjście ze strefy komfortu i stosowanie nowego, 
nietypowego podejścia. 

      

Elastyczność podczas pracy       

Znajomość różnych narzędzi i metod badawczych       

Inne:        
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Praca zespołowa 

 
Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Współpraca z innymi osobami i działanie jako jedność 
dla osiągnięcia wspólnego celu 
 

      

Wzajemna pomoc, wspólne radzenie sobie z 
wyzwaniami 

      

Wybór lidera, który może być odpowiedzialny za całą 
grupę 

      

Inne:        

 
 

Analizowanie i rozwiązywanie problemów 

 

Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Identyfikacja potrzeb i zasobów        

Podejmowanie przemyślanych decyzji dotyczących 
narzędzi  najbardziej odpowiednich do celu lub 
potrzeby, 

      

Rozwiązywanie problemów koncepcyjnych na kilka 
sposobów 

      

Kreatywne wykorzystywanie zasobów       

Inne:        
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Komunikacja 

 

Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Komunikowanie się z innymi, szanowanie ich opinii i 
zachowań. 

      

Stosowanie różnych form komunikacji (werbalnej, 
niewerbalnej) oraz wykorzystywanie wiedzy na temat 
wpływu tych form na komunikowanie się 

      

Motywowanie do pracy.       

Inne:        

 

Umiejętności w zakresie TIK 

 

Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Stosowanie urządzeń cyfrowych w pracy       

Zapewnianie różnych urządzeń/programów w pracy z 
grupą docelową 

      

Korzystanie z urządzeń w przemyślany i odpowiedzialny 
sposób. 

      

Inne:        
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Umiejętności organizacyjne i umiejętność planowania pracy 

 

Moje umiejętności: 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Stosowanie metod planowania pracy       

Umiejętność dobrego zarządzania czasem pozwalająca 
uniknąć stresu 

      

Dzielenie pracy na małe części w celu wydajniejszej 
pracy oraz dokumentowanie działań 

      

Umiejętność organizowania różnorodnych zadań lub 
wydarzeń 

      

Zwracanie się o pomoc w trakcie organizacji       

Rozpoznawanie pomocnych i nieistotnych zasobów 
organizacyjnych. 

      

 
 

OCENA 

Po zakończeniu samooceny należy sprawdzić, które umiejętności oceniono jako 

duże i specjalistyczne, które jako średnie, a które jako podstawowe lub ograniczone? 

Które z kompetencji oznaczonych jako podstawowe lub ograniczone są bardzo ważne dla 

rozwoju? 

ND,  1, 2 – Wskazanie tych wartości sygnalizuje potrzebę dalszego doskonalenia 

kompetencji. Należy zwrócić uwagę, które są kluczowe i wymagane na danym 

stanowisku, a które są mniej istotne. W odniesieniu do tej analizy należy stworzyć 

indywidualny plan rozwoju zawodowego.  

Wartość 3 – Są to kompetencje, w przypadku których dana osoba posiada 

przeciętną wiedzę i doświadczenie, jednak aby podnieść kwalifikacje, należy je rozwinąć. 

Wartość 4 i 5 – Kompetencje, w przypadku których dana osoba posiada 

wystarczającą wiedzę i doświadczenie.  
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OPRACOWANIE PLANU KSZTAŁCENIA 

Plan kształcenia to cenne narzędzie, które zapewnia systematyczne 

identyfikowanie i uwzględnianie specyficznych potrzeb związanych z rozwojem. W 

planie kształcenia określamy potrzeby edukacyjne i nadajemy im priorytety. Istotne jest 

realistyczne podejście do realizacji celów edukacyjnych. Celom należy nadać priorytety i 

co 6-12 miesięcy starać się realizować jeden lub dwa. 

Należy określić kompetencje priorytetowe, które powinny być rozwijane jako 

kolejne. Do rozwoju kompetencji można zastosować podejście mieszane, obejmujące 

różne metody uczenia się: 

 Książki, artykuły, czasopisma i podręczniki 

 Nabywanie doświadczenia na stanowisku pracy 

 E-learning, kształcenie na odległość, wirtualna klasa itp. 

 Szkolenia bezpośrednie, warsztaty, kursy 

 Coaching i mentoring 

 Spotkania networkingowe, kluby zainteresowań 

 Internet i wiele więcej 

 

INDYWIDUALNY PLAN SZKOLEŃ I ROZWOJU 

Potencjalny edukator młodzieży może stworzyć plan szkoleń i rozwoju dla 

kompetencji, które wymagają dalszego rozwoju. 

Poniżej przedstawiono przykładowy indywidualny plan rozwoju: 

 

KOMPETENCJE 
WYMAGAJĄCE 

ROZWOJU 

DZIAŁANIA 
ROZWOJOWE 

(uczenie się w miejscu pracy, 
rozwój osobisty, zajęcia w 

pomieszczeniach dydaktycznych, 
coaching, mentoring itd.) 

