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Zasady prowadzenia mentoringu
Politykę RODO
Platformę MENTORme
Aplikację mobilną MENTORme
Role i obowiązki
Komunikację z uczelnią i dane kontaktowe
Metodologię
Ogólne zasady

Przedstawiamy Państwu Przewodnik od A do Z po programie
MENTORme. Przewodnik został opracowany w celu wsparcia
uczestników (głównie podopiecznych - osób potrzebujących,
ale także mentorów i opiekunów), aby przybliżyć wszystkie
elementy projektu, świadczone usługi, role, portal internetowy,
media społecznościowe itp.

Dokument ten jest bardzo ważny dla Państwa przygotowania
do udziału w Programie MENTORme i podkreśla kluczowe
kwestie, których powinni Państwo być świadomi. Powinni
Państwo przeczytać i zrozumieć ten dokument, a następnie
zdecydować się na podjęcie działań. 

Zespół projektu MENTORme jest w stanie wesprzeć Państwa w
tym procesie. 

Przeprowadzimy Was przez proces od Celów, założeń i
rezultatów projektu po Media Społeczne i Wydarzenia.
W międzyczasie zwrócimy również uwagę na:

Ponadto, w razie potrzeby dostarczymy dodatkowych
informacji i ukierunkujemy na dodatkowe zasoby.

Mamy nadzieję, że odkryjecie, że udział w Programie
MENTORMme może być satysfakcjonującym doświadczeniem.

Ważne!!!
Wszystkie materiały są dostępne w pięciu językach: angielskim,
greckim, polskim, hiszpańskim i niemieckim. 
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Założenia, cele,
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Założenia,
cele,
rezultaty
projektu

MENTORme to 28-miesięczny projekt mający na
celu wsparcie testowania innowacyjnych praktyk
zwiększających zaangażowanie obywatelskie
instytucji szkolnictwa wyższego. 

W oparciu o odnowioną agendę UE dla
szkolnictwa wyższego w 2017 r., która podkreśla
potrzebę ''szkolnictwa wyższego, aby było
integracyjne, a nie tylko instytucje z wieżami z
kości słoniowej'', projekt MENTORme ma na celu
wzmocnienie interakcji instytucji szkolnictwa
wyższego ze społeczeństwem, poprzez wspieranie
studentów szkół wyższych, aby stali się
obywatelsko zaangażowani poprzez skuteczne
praktyki doradztwa i motywacji oraz poprzez
podnoszenie świadomości kulturowej i
promowanie akceptacji różnorodności wśród nich.

Głównym celem projektu jest opracowanie
narzędzia internetowego w celu nawiązania relacji
mentorskich pomiędzy studentami - którzy będą
mentorami, profesorami - którzy będą pełnić rolę
opiekunów oraz osobami z mniejszymi
możliwościami - które otrzymają mentoring, gdyż
będą podopiecznymi.

W skład partnerstwa wchodzi siedmiu partnerów z
pięciu krajów: Grecji, Cypru, Hiszpanii, Niemiec i
Polski.
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Kompetencje wielojęzyczne
Kompetencje osobiste, społeczne i
umiejętność uczenia się
Kompetencje obywatelskie
Kompetencje w zakresie świadomości i
ekspresji kulturowej

Ramy kompetencji dla studentów uczelni
wyższych
Podejście do uczenia się
Wytyczne dydaktyczne

Ten rezultat intelektualny zawiera różne ważne
produkty dla studentów HE. 
Kluczowe kompetencje, które studenci będą
rozwijać, aby zostać Mentorami to:

Pakiet Narzędzi Mentorskich z zakresu Edukacji i
Akredytacji składa się z następujących
elementów:

REZULTATY PROJEKTU

Raporty krajowe
Raport porównawczy
Podręcznik
Narzędzie do mapowania

Pierwszy rezultat intelektualny składa się z różnych
etapów szczegółowych badań prowadzonych
przez partnerów w celu mapowania,
rejestrowania i prezentowania wysiłków na
poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i
unijnym mających na celu wspieranie grup
zagrożonych. 
Składa się on z następujących elementów:

