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Projekt akcji KA2 w ramach programu
Erasmus+ w sektorze Szkolnictwa Wyższego

Celem projektu jest zbliżenie instytucji
szkolnictwa wyższego i społeczeństwa poprzez
silne relacje mentorskie.

Projekt jest skierowany do studentów uczelni
wyższych, wykładowców akademickich i grup
społecznych znajdujących się w trudnej
sytuacji.



Co jest
istotą
podręcznika
MENTORme? 
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Prezentuje projekt MENTORme społeczeństwu.

Obejmuje on procedurę i wytyczne dotyczące zakładania
społeczności MENTORme na uniwersytetach.

Przedstawia kryteria, jak zostać
Mentorem/Opiekunem/Podopiecznym i opisuje ich rolę.

Opisuje funkcjonalności Portalu MENTORme, Aplikacji Mobilnej
oraz Platformy MENTORme.

Wyjaśnia metodę certyfikacji, aby zostać Mentorem.



Założenia i cele programu
MENTORme 
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Rozpowszechnienie
projektu MENTORme

wśród uczelni wyższych. 

Zwiększenie integracji
społecznej, szczególnie w

odniesieniu do grup
wrażliwych.

Wyposażenie studentów w
przydatne umiejętności,

takie jak aktywne
uczestnictwo, krytyczne

myślenie, szacunek.



Społeczności
MENTORme 
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Jak stworzyć
społeczność
MENTORme? 
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 Społeczności MENTORme mogą być tworzone w oparciu o synergie, które

powstają pomiędzy wykładowcami i studentami uczelni i są utrzymywane nawet
po zakończeniu projektu. Ich celem jest przełamanie granic akademickich i
pokonanie dystansu do społeczności, aby przynieść korzyści ludziom.

Przedstawienie Programu przyszłym mentorom i opiekunom poprzez wyjaśnienie 
 celów, założeń, wpływu społecznego oraz korzyści osobistych i zawodowych jakie
może im zaoferować uczestnictwo. Akredytacja jest przedstawiona jako
motywacja, szczególnie dla studentów, a jej procedura jest szczegółowo
wyjaśniona.  

Różne etapy tworzenia

Przekazanie bardziej szczegółowych informacji zainteresowanym studentom
(mentorom) i wykładowcom akademickim (opiekunom) oraz pomoc w tworzeniu
profili na dedykowanej platformie. 

Postępowanie zgodnie z wytycznymi opiekunów, na których opiera się metodologia
szkolenia, aby student mógł zostać mentorem. Następnie, rozwój określonych
kompetencji jest śledzony przez studentów. Te same kompetencje są później oferowane
podopiecznym. 



Jak stworzyć
społeczność
MENTORme? 
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Różne etapy tworzenia
Poruszanie się po aplikacji mobilnej MENTORme i kontaktowanie się z
potencjalnymi podopiecznymi w celu organizacji zajęć.

Organizacja testów pilotażowych w celu weryfikacji i oceny rezultatów projektu i
zebrania informacji zwrotnych.

Wprowadzenie wszelkich poprawek i ulepszeń, które muszą być wykonane w
oparciu o informacje zwrotne. Poprawiona wersja zostanie wdrożona.

Społeczności MENTORme będą kontynuowały swoją działalność nawet po
zakończeniu projektu, a synergia pomiędzy wykładowcami akademickimi,
studentami oraz interesariuszami będzie odgrywała znaczącą rolę w ich
utrzymaniu.



Kryteria, które należy
spełnić, aby zostać

Mentorem/Opiekunem/
Podopiecznym
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Jak zostać Mentorem? 
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Dzielenie się doświadczeniami z podopiecznymi

Motywacja do udziału w Programie

Posiadanie wiedzy merytorycznej (poczucie komfortu)

Posiadanie kompetencji i umiejętności niezbędnych do
prowadzenia zajęć programowych (komunikacja, organizacja,
przywództwo)
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Jak zostać opiekunem? 

Postępowanie zgodnie z metodologią programową szkolenia

Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (treść, strategie nauczania,
ocena)

Wspomaganie zawodowego rozwoju mentorów
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Jak zostać podopiecznym?
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Zainteresowanie nauką

Uczestnictwo w programach społecznych 

Aktywny udział w programie

Przynależność do grupy osób z mniejszymi szansami



Rola 
Mentora/Opiekuna/

Podopiecznego
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Rola Mentora
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Zmiana ze studenta w mentora, który jest w stanie
prowadzić kursy i udzielać wskazówek ludziom w
potrzebie.

Posiadanie doświadczenia, wiedzy lub
zainteresowania w określonej dziedzinie i umiejętność
przekazywania jej innym ludziom.

Motywacja w realizacji założeń programu
szkoleniowego, aby stać się dobrym mentorem.

Odpowiedzialność i dobra samoorganizacja w celu
zapewnienia mentoringu osobom zainteresowanym

Zdolność adaptacji do zmian i promowania
aktywnego obywatelstwa wśród wszystkich ludzi, bez
względu na kolor skóry, narodowość, wiek czy status
ekonomiczny.