DATA PLANOWANEGO 
DZIAŁANIA 
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Za rozwój lub podnoszenie kompetencji odpowiada edukator młodzieży. W 

przypadku pracy w organizacji młodzieżowej indywidualny plan szkoleń i rozwoju może 

stanowić część corocznej oceny pracy. Menedżer może wtedy monitorować realizację 

planu w ciągu roku i proponować działania rozwojowe wspierane przez organizację. 
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ROZDZIAŁ 4. WYWIAD Z OSOBĄ OCENIAJĄCĄ NIE 

POSIADAJĄCĄ OFICJALNIE UZNANYCH KWALIFIKACJI 

 
Wywiad z osobą nie posiadającą oficjalnie uznanych kwalifikacji ma na celu ocenę 

kompetencji edukatora młodzieży w celu walidacji aktualnych kompetencji, wskazania 

mocnych i słabych stron oraz opracowania planu doskonalenia. To ujednolicone 

narzędzie służy rozpoznaniu kompetencji nabytych w drodze uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego. Można je dostosować do potrzeb osoby oceniającej lub 

organizacji. 

 

PORTFOLIO 

Według zaleceń CEDEFOP: 

„Portfolio to uporządkowany zbiór materiałów, który przedstawia i weryfikuje  

umiejętności i wiedzę zdobyte poprzez doświadczenie. Portfolio ma szczególnie istotne 

znaczenie dla walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego, ponieważ umożliwia 

indywidualnym kandydatom aktywny udział w zbieraniu dowodów, a także stanowi 

połączenie podejść wzmacniających całościową zasadność tego procesu”. 

Portfolio może stanowić jedną z lepszych metod oceny umiejętności nabytych  

w drodze uczenia się nieformalnego i pozaformalnego. Pozwala na refleksyjne podejście 

do oceny oraz rozpoczęcie pracy nad wywiadem służącym badaniu kompetencji. 

Portfolio jest doskonałą metodą oceny umiejętności nieformalnych  

i pozaformalnych. Może pomóc osobie oceniającej podejść refleksyjnie do oceny  

i rozpocząć pracę nad wywiadem służącym badaniu kompetencji. 

To jakie elementy portfolia wybrać zależy od specyfiki działań edukatora 

młodzieży. 

Elementy portfolia (a w różnych sytuacjach i środowiskach – zaświadczenia) 

powinny dać osobie oceniającej wystarczająco dużo materiału na dokonanie szybkiej 

oceny i walidacji (albo nie) kompetencji, ale nie może ich być zbyt wiele. Edukator 

młodzieży powinien tak dobrać i jasno sformułować informacje, aby przedstawić osobie 
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oceniającej opanowanie tematu oraz dowody zdobycia cennego doświadczenia.  

Portfolio może mieć formę cyfrowego portfolia. Wtedy edukator młodzieży formatuje 

poszczególne elementy i wypełnia pola online.  

Materiały, które należy umieścić: 

 życiorys zawierający doświadczenie zawodowe i wykształcenie  

 dwa rodzaje dokumentów: 

1) Opis doświadczenia w zawodzie edukatora młodzieży. 

2) Dokumenty oryginalne: CV; świadectwa; dyplomy, listy polecające; 

zaświadczenia o odbytym stażu; kopie dokumentów z tytułami; artykuły. 

 

Pierwsza część portfolio zawiera  jasny opis zdobytego doświadczenia  

w zawodzie edukatora młodzieży, a druga –  opis środowiska zawodowego.  

Należy dokładnie zapoznać się z każdym stwierdzeniem, wziąć pod uwagę wszystkie 

informacje i zadać edukatorowi młodzieży pytania behawioralne, aby potwierdzić, jak  

i kiedy dane zachowanie i kompetencja zostały wykazane. Za pomocą pytań 

behawioralnych osoba oceniająca może zbadać dowody kompetencji i jak je postrzega 

kandydat. 

Z uwagi na zmieniające się praktyki, w załączonym wykazie dokumentów 

uzasadnione może być umieszczenie nowych elementów. Przy doborze i ocenie wartości 

przedstawionych dokumentów kandydaci i osoby oceniające powinni kierować się 

własnym osądem. 

Przed przeprowadzeniem wywiadu osoba oceniająca powinna ustalić 

najważniejsze kompetencje związane z organizacją lub stanowiskiem, aby już 

przeprowadzając wywiad zebrać niezbędne informacje przy pomocy przygotowanych 

pytań. Osoba oceniająca musi także znać teoretyczne i praktyczne aspekty dotyczące 

kompetencji. 

Wywiad to bezpośrednie spotkanie osoby oceniającej i edukatora młodzieży. 

Powodzenie wzajemnej oceny zależy głównie od doświadczenia szkoleniowego i wiedzy 

osoby oceniającej. Osobą oceniającą powinien być starszy rangą doświadczony 

edukator/trener młodzieży, wykazujący podczas oceniania kolegi możliwie najlepszą 
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postawę zaangażowania, wsparcia i zachęty.  

Poniżej przedstawiono harmonogram pomocny w organizacji wywiadu  

i podejmowaniu działań z nim związanych: 

 Kontakt z edukatorem młodzieży w sprawie oceny i przekazanie listy 

niezbędnych dokumentów i informacji, które musi wcześniej przedstawić 

(samoocena, CV, świadectwa, dyplomy itd.) 

 Zapoznanie się z badaniem kompetencji 

 Wybór daty i miejsca, które pozwoli na niezakłócony dialog, przy niewielkim 

rozproszeniu uwagi i minimalnym stresie. 

 Przeprowadzenie wywiadu zgodnie z metodologią opisaną poniżej; zebranie 

niezbędnych dodatkowych informacji lub ewentualnych pytań kandydata,  

w celu lepszego dopasowania przyszłych informacji zwrotnych. 

 Umówienie się z kandydatem na spotkanie w celu przeprowadzenia wywiadu  

(miejsce, Skype, czas i wymagania...). 