1. Podręcznik MENTORme
(https://mentorme-
programme.eu/intellectual-output-1/)

2.Pakiet Narzędzi Mentorskich z
zakresu Edukacji i Akredytacji

Założenia,
cele,
rezultaty
projektu
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Narzędzie do mapowania z dobrymi
praktykami każdego kraju partnerskiego
znalezione w ramach IO1.
Pakiet edukacyjny opracowany w IO2 (e-
Learning).
Miejsce, w którym studenci, pracownicy
naukowi, specjaliści, wolontariusze itp. będą
uczestniczyć w wymianie dobrych praktyk,
pomysłów, jak również materiałów (e-
Community).
Biblioteka z dodatkowymi narzędziami i
zasobami z możliwością filtrowania według
grupy docelowej i tematu (e-Library).
Odznaki Open Badges do oceny i walidacji
kluczowych kompetencji społecznych i
obywatelskich uczniów, aby mogli zostać
mentorami (e-TOOL).

Apple AppStore:  

Google Play:

Wsparcie online jest ważnym elementem w
dzisiejszych czasach, kiedy pandemia wpłynęła
na życie wszystkich obywateli na całym świecie.

MENTORme Portal działający w chmurze  
 (https://academy.mentorme-
programme.eu/) zawiera:

Aplikacja mobilna MENTORme 
Wspiera wdrażanie, zarządzanie, komunikację i
monitorowanie programu MENTORme, a także
tworzenie sieci wśród zaangażowanych
interesariuszy. Zapewnia opiekunom, mentorom
i podopiecznym pozostanie w kontakcie.

https://apps.apple.com/app/mentorme/id1631
526529

https://play.google.com/store/apps/details?
id=org.inspire.mentorme.mentormeapp

3. Portal działający w chmurze i
aplikacja mobilna MENTORme

Założenia,
cele,
rezultaty
projektu
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przeprowadzić ich przez procedurę, narzędzia,
rejestrację, wytyczne itp.
wspierać podopiecznych, mentorów i
opiekunów, 
przedstawić wszystkie elementy projektu,
świadczone usługi, ich role itp.

Przewodnik dla uczestników został przygotowany,
aby:

4. MENTORme PRZEWODNIK DLA
UCZESTNIKÓW

Założenia,
cele,
rezultaty
projektu
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Zasady
prowadzenia
mentoringu

Poradnik jest przeznaczony dla wszystkich
zainteresowanych uczestników ( podopiecznych,
PWFO - uczestników z mniejszymi szansami),
mentorów (studentów) i opiekunów (pracowników
naukowych) programu szkoleniowego MENTORme.
Rozdział ten poświęcony jest wyjaśnieniu procesu
certyfikacji programu MENTORme (Mentoring
Accredited Module) oraz kontroli jakości, którym
program został poddany.

W czerwcu 2022 roku program szkoleniowy
MENTORme został certyfikowany przez niemiecką
agencję akredytacyjną ACQUIN na okres jednego
(1) roku czerwiec 2022-maj 2023, spełniając
europejskie ramy zapewniania jakości w
szkolnictwie wyższym i procesie bolońskim (EQF,
standardy ESG, punkty ECTS, Europass) oraz
narzędzia promujące przejrzystość i mobilność w
krajach UE. Jako instrument zewnętrznego
zapewniania jakości, procedura certyfikacji ma na
celu zarówno ocenę istniejącej jakości programu
studiów, jak i zalecenie jej poprawy. 