Opracowanie interesujących i ciekawych zajęć
dostosowanych do potrzeb podopiecznych. 



Rola
opiekuna
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Zapewnienie mentorom właściwych i niezbędnych
wskazówek, jak również informacji o programie.

Szkolenie studentów, aby stali się odpowiednimi
mentorami do danego zadania. 

Pomoc studentom w przypadku wątpliwości, pytań
lub obaw. 

Weryfikacja i ocena jakości relacji między mentorem
a podopiecznym, i w razie potrzeby podejmowanie
określonej interwencji

Sugerowanie sposobów poprawy w zakresie
zachowania i działań mentora, jak również
innowacyjnych sposobów nauczania. 



Rola
Podopiecznego
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Chęć uczenia się i samodoskonalenia w celu
łatwiejszego włączenia się w życie społeczne. 

Dobra organizacja, elastyczność i odpowiedzialność
związana z uczestnictwem w zajęciach

Otwartość na informacje zwrotne i sugestie, w tym od
osób młodszych

Pomoc studentom uczelni wyższych w adaptacji do
nowego środowiska i wyzwań oraz w zrozumieniu i
poszanowaniu różnic społecznych. 

Nawiązanie wspaniałych relacji mentorskich, a nawet
przyjaźni, ze swoimi mentorami. 



Ochrona danych
osobowych

(prywatność,
prawa, etyka)
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Ochrona danych osobowych

20

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych obowiązuje od 25 maja 2018 r. we wszystkich krajach członkowskich UE w celu
ujednolicenia przepisów dotyczących prywatności danych w całej Europie. 

Kwestie związane z grupą docelową Kwestie związane z korzystaniem z technologii

Osoby starsze
Osoby ubiegające się o azyl
Mniejszości etniczne
Osoby niepełnosprawne
Osoby z zaburzeniami
psychicznymi
Nieletni
Kobiety w ciąży
Chorzy i pacjenci

Kto jest osobą wrażliwą według
RODO?

Może nie być w stanie wyrazić
zgody
Może ponieść negatywne
konsekwencje, jeśli dane
osobowe zostaną upublicznione

Przeanalizować ryzyko
Określić, w jaki sposób
informacje będą przekazywane
(zachować przejrzystość)
Zapytać o zgodę

Dlaczego identyfikacja osoby
wrażliwej jest ważna?

Co należy zrobić:

Czy dane osobowe są
gromadzone?
Czy dane osobowe można
zidentyfikować? Jak
przechowywane są dane
osobowe?
Kto ma dostęp do tych danych?
W jaki sposób dane te są
przetwarzane?
Kiedy dane te są niszczone?

Zastosowanie RODO w nowych
platformach, aplikacjach i
usługach:

Zapewnienie bezpieczeństwa
danych

Umożliwienie osobom
fizycznym wnioskowania o
dostęp do informacji, które
ich dotyczą
Umożliwienie osobom
fizycznym wnioskowania o
usunięcie takich informacji.

Zautomatyzuj proces
wypełniania formularza
zgody.
Zapewnij żądanie wyraźnej
zgody od osób fizycznych na
gromadzenie danych 

Dodatkowo…

ZGODA:
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Portal i aplikacja
mobilna

MENTORme 



Portal MENTORme:
- Hostuje statyczną stronę internetową projektu MENTORme
- Udostępnia narzędzia do e-learningu i gamifikacji
- Udostępnia narzędzie do dyskusji dla mentorów
-Oferuje narzędzie do przeszukiwania ofert oraz diagnozy
potrzeb
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 Funkcjonalność portalu MENTORme
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Funkcjonalność
aplikacji mobilnej

MENTORme

Umożliwia Mentorom tworzenie i
publikowanie wydarzeń (ofert) dla
zainteresowanych osób
Umożliwia przedstawicielom grup i
organizacji zgłaszanie swoich potrzeb
Pozwala na bezpośrednią i pośrednią
promocję projektu MENTORme wśród
społeczeństwa

Aplikacja mobilna MENTORme:



Struktura narzędzia
MENTORme,

funkcjonalności, poziomy
dostępu, Pomoc

Techniczna
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Strona główna projektu

e-Learning e-Biblioteka e-Społeczność e-Mapping Tool

Weź udział w kursie

Rozwiąż quiz/test/
wystaw ocenę

Interaktywna Platforma MENTORme - struktura
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Logowanie/Zapisz się/ 
Tworzenie profilu

Narzędzia i zasoby
Wymiana dobrych praktyk,

pomysłów, materiałów, wskazówek,
wsparcie itp.