 
Aby określić zakres kompetencji, w narzędziu samooceny wykorzystano skalę od 

1 do 5. Na przeprowadzenie oceny należy poświęcić wystarczająco dużo czasu, 

minimalnie rozpraszając uwagę.  

Skala: 

ND. – nie dotyczy 

1 – wiedza podstawowa 

2 – ograniczone doświadczenie 

3 – średnie doświadczenie 

4 – duże doświadczenie 

5 – specjalista 

 

WYWIAD SKONCENTROWANY NA DZIAŁANIACH 

Szablon ewaluacyjny można dostosować dodając dodatkowe kompetencje istotne 

dla danej organizacji lub edukatora młodzieży. 

W celu identyfikacji sytuacji, w których kompetencja została wykazana zaleca się, 
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aby osoba oceniająca użyła pytań behawioralnych. Pytania behawioralne ułatwiają 

udzielenie odpowiedzi na pytania o konkretne przykłady, w których dana kompetencja 

została wykazana. 

Metoda ta nosi nazwę wywiadu skoncentrowanego na działaniach. IMPROVE 

Guidelines (wytyczne IMPROVE) definiują PFI jako ustandaryzowaną i zorganizowaną 

dyskusję na temat pracy, tj. wywiad między osobą oceniającą a kandydatem (osobą 

ocenianą), podczas którego kandydat opisuje swoje obowiązki służbowe oraz w jaki sposób 

jego praca spełnia wymagania określone przez standardy. W PFI pytania koncentrują się 

głównie na konkretnych, z góry określonych aspektach wykonywanej pracy; wszyscy 

kandydaci otrzymują tę samą listę pytań. Osoba oceniająca może jednak zadać dodatkowe 

pytania, gdy chce uzyskać wyjaśnienia lub lepiej zrozumieć pewne kwestie. 

Przykłady pytań: 

 

KOMPETENCJA ND. 1 2 3 4 5 

Zbieranie informacji i przygotowywanie 
dokumentów projektowych dotyczących różnych 
zagadnień 

 
 

 

 

 

 

 
• 

 

 

 

„Opowiedz mi o swoim doświadczeniu w realizacji projektów unijnych lub 

krajowych. Jakie metody wykorzystałeś do badań? Jakiego oprogramowania używałeś do 

zarządzania dokumentacją projektową?” 

 

Osoba oceniająca powinna zadawać pytania wymagające odpowiedzi, które 

zawierają konkretne przykłady i sytuacje, a unikać teoretycznych stwierdzeń i dyskusji 

typu „co by było gdyby". Aby uzyskać niezbędne informacje od kandydata, zaleca się 

udzielanie wskazówek, jak odpowiedzieć na pytania behawioralne, na przykład: 

 

„Zadam wam pytania behawioralne dotyczące sytuacji, w których wykazaliście 

swoje kompetencje. Odpowiedź powinna zawierać opis sytuacji, zadanie, działania i wyniki. 

Jeżeli to możliwe, chciałbym również usłyszeć, czego was nauczyło to doświadczenie  
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i w jaki sposób wykorzystaliście tę wiedzę. Oto pytanie...” 

 

OCENA I WALIDACJA KOMPETENCJI 

Celem niniejszej części jest wyjaśnienie osobom oceniającym jak należy oceniać i 

zatwierdzać kompetencje, jaki jest cel badania kompetencji i określenie najlepszych 

zasad walidacji kompetencji. 

CEDEFOP definiuje rolę osoby oceniającej w europejskich wytycznych 

następująco: Praca osoby oceniającej polega na występowaniu o dowody i analizowaniu 

dowodów potwierdzających to, czego nauczyła się dana osoba, oraz ocenie tego, jakie 

elementy spełniają lub nie spełniają określonych standardów. Osoby oceniające muszą 

znać standardy i potencjalnie przydatne metody oceny, które można zastosować, aby 

przeanalizować dowody w odniesieniu do standardów. Osoby oceniające powinny być 

uznawane za specjalistów w swym sektorze, ponieważ to zapewnia zaufanie i 

wiarygodność w samym procesie oceny. Ocena będzie zapewne bardziej wiarygodna, 

jeśli specjaliści z danego sektora będą mogli polecić zastosowanie określonego 

instrumentu oceny lub ocenić efekty jego zastosowania. Osoby oceniające nie powinny 

być w żaden sposób związane z kandydatem, jego pracą czy życiem społecznym. 

Aby pełnić swoją rolę, osoby oceniające muszą:  

 znać proces walidacji (zasadność i rzetelność); 

 pełnić tę rolę wyłącznie wtedy, gdy nie są osobiście zainteresowane wynikiem 

walidacji (aby zagwarantować bezstronność i uniknąć konfliktu interesów);  

 znać różne metodologie oceny;  

 wzbudzać zaufanie i umieć stworzyć odpowiednią atmosferę psychologiczną dla 

kandydatów;  

 zobowiązać się do przekazywania informacji zwrotnych o zgodności pomiędzy 

efektami uczenia się a standardami/kryteriami odniesienia walidacji (poprzez 

systemy wsparcia) 

 zostać przeszkolone w zakresie procesów oceny i walidacji oraz znać 

mechanizmy zapewniania jakości. 
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Zależnie od warunków, w jakich przeprowadzane jest badanie kompetencji, 

miejsca (kraj, region), dostępnych zasobów, stowarzyszenia lub sektora zawodowego, 

należy dążyć do osiągnięcia coraz lepszych standardów ze względu na rozwój tej 

dziedziny i zapotrzebowanie na przyszłych specjalistów. Dokonując walidacji 

kompetencji,  specjaliści w dziedzinie pracy z młodzieżą wiedzą, że nie powinni 

dokonywać walidacji kompetencji edukatorów młodzieży, którzy są niedostatecznie 

przeszkoleni, nie posiadają odpowiedniej wiedzy bądź są nieświadomi swoich 

ograniczeń.  