Proces ten obejmował zewnętrzną ocenę
programu w drodze wzajemnej weryfikacji
(eksperci zewnętrzni). W celu zagwarantowania
bezstronności panelu wzajemnej oceny, eksperci
zewnętrzni przeanalizowali program studiów pod
kątem zestawu kryteriów zgodnych ze
"Standardami i wytycznymi dotyczącymi
zapewnienia jakości w Europejskim Obszarze
Szkolnictwa Wyższego" (ESG) stanowiącymi ramy
dla procesów zapewnienia jakości, które mogą
również obejmować krajowe i/lub przedmiotowe
standardy.
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Zasady
prowadzenia
mentoringu

Zróżnicowanie na rynku i na poziomie
europejskim, zwiększenie wykorzystania i
trwałości rezultatów MENTORme; 
Umożliwia transfer i porównywalność
umiejętności i kompetencji w całej Europie;
Wspiera rozwój wspólnego rozumienia
wymogów certyfikacji wśród
zainteresowanych stron; 
Wzmacnia społeczne postrzeganie wartości
certyfikacji, krajowych przepisów i regulacji;
Zapewnia znak doskonałości w oparciu o
europejskie ramy QA i międzynarodowe
standardy;
ACQUIN jest pełnoprawnym członkiem ENQA
- Europejskiego Stowarzyszenia na rzecz
Zapewnienia Jakości i jest zarejestrowany w
EQAR - Europejskim Rejestrze Zapewnienia
Jakości oraz INQAAHE - Międzynarodowej
Sieci Agencji Zapewnienia Jakości;
Procedura jest przejrzysta, a jej wyniki zostały
oficjalnie opublikowane;

Program ma jasno określone i zasadne cele;
Koncepcja programu umożliwia
(zamierzoną) realizację celów;
Spełnione są niezbędne wymagania
organizacyjne i dotyczące zasobów;
Dostawca usług edukacyjnych okresowo
sprawdza, czy cele programu zostały
pomyślnie osiągnięte i czy program wymaga
modyfikacji.

Program MENTORme zapewnia następujące
korzyści dla uczestników projektu na poziomie
europejskim i międzynarodowym: 

Procedura opiera się na przejrzystych kryteriach i
potwierdza, że:
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Zasady
prowadzenia
mentoringu

Czym jest projekt MENTORme 
Stowarzyszenia MENTORme (jak je założyć)
Kryteria, które należy spełnić, aby zostać
Mentorem / Opiekunem / Podopiecznym
Portale, aplikacje mobilne i narzędzia
MENTORme
Metoda walidacji, aby zostać Mentorem

Podstawą procedur i systemu mentoringu jest
portal MENTORme ACADEMY
(https://academy.mentorme-programme.eu/),
który zarządza systemem mentoringu i jest
podstawą do tworzenia mentoringu pomiędzy
studentami uczelni a osobami potrzebującymi,
pod nadzorem nauczycieli
akademickich/pracowników uczelni. Ściślej rzecz
biorąc, poprzez MENTORme ACADEMY, uczelnie
(studenci - pracownicy naukowi) mogą
zamieszczać swoje wsparcie (np. w zakresie
umiejętności cyfrowych, językowych dla
uchodźców, społecznych dla osób
niepełnosprawnych).  
Pomocnym dokumentem pokazującym w
skrócie: 

jest Podręcznik MENTORme, który został
opracowany przez Uniwersytet w Valladolid w
ramach Działania 4 w IO1 projektu. 
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Zasady
prowadzenia
mentoringu Stosować się do metodologii szkolenia

programu
Posiadać doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń (treść, strategie nauczania,
ewaluacja)
Pomagać w rozwoju potencjału mentorów

Jak zostać Opiekunem

Mieć zainteresowanie nauką
Uczestniczyć w programach społecznych 
Mieć aktywny udział w programie
Należeć do grupy osób z mniejszymi
szansami

Jak zostać się Podopiecznym 

Zdobyć kompetencje i umiejętności
niezbędne do prowadzenia zajęć w
programie (komunikacja, organizacja,
przywództwo)
Posiadać wiedzę na ten temat (poczucie
komfortu)
Zyskać motywację do udziału w programie
Dzielić się doświadczeniami z podopiecznymi

Jak zostać Mentorem

Kryteria, które należy spełnić, aby
zostać Mentorem/ Opiekunem/
Podopiecznym

15



Polityka RODO
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Europejskie rozporządzenie o ochronie danych
osobowych obowiązuje od 25 maja 2018 r. we
wszystkich europejskich krajach członkowskich w
celu ujednolicenia przepisów dotyczących
prywatności danych w całej Europie. 