Podobne inicjatywy
wspierające osoby wrażliwe

Rejestracja na kurs

e-Ocena
Dyskusja i posty na

forum kursu
Informacja zwrotna

od opiekuna

Otrzymaj
nagrodę/odznakę

Zostań certyfikowanym
Mentorem



Mentor
Opiekun
Administrator

Możliwość logowania przy użyciu
mediów społecznościowych
Możliwość zapisania danych
uwierzytelniających
Opcja odzyskiwania hasła
Tworzenie profilu

Weź udział w kursie
Informacja zwrotna od opiekuna.
Dyskusja / Post na forum
Informacja dotycząca poziomu wiedzy
danego użytkownika
Zaznaczenie kursu, który użytkownik
chce ukończyć w pierwszej kolejności

E-Learning
Strona logowania:
Zaloguj się jako

Kurs:

Interaktywna Platforma MENTORme - funkcjonalności
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E-Ocena
Przystąp do oceny / quizu / testu
Sprawdź wynik oceny wstępnej i
końcowej
Zobacz zdobyte odznaki
Otrzymaj certyfikat Mentora po
pomyślnym ukończeniu kursu

E-Biblioteka
Narzędzia
Wskazówki dotyczące nauczania podopiecznych
Materiały dla Mentorów

E-Mapping Tool
Na podstawie Google Maps
Rejestrowanie innych podobnych
programów wspierających osoby
wrażliwe 
Wykonany na obszarze pięciu krajów
należących do konsorcjum

E-Społeczność
Wymiana wiedzy
Wymiana pomysłów między uczelniami,
organizacjami pozarządowymi, organizacjami
społeczeństwa obywatelskiego itp.



Poziomy dostępu

Wyświetlanie zapisanych
studentów
Zobacz ilu studentów ukończyło
kurs
Ilu jest w trakcie kończenia kursu
Ilu jeszcze nie rozpoczęło kursu
Tworzenie zadań
Tworzenie testów
Zobacz oceny
Przyznawanie odznak
Rozpocznij prywatną dyskusję z
uczniem
Rozpocznij wątek na forum
Przyznawanie Mentorstwa
Administrator - Pełny dostęp do
wszystkich poziomów platformy
Moodle

Opiekun (wykładowca) 
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Weź udział w kursie
Sprawdź wynik oceny wstępnej i
końcowej
Otrzymaj informację zwrotną od
opiekuna
Dyskusja na forum
Zobacz zdobyte odznaki
Opcjonalna lista rzeczy do
zrobienia
Wskazówka dotycząca ilości
zrealizowanego materiału 
Zaznacz kurs, który chcesz
ukończyć jako pierwszy

Mentor (student)
Zarządzaj rejestracjami
Zarządzaj rolami użytkowników
Tworzenie nowych kursów
Przesyłanie treści (e-Biblioteka,
Kursy, itp.)

Administrator platformy

Podopieczni (Osoby w potrzebie)
Zgłoś (opublikuj) potrzebę
Wyszukaj dostępne oferty
Dokonaj rezerwacji



Pomoc
techniczna

Wsparcie on-line i komunikację z podopiecznymi
Dodatkowe wsparcie i wskazówki dla wszystkich
użytkowników (studentów, nauczycieli akademickich i
podopiecznych)
Wsparcie on-line dla osób przebywających w domu
lub w przypadku, gdy konieczności DYSTANSU
SPOŁECZNEGO
Odpowiedź na niedawną potrzebę edukacji na
odległość, e-learningu i dystansu społecznego w
wyniku pandemii COVID-19.

Pomoc techniczna obejmuje:
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Metoda certyfikacji, aby
zostać Mentorem
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Certyfikacja
szkolenia z
zakresu
mentoringu 
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Określenie grupy docelowej i klasyfikacja
instytucji/wydziału prowadzącego

Ocena celów kursu, programu nauczania i
zasobów przez profesjonalnych ekspertów

Wskazówki dotyczące zapewnienia trwałej
jakości w celu ciągłej rewizji i poprawy kursu

Certyfikacja (walidacja) jakości kształcenia w
oparciu o europejskie standardy (EQF, ESG)



Certyfikacja
szkolenia z
zakresu
mentoringu 
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Jasno zdefiniowane efekty kształcenia i cele

Koncepcja kursu umożliwia osiągnięcie
zamierzonych celów

Podejście skoncentrowane na studencie

Spełnione są niezbędne wymagania
organizacyjne i związane z zasobami

Regularna ocena jakości kursu 

Ocena jakości kursu



Podsumowanie
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Jak możesz skorzystać z Programu
MENTORme
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•Poszerzanie i rozwijanie własnych
umiejętności, w szczególności w zakresie
skutecznego nauczania kompetencji
przekrojowych u studentów.
•Promowanie zaangażowanie
obywatelskie studentów poprzez
skuteczne doradztwo i praktyki
motywacyjne organizowane w ramach
działań uczelni

•Wzmocnienie rozwoju osobistego i
zawodowego poprzez nabycie nowych
umiejętności.
•Zdobycie praktycznego doświadczenia
podczas studiów i złagodzenie startu
kariery zawodowej.
•Lepsze zrozumienie znaczenia wkładu
w społeczeństwo i większe
zaangażowanie obywatelskie. 
. 

•Zdobycie nowych umiejętności,
ukierunkowanych na potrzeby 
 mentorów niezbędnych w rozwoju
osobistym i zawodowym.  
•Zwiększona aktywizacja obywatelska.
Nawiązanie silnych i trwałych relacji
mentorskich ze zmotywowanymi
studentami. 
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