W przypadku braku walidacji, jak wcześniej wspomniano, celem nie jest 

zniechęcenie kandydata, ale takie ukierunkowanie, aby uświadomił sobie jaką wiedzę i 

kompetencje musi zdobyć. Aby sprostać wyzwaniom w dziedzinie pracy z młodzieżą 

będzie potrzebował wszelkiej możliwej pomocy. 

Specjaliści z komisji oceniającej powinni zatem posiadać duże doświadczenie w 

dziedzinie pracy z młodzieżą w różnych jej aspektach (niepełnosprawność,  

nieprzystosowanie społeczne, migranci, młodzież NEET) oraz w różnych miejscach 

zatrudnienia (grupy zawodowe, nieformalne i wolontariat). Powinni także opracowywać 

narzędzia lub wytyczne do badania i doskonalenia pracy z młodzieżą (książki,  artykuły 

naukowe, plany szkoleń, oceny). Instytucja oferująca badanie kompetencji może, na 

rzecz przejrzystości, udostępnić referencje osób oceniających. 

 

WYWIAD OCENIAJĄCY 

Pomimo że edukator młodzieży wspiera i zatwierdza projekty kandydatów z 

sektora innego niż praca z młodzieżą, nie zawsze specjalizuje się w przeprowadzaniu 

wywiadów oceniających ze swoimi kolegami z pracy. Przedstawiamy krótkie 

wyjaśnienie, w jaki sposób przeprowadzić wywiad mający na celu uzyskanie informacji 

uzyskanie przydatnych i adekwatnych informacji o kandydacie. 

 

JAK PRZEPROWADZIĆ UDANY WYWIAD 

Rozpocznij od powitania kandydata i krótkiego wprowadzenia na temat badania 

kompetencji oraz wyjaśnienia celu wywiadu oceniającego. Główne punkty i obszary 
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dyskusji można przedstawić w porządku wywiadu. 

 

Przygotowanie do wywiadu 

1. Powinieneś wybrać miejsce/pomieszczenie, w którym nikt nie będzie was 

rozpraszał. Możesz zapytać rozmówcę, czy czuje się komfortowo. Często  

rozmówcy czują się bardziej komfortowo w swoim miejscu pracy lub domu. 

2. Na początku uzgodnij z rozmówcą, że podczas wywiadu będziesz robił notatki. 

 

Rozpoczęcie wywiadu  

1. Wyjaśnij cel wywiadu, tj. „Dzisiaj ocenimy twoje kompetencje jako edukatora 

młodzieży". 

2. Poinformuj rozmówcę o warunkach zachowania poufności, kto będzie posiadał 

wiedzę na temat wywiadu oceniającego (zgodnie z tym, kto zlecił badanie 

kompetencji) oraz że zostanie zachowana dyskrecja. 

3. Poinformuj, jak długo zazwyczaj trwa wywiad (około 45 minut – 5 minut: 

wprowadzenie i informacje o projekcie, maks. 40 minut: przeprowadzenie 

wywiadu, 2 minuty: zakończenie). 

4. Przed rozpoczęciem wywiadu zapytaj, czy są jakieś pytania. 

 

Przeprowadzenie wywiadu 

1. Zadawaj pytania pojedyncze – unikaj pytań złożonych. 

2. Pozostań jak najbardziej neutralny. Okaż kandydatowi szacunek, ale nie reaguj 

zbyt emocjonalnie lub empatycznie na odpowiedzi, ponieważ może to być zachętą 

do udzielania nieprawidłowych odpowiedzi. 

3. Zachęcaj do odpowiedzi sporadycznie kiwając głową, mówiąc „uhm...” itp. 

4. Uważaj na pozory podczas robienia notatek – jeżeli od razu zaczniesz szybko 

notować może się wydawać, że jesteś zaskoczony udzieloną odpowiedzią lub 

bardzo z niej zadowolony, co może być nie bez znaczenia dla kolejnych 

odpowiedzi. 
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5. Rób przejścia pomiędzy głównymi tematami, np.  „rozmawialiśmy o (jakimś 

temacie), a teraz chciałbym przejść do (innego tematu)”. 

6. Szczególnie podczas wypełniania profilu kompetencji, aby kandydat odświeżył 

informacje o referencjach i doświadczeniu podczas wymieniania kompetencji,  a 

tym samym uniknął podawania tych samych przykładów dla każdej kompetencji. 

7. Nie trać kontroli nad rozmową. Może się zdarzyć, że rozmówca będzie zbaczał z 

tematu lub zbyt długo odpowiadał na pytania, a nawet zacznie zadawać pytania 

osobie przeprowadzającej wywiad. 

8. Jeśli potrzebujesz wyjaśnienia jakichś kwestii, zadawaj dodatkowe pytania. 

 

Zakończenie wywiadu 

1. Podziękuj kandydatowi za jego czas, wkład i zaangażowanie. 

2. Nanieś poprawki w notatkach, popraw te naprędce pisane, ponumeruj strony, 

uzupełnij notatki, które nie mają sensu itp. 