Zgodnie z polityką RODO osoba wrażliwa może
obejmować przedstawiciela osób starszych, osoby
ubiegające się o azyl, małoletnich, kobiety w ciąży,
osoby z niepełnosprawnością lub zaburzeniami
psychicznymi oraz każdą osobę fizyczną z
mniejszości etnicznych.

Identyfikacja wrażliwości jest ważna, ponieważ takie
osoby mogą nie być w stanie wyrazić zgody lub
mogą ponieść negatywne konsekwencje, jeśli ich
dane osobowe zostaną upublicznione. Mając to na
uwadze, informacje powinny być bardzo
przejrzyste, a w danym tekście zawsze powinna
znaleźć się prośba o wyrażenie zgody. 

Zastosowanie RODO do nowych platform, aplikacji i
usług wymaga zapewnienia odpowiedniego
bezpieczeństwa. Oznacza to, że musimy mieć
pewność, czy dane są gromadzone i możliwe do
zidentyfikowania, jak są przechowywane, kto ma do
nich dostęp, jak są przetwarzane i kiedy są
niszczone.

Polityka RODO powinna być przejrzysta dla
użytkowników nowych technologii. Powinni oni mieć
możliwość żądania dostępu do informacji z nimi
związanych, a także żądania usunięcia takich
informacji. Podczas korzystania z e-platform,
aplikacji lub innych usług proces tworzenia
formularza zgody jest zautomatyzowany. Ponadto
wszelkie zgody osób fizycznych na cele związane z
gromadzeniem danych osobowych powinny być
wyraźnie wymagane.

Polityka
RODO
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Platforma
MENTORme 
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Platforma MENTORme została
stworzona, aby odpowiadać
cyfrowej rzeczywistości, w
której żyjemy i umożliwić
studentom w całej Europie
korzystanie ZA DARMO z
innowacyjnych i ciekawych
materiałów, które opracowało
konsorcjum. 

Poznaj platformę MENTORme:
https://academy.mentorme-

programme.eu/
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Dzięki platformie użytkownicy mogą ZA DARMO odkrywać, rozwijać
lub doskonalić 4 różne kompetencje poprzez interaktywne materiały
w języku angielskim, greckim, polskim, niemieckim i hiszpańskim.
Każdy kurs jest wzbogacony o tablicę ogłoszeń, materiał do nauki w
formie broszury online, linki do pobrania dokumentów pdf, word i
prezentacji. Treści mogą być również w formie osadzonych linków
np. filmów z YouTube. Poniżej przedstawione są kompetencje,
uzupełnione o 5 moduł, który jest wprowadzeniem do wszystkich
czterech kompetencji.

W celu uzyskania dostępu do powyższych modułów wymagane jest
założenie konta (za DARMO). Należy wykonać proste czynności,
takie jak podanie adresu e-mail, utworzenie hasła i weryfikacja
konta, przy czym należy pamiętać, że polityka RODO jest
przestrzegana, ponieważ użytkownicy mogą się bezpiecznie
zarejestrować i zalogować za pomocą swoich danych
uwierzytelniających w platformie edukacyjnej.
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Zarejestrowani użytkownicy
każdego kursu, po ukończeniu
materiału szkoleniowego, będą
mogli zostać poddani ocenie.
Zostanie zweryfikowana ich
wiedza i umiejętności, takie jak
kluczowe kompetencje
społeczne i obywatelskie, aby
mogli zostać MENTORAMI.
Zostanie wykorzystana
metodologia odznak Open
Badges, jako metoda walidacji
oparta na procedurach
uczenia się pozaformalnego.