3. Zanotuj wszelkie obserwacje poczynione w trakcie wywiadu, na przykład, gdzie i 

kiedy przeprowadzono wywiad, czy w którymś momencie rozmówca był 

szczególnie zdenerwowany, czy w trakcie wywiadu coś Cię zaskoczyło. 

 

Zadaniem osoby oceniającej jest ocena każdej pozycji w 11 grupach kompetencji 

poprzez podsumowanie informacji uzyskanych ze źródeł informacji i podczas wywiadu z 

kandydatem oraz ocena każdego zachowania w skali od 1 do 5.  

Oprócz oceny po wywiadzie osoba oceniająca powinna sporządzić notatki na 

temat kluczowych mocnych i słabych stron edukatora młodzieży, co pomoże jej 

przygotować właściwą i kompleksową informację zwrotną i przegląd planu 

doskonalenia. Należy również zanotować wszystkie dodatkowe informacje, które mogą 

okazać się cenne. 
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WYWIAD OCENIAJĄCY  ̶  KOMPETENCJE SZCZEGÓŁOWE EDUKATORA 

MŁODZIEŻY: 

 

Planowanie działań o charakterze edukacyjnym, sportowym, społecznym i 

kulturalnym na rzecz rozwoju młodzieży. 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Współpracować ze społecznościami lokalnymi 
(np. szkołami) 

       

Prowadzić zajęć z dziećmi (np. zajęcia na 
świeżym powietrzu, …) 

       

Rozszerzać wiedzę poza programy szkolne        

Stosować metody, techniki i środki interwencji 
socjalnej oraz narzędzia realizacji programów 
profilaktycznych, w tym poprzez udział 
młodzieży w programach i projektach 
edukacyjnych mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa 

       

Przeciwdziałać negatywnym zjawiskom 
społecznym i rozwijać kompetencje kluczowe 

       

Wszechstronnie rozwijać zainteresowania dzieci 
i młodzieży 

       

Stwarzać warunki do poszerzania wrażliwości na 
regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe 

       

Stwarzać warunki do rozwoju intelektualnego 
młodzieży szczególnie utalentowanej w różnych 
dziedzinach. 

       

Inne:        

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 
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Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? 
 

Komentarze: 

 

Aktywizacja społeczna i zawodowa młodzieży NEET 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Identyfikowanie problemów i potrzeb młodzieży 
potrzebującej wsparcia i organizacji czasu 
wolnego (supermarkety, parki, plaże, dworce 
kolejowe, luki, klatki schodowe, bramy podwórza 
itp.).  

       

Nawiązywanie kontaktów i relacji 
interpersonalnych z młodzieżą w grupie ryzyka        

Dostarczanie rzetelnych informacji na temat 
zagrożeń, jakie mogą spotkać młodzież NEET, 
oraz miejsc, w których mogą uzyskać pomoc  
i wspieranie inicjatyw młodzieży 

       

Inne:        

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 

Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? Daty: 
 

Komentarze: 
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Przygotowywanie projektów unijnych, wymiana (mobilność) międzynarodowa 

młodzieży NEET 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Zbieranie informacji i przygotowywanie 
dokumentów projektowych dotyczących różnych 
zagadnień 

       

Pomoc w przyjmowaniu uczniów i nauczycieli        

Przygotowywanie międzynarodowych spotkań  
i udział w nich 

       

Pisanie wniosków o dofinansowanie.        

Inne:         

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 
Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? Daty: 
 

Komentarze: 
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Mentoring i coaching młodzieży NEET 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Doradzanie młodzieży i udzielanie wsparcia  
w trudnych sytuacjach życiowych 

       

Zarządzanie i kierowanie zasobami młodzieży        

Prowadzenie poradnictwa dla młodzieży        

Przygotowanie i prowadzenie działań, które 
dotyczą konkretnych problemów, takich jak 
zastraszanie, przestępczość lub narkotyki 

       

Zabieranie młodzieży na wycieczki z noclegiem         

Indywidualna praca z młodzieżą.        

Inne:         

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 

Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? Daty: 
 

Komentarze: 
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Doradztwo zawodowe dla młodzieży NEET 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Rekrutacja młodych bezrobotnych osób  
z różnych środowisk i dostosowanie ich 
umiejętności do istniejących możliwości 
zatrudnienia dostępnych na rynku pracy. 

       

Indywidualne poradnictwo zawodowe        

Grupowe poradnictwo zawodowe        

Organizowanie warsztatów 
poszukiwania pracy 

       

Inne:        

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 

Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? Daty: 
 

Komentarze: 
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WYWIAD OCENIAJĄCY – KOMPETENCJE OGÓLNE EDUKATORA 

MŁODZIEŻY: 

 

Kreatywność: 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Dobra wyobraźnia i umiejętność spojrzenia  
z innej perspektywy 

       

Wyjście ze strefy komfortu i stosowanie 
nowego, nietypowego podejścia. 

       

Elastyczność podczas pracy 
 

       

Znajomość różnych narzędzi i metod 
badawczych 

       

Inne:         

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 

Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? Daty: 
 

Komentarze: 
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Praca zespołowa 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Współpraca z innymi osobami i działanie jako 
jedność dla osiągnięcia wspólnego celu        

Wzajemna pomoc, wspólne radzenie sobie  
z wyzwaniami        

Wybór lidera, który może być odpowiedzialny 
za całą grupę        

Inne:         

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 
Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? Daty: 
 

Komentarze: 
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Analizowanie i rozwiązywanie problemów 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Identyfikacja potrzeb i zasobów         

Podejmowanie przemyślanych decyzji 
dotyczących narzędzi  najbardziej odpowiednich 
do celu lub potrzeby, 

       

Rozwiązywanie problemów koncepcyjnych na 
kilka sposobów        

Kreatywne wykorzystywanie zasobów        

Inne:         

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 

Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? Daty: 
 

Komentarze: 
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Komunikacja 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Komunikowanie się z innymi, szanowanie ich 
opinii i zachowań. 

       

Stosowanie różnych form komunikacji 
(werbalnej, niewerbalnej) oraz 
wykorzystywanie wiedzy na temat wpływu tych 
form na komunikowanie się 

       

Motywowanie i negocjowanie podczas pracy.        

Inne:         

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 

Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? Daty: 
 

Komentarze: 
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Umiejętności w zakresie TIK 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Stosowanie urządzeń cyfrowych w pracy        

Zapewnianie różnych urządzeń/programów  
w pracy z grupą docelową 

       

Korzystanie z urządzeń w przemyślany  
i odpowiedzialny sposób. 

       

Inne:         

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 

Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? Daty: 
 

Komentarze: 
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Umiejętności organizacyjne i umiejętność planowania pracy 

 

KANDYDAT POTRAFI: ND. 1 2 3 4 5 SUMA 

Stosowanie metod planowania pracy        

Umiejętność dobrego zarządzania czasem 
pozwalająca uniknąć stresu 

       

Dzielenie pracy na małe części w celu 
wydajniejszej pracy oraz dokumentowanie 
działań 

       

Umiejętność organizowania różnorodnych 
zadań lub wydarzeń 

       

Zwracanie się o pomoc w trakcie organizacji        

Rozpoznawanie pomocnych i nieistotnych 
zasobów organizacyjnych. 

       

SUMA 

Mocne strony: 
 
Słabe strony: 

Gdzie i w jaki sposób wykazano kompetencje? Daty: 
 

Komentarze: 
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ROZDZIAŁ 5. WYWIAD Z OSOBĄ OCENIAJĄCĄ 

POSIADAJĄCĄ OFICJALNIE UZNANE KWALIFIKACJE 

 
Przeprowadzany przez osobę oceniającą posiadającą oficjalnie uznane 

kwalifikacje. To samo, co w poprzednich punktach. Ponadto kompetencje edukatora 

młodzieży są potwierdzone certyfikatem kompetencji uznawanym przez organizacje 

partnerskie. 

Przeprowadzająca tę ocenę osoba oceniająca ukończyła z wynikiem pozytywnym  

opracowany przez partnerów kurs dla oceniających i posiada certyfikat. 
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ZAŁĄCZNIK 1. SŁOWNIK POJĘĆ 

 

Wszystkie poniższe terminy zostały uzgodnione z przedstawicielami państw 

członkowskich i zamieszczone w wielojęzycznym glosariuszu CEDEFOP.  W niniejszej 

publikacji wykorzystano również prace przeprowadzone przez OECD i zgłoszone do 

systemów kwalifikacji, które mogą zachęcać do uczenia się, OECD, Paryż, 2007; 

dodatkowe terminy zostały zaczerpnięte z LSI SE00 Supported Employment National 

Occupational Standards Introduction, Wielka Brytania,  2012. 

 

Ocena efektów uczenia 
się 

Proces oceniania wiedzy, umiejętności i/lub 
kompetencji danej osoby zgodnie z wcześniej 
ustalonymi kryteriami określającymi metody 
kształcenia oraz oczekiwania związane z kształceniem. 
Po ocenie zwykle następuje walidacja i certyfikacja. 

Autonomia Zdolność i możliwość niezależnego działania. 

Rozwój kariery Odkrywanie specyficznych ścieżek zawodowych, które 
odpowiadają zainteresowaniom,  predyspozycjom  
i możliwościom danej osoby 

Świadectwo Oficjalny dokument  sporządzony przez instytucję 
poświadczającą kwalifikacje, zaświadczający – po 
przeprowadzeniu standardowej procedury oceny –  
o poziomie zdobytych kwalifikacji. 

Certyfikacja efektów 
uczenia się 

Proces oficjalnego uznania, iż wiedza, umiejętności 
i/lub kompetencje nabyte przez daną osobę zostały 
ocenione oraz potwierdzone przez właściwy organ 
zgodnie z wcześniej ustalonymi kryteriami.  Efektem 
certyfikacji jest wydanie świadectwa bądź dyplomu lub 
nadanie tytułu. 

Kompetencje Umiejętność odpowiedniego wykorzystania efektów 
kształcenia w pożądanym kontekście (edukacja, praca, 
rozwój osobisty lub zawodowy).  
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Komentarz: kompetencje nie ograniczają się do 
elementów poznawczych (obejmujących 
wykorzystanie  teorii, pojęć lub wiedzy ukrytej); to 
także aspekty funkcjonalne (obejmujące umiejętności 
techniczne) jak również cechy interpersonalne (np. 
kompetencje społeczne lub umiejętności 
organizacyjne) oraz wartości etyczne. 
 
Źródło: CEDEFOP, 2004, Komisja Europejska 2006a. 