Ocena będzie miała formę quizów z pytaniami refleksyjnymi,
stawiającymi uczniów w realnych sytuacjach, dla których powinni
znaleźć właściwe rozwiązania, udzielając poprawnych odpowiedzi.
Po ukończeniu wszystkich 4 quizów, dostępna jest ocena końcowa,
aby użytkownicy mogli zostać MENTORAMI. 

Opiekunowie będą mogli przeglądać zapisanych studentów i
zobaczyć, ilu z nich ukończyło kurs, ilu jest w trakcie jego ukończenia,
a ilu jeszcze nie rozpoczęło kursu. Dodatkowo opiekun będzie mógł
zadawać zadania, tworzyć testy, sprawdzać oceny, przyznawać
Odznaki, inicjować prywatną dyskusję ze studentem oraz pisać
wątki na forum.

Wszystkie te nowoczesne i łatwe w użyciu funkcje są za darmo, bez
ograniczeń w użytkowaniu. Weź udział w projekcie MENTORme,
rozwiń odpowiednie umiejętności, aby zostać mentorem i zostań
aktywnym obywatelem w społeczeństwie! 
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Aplikacja
mobilna

MENTORme  
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Aplikacja MENTORme ma na celu połączenie
Mentorów i Podopiecznych, pracujących
wspólnie nad szkoleniem w zakresie głównych
celów projektu MENTORme: Promowanie
włączenia społecznego Osób z mniejszymi
szansami.
Aplikacja pozwala użytkownikom projektu
MENTORme, takim jak grupy i organizacje
zrzeszające osoby o mniejszych szansach na
wyrażenie potrzeb podopiecznych, a mentorom
umożliwia tworzenie i reklamowanie ofert i
wydarzeń dla zainteresowanych podopiecznych.
Ma również na celu promowanie projektu
MENTORme wśród ogółu społeczeństwa.

Aplikacja MENTORme jest dostępna do pobrania
na urządzenia z systemem Android i Apple iOS
odpowiednio w Google Play Store i Apple App
Store. Możesz użyć aparatu swojego telefonu,
aby zeskanować poniższe kody QR lub kliknąć na
linki, aby odwiedzić odpowiedni sklep. 

Aplikacja
mobilna

MENTORme 

Pobieranie aplikacji
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Ekran główny

Aby skorzystać z aplikacji MENTORme, znajdź ją w
menu aplikacji swojego telefonu lub tabletu i
otwórz. Domyślnym językiem aplikacji jest
angielski, ale możesz zmienić go klikając na
ikonę globusa w prawym górnym rogu ekranu.
Aplikacja obsługuje pięć języków: angielski,
hiszpański, polski, grecki i niemiecki.

W dolnej części
ekranu głównego
aplikacja pokazuje
główne menu
nawigacyjne, które
pozwala
użytkownikom
przeglądać oraz
zarządzać ofertami i
potrzebami lub ich
kontem w aplikacji
MENTORme.  

Aplikacja
mobilna

MENTORme 

Korzystanie z aplikacji MENTORme

Górne menu nawigacyjne pozwala
użytkownikom zmienić język, wyświetlić
informacje o aplikacji MENTORme lub o swoim
koncie. Na środku ekranu użytkownicy mogą
zobaczyć najnowsze wydarzenia opublikowane
przez mentorów.

Rysunek 1: 
Ekran główny aplikacji MENTORme.
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Aplikacja pozwala także na przeglądanie
istniejących i zatwierdzonych ofert i potrzeb.
Użytkownicy mogą przeglądać listy tych dwóch
rodzajów pozycji, kliknąć na nią, aby zobaczyć
więcej szczegółów, wyszukać oferty lub potrzeby
według tytułu lub słowa kluczowego, lub znaleźć
pobliskie oferty i potrzeby na podstawie ich
lokalizacji. Użytkownicy, którzy nie są uwierzytelnieni,
mogą również przeglądać te pozycje, ale
uwierzytelnieni użytkownicy, tacy jak mentorzy lub
podopieczni, mogą przeglądać odpowiadające im
oferty lub potrzeby i zarządzać ich informacjami.
Aby uwierzytelnić się w aplikacji, użytkownicy muszą
najpierw zarejestrować się, klikając na ikonę konta.
Jeśli nie są zalogowani, przeniesie to użytkowników
do ekranu logowania, gdzie mogą użyć swojej
nazwy użytkownika i hasła, aby się zalogować,
zarejestrować się na konto podopiecznego lub
ubiegać się o status mentora.