Konsument/klient Terminy używane zazwyczaj w odniesieniu do osób, 
które korzystają z usług innych osób i agencji. 

System punktowy Instrument, który umożliwia akumulację efektów 
uczenia się uzyskanych w toku kształcenia 
pozaformalnego i/lub nieformalnego, oraz ich transfer 
z jednej formy kształcenia do drugiej w celu walidacji  
i uznania. System punktowy może zostać opracowany 
poprzez opisanie:  

 programu kształcenia lub szkolenia i  
 przyporządkowanie punktów (kredytowych) do 

jego części składowych (tj. modułów, cykli zajęć 
z poszczególnych przedmiotów, praktyk, pracy 
dyplomowej/rozprawy itp.); lub  

 zdobytych kwalifikacji za pomocą jednostek 
efektów uczenia się i przyporządkowanie 
każdej jednostce punktów kredytowych.   

 
Źródło: na podstawie CEDEFOP, 2004; Komisja 
Europejska, 2006c. 
 
Komentarz: systemy kwalifikacji ERK opracowane na 
poziomie krajowym i międzynarodowym, opisane 
poprzez efekty nauczania (połączenie wiedzy,  
umiejętności i/lub kompetencji) oraz mechanizmy  
i zasady dobrowolnej współpracy. Osiem poziomów 
obejmuje pełną skalę kwalifikacji, począwszy od 
podstawowego poziomu wiedzy, umiejętności  
i kompetencji, a skończywszy na kwalifikacjach 
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uzyskanych na najwyższych poziomach akademickiego 
i zawodowego kształcenia i szkolenia. ERK jest 
mechanizmem przekładu systemów kwalifikacji.  
 
Źródło: na podstawie Komisji Europejskiej, 2006a. 

Europejski system 
transferu osiągnięć  
w kształceniu i szkoleniu 
zawodowym (ECVET) 

instrument służący przenoszeniu, uznawaniu  
i akumulacji efektów uczenia się jednostek w celu 
zdobycia kwalifikacji lub uczestnictwa w programach 
uczenia się przez całe życie. System ECVET umożliwia 
uczącym się akumulację, przenoszenie  
i wykorzystywanie efektów uczenia się w jednostkach, 
w miarę jak te jednostki są osiągane. Umożliwia to 
budowanie kwalifikacji we własnym tempie na 
podstawie efektów uczenia się osiągniętych  
w kontekście formalnym, pozaformalnym  
i nieformalnym, we własnym kraju i za granicą. System 
opiera się na jednostkach efektów uczenia się, 
będących częścią kwalifikacji, które mogą być oceniane 
i walidowane. 
 
Oferuje ramy umożliwiające mobilność i przenoszenie 
kwalifikacji osób uczących się,  ustanawiając zasady  
i warunki techniczne oraz wykorzystując istniejące 
krajowe przepisy ustawowe i wykonawcze. Ma ona 
zastosowanie do kwalifikacji w ramach kształcenia  
i szkolenia zawodowego (VET) na wszystkich 
poziomach europejskich ram kwalifikacji. 
 
Źródło: CEDEFOP; Komisja Europejska, 2006c. 

Kształcenie formalne Kształcenie, które odbywa się w sposób 
zorganizowany i zinstytucjonalizowany (w instytucji 
kształcenia lub szkolenia zawodowego lub w miejscu 
pracy) i jest jednoznacznie określane jako nauczanie 
(pod względem określenia celów, czasu trwania, 
zasobów). Z punktu widzenia uczestnika kształcenie 
formalne ma charakter uczenia się zamierzonego 
(intencjonalnego). Prowadzi zwykle do certyfikacji. 
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Zindywidualizowane 
planowanie 

Proces oceny umiejętności, zasobów, zainteresowań  
i ograniczeń danej osoby w odniesieniu do osiągnięcia 
konkretnego celu, a następnie wykorzystanie tych 
informacji do opracowania planu określającego kroki, 
jakie należy podjąć, aby ten cel osiągnąć. 

Kształcenie nieformalne Kształcenie wynikające z codziennych zajęć 
związanych z pracą zawodową, życiem rodzinnym lub 
rozrywką. Nie jest zorganizowane ani 
ustrukturyzowane pod względem wyznaczonych 
celów, przeznaczanego czasu lub wsparcia 
dydaktycznego. Z punktu widzenia uczestnika 
kształcenie nieformalne ma charakter uczenia się 
mimowolnego (niezamierzonego). 

Umiejętności 
interpersonalne 

Umiejętność komunikowania się z inną osobą lub 
grupą na płaszczyźnie społecznej lub zawodowej. 
Poziom umiejętności opiera się na swobodzie  
i wygodzie wszystkich zaangażowanych stron. 

Job shadowing Job shadowing (obserwacja pracy) ma umożliwić 
bliższe i głębsze spojrzenia w świat pracy. Osoba 
obserwująca towarzyszy pracownikowi podczas 
wykonywania pracy, aby zapoznać się z konkretnym 
zawodem lub branżą. 

Obserwacja pracy patrz: Job shadowing 

Efekty uczenia się Całokształt wiedzy, umiejętności i/lub kompetencji, 
które dana osoba zdobyła i jest w stanie 
zademonstrować po zakończeniu procesu 
dydaktycznego. 

Uczenie się przez całe 
życie 

Zainteresowanie edukacją i umiejętność ciągłego 
uczenia się, formalnego lub nieformalnego 
wykraczającego poza podstawowe wymogi w zakresie 
osiągnięć akademickich lub zawodowych. 

Kształcenie pozaformalne Kształcenie, które jest częścią zaplanowanych działań, 
niemających zawsze charakteru edukacyjnego (pod 
względem wyznaczanych celów dydaktycznych,  czasu 
nauki lub wsparcia dydaktycznego), ale zawierających 
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istotny element edukacyjny. Z punktu widzenia osoby 
uczącej się kształcenie pozaformalne ma charakter 
uczenia się zamierzonego. 

Planowanie zorientowane 
na osobę 

Proces planowania, który koncentruje się na jednostce 
i jej zainteresowaniach, mocnych stronach  
i potrzebach. Nacisk kładzie się na proces planowania 
kontrolowany przez osoby niepełnosprawne, przy 
zaangażowaniu osób wybranych przez nie z osobistej 
sieci kontaktów. 

Uznawanie kompetencji Wszelkie działania edukacyjne podejmowane przez 
całe życie, które przynoszą efekty w postaci 
pogłębienia wiedzy, know-how, umiejętności, i/lub 
kwalifikacji z przyczyn osobistych, społecznych i/lub 
zawodowych. 
 
Źródło: CEDEFOP, 2008. 

Samostanowienie Prawo i zdolność wszystkich osób do kierowania 
własnym życiem, a także obowiązek ponoszenia 
konsekwencji własnych wyborów.  
 
Niektóre umiejętności, które sprawiają, że ktoś sam 
decyduje o sobie lub z powodzeniem upomina się  
o swoje prawa to: znajomość swoich mocnych stron  
i ograniczeń, wiara w zdolność osiągnięcia 
zamierzonych celów; zdolność do rozpoczęcia  
i zakończenia zadań; umiejętność asertywnego 
wyrażania własnych pragnień, potrzeb i obaw; 
umiejętność podejmowania decyzji i dostrzegania 
innych możliwości/opcji. 

Umiejętności miękkie Umiejętności, cechy, nawyki pracy i postawy, które 
muszą posiadać wszyscy pracownicy we wszystkich 
zawodach, aby uzyskać zatrudnienie, utrzymać miejsce 
pracy i robić postępy w pracy. Należą do nich: 
niezawodność, odpowiedzialność, punktualność, 
elastyczność, uczciwość, poczucie własnego honoru, 
dobre maniery, pozytywne nastawienie do pracy,  
i odpowiedni/ zadbany strój. Umiejętności miękkie 
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obejmują także: umiejętność budowania dobrych 
relacji z innymi,  umiejętność pracy w zespole, 
wykonywania zadań, samodzielnej pracy oraz  
zapewnienia doskonałej obsługi klienta, zarówno 
wewnątrz firmy, jak i na jej zewnątrz. 

Transfer efektów uczenia 
się 

Stopień, w jakim wiedza, umiejętności i kompetencje 
mogą być użyte w nowym środowisku zawodowym lub 
edukacyjnym  i/lub poddane procesowi walidacji  
i certyfikacji.  
 
Zródło: na podstawie CEDEFOP, 2004. 

Jednostka (ECVET) Zbiór wiedzy, umiejętności, i/lub kompetencji, które 
razem składają się na spójny element kwalifikacji. 
Jednostka to najmniejszy składnik kwalifikacji, który 
można poddać ocenie, transferowi, walidacji oraz 
ewentualnie  certyfikacji. Jednostka może być 
specyficzna dla jednej kwalifikacji lub wspólna dla 
kilku kwalifikacji. 
 
Komentarz: cechy jednostek (zawartość, rozmiar, 
łączna liczba wszystkich jednostek składających się na 
daną kwalifikację itd.) definiowane są przez właściwe 
instytucje odpowiedzialne za dany poziom kwalifikacji. 
Definicja i opis jednostek mogą się różnić w zależności 
od systemu kwalifikacji oraz procedur właściwych dla 
danej instytucji.   
 
W systemie ECVET zaproponowano więc, aby w opisie 
każdej jednostki uwzględniono: 

 ogólną nazwę jednostki; 
 wiedzę, umiejętności i kompetencje składające 

się na daną jednostkę; 
 kryteria oceny efektów uczenia się 

definiujących daną jednostkę. 

Walidacja efektów 
uczenia się 

Potwierdzenie przez uprawniony do tego organ, że 
efekty uczenia się (wiedza, umiejętności i/lub 
kompetencje) uzyskane przez osobę w toku 
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kształcenia formalnego, pozaformalnego czy uczenia 
się nieformalnego (incydentalnego) zostały ocenione 
według wcześniej uzgodnionych kryteriów i są zgodne 
z wymaganymi standardami walidacji. Walidacja 
prowadzi zwykle do certyfikacji. 
 
lub 
 
Proces potwierdzania przez upoważniony organ, że 
dana osoba uzyskała efekty uczenia się mierzone 
zgodnie z odpowiednimi standardami.  
 
Walidacja składa się z czterech odrębnych etapów: 

1) identyfikacja konkretnych doświadczeń danej 
osoby za pomocą rozmowy; 

2) dokumentacja służąca zaprezentowaniu 
doświadczeń danej osoby; 

3) formalna ocena tych doświadczeń oraz 
4) poświadczenie wyników oceny mogące 

skutkować częściową lub pełną kwalifikacją. 
 
Źródło: CEDEFOP, 2008; Rada Unii Europejskiej, 2012. 
 

 