Aplikacja
mobilna

MENTORme 

Przeglądanie ofert, wydarzeń i potrzeb

Użytkownicy mogą dołączyć do aplikacji
MENTORme jako podopieczni tworząc konto przy
użyciu swoich danych uwierzytelniających. Po
utworzeniu konta, podopieczni mogą tworzyć
potrzeby, które najpierw muszą być zweryfikowane,
a następnie zostaną opublikowane dla wszystkich.
Aby zarejestrować się na koncie mentora,
użytkownicy muszą zostać zaproszeni przez
administratora aplikacji lub złożyć wniosek o
członkostwo i zostać zaakceptowanym jako mentor.
Mentorzy mogą również tworzyć oferty i wydarzenia,
w których mogą uczestniczyć podopieczni.

Rejestracja
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Aby wziąć udział w wydarzeniach, użytkownicy
muszą zarezerwować udział poprzez znalezienie
danego wydarzenia, a następnie
zarezerwowanie określonej liczby uczestników.
Każde wydarzenie ma maksymalną liczbę miejsc
na każdą rezerwację, aby uniknąć sytuacji, w
której użytkownicy rezerwują wszystkie miejsca
naraz. Ponadto, każdy użytkownik może dokonać
tylko jednej rezerwacji na jedno wydarzenie.

Aplikacja
mobilna

MENTORme 

Wydarzenia i rezerwacje

Użytkownicy mogą zarządzać informacjami o
swoim koncie i wszystkimi tworzonymi przez
siebie wpisami poprzez ekran konta. Ekran konta
pokazuje profil użytkownika i pozwala mu na
zmianę danych osobowych i poświadczeń
bezpieczeństwa. Ponadto, udostępnia menu, za
pomocą którego użytkownicy mogą sprawdzić
utworzone przez siebie wpisy danych (tj. oferty,
potrzeby, wydarzenia, rezerwacje itp.). Wreszcie,
użytkownik może zdecydować się na usunięcie
swojego konta wraz z wszystkimi związanymi z
nim informacjami. Usuwa to wszystkie oferty,
potrzeby, wydarzenia lub rezerwacje.

Zarządzanie kontami i danymi

Rysunek 2: Ekrany
rezerwacji i konta.
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Aplikacja
mobilna

MENTORme 

Nazwa użytkownika
Hasło
Imię i nazwisko
Instytucja
Email

Aby umożliwić wspomnianą funkcjonalność,
aplikacja pozwala użytkownikowi na
utworzenie osobistego konta. Podczas
tworzenia konta, aplikacja zbiera następujące
dane dostarczone przez użytkownika:

Informacje te są bezpiecznie przechowywane
na serwerze. Cała komunikacja pomiędzy
aplikacją a serwerem odbywa się za
pośrednictwem bezpiecznego połączenia
sieciowego. Jeśli użytkownik wyrazi taką chęć,
może usunąć swoje konto, a tym samym
usunąć podane przez siebie dane osobowe.
Powyższe informacje są wymagane do celów
uwierzytelniania oraz do zwracania się do
użytkownika podczas komunikacji. Aplikacja
jest tworzona przez Konsorcjum Projektu
MENTORme. Zebrane dane są wykorzystywane
wyłącznie na potrzeby projektu, nie są
wykorzystywane w celach reklamowych, ani
nie są udostępniane osobom trzecim. W
przypadku pytań związanych z ochroną
danych osobowych, użytkownicy mogą
kontaktować się poprzez formularz Kontakt na
stronie projektu.

Polityka prywatności



Role i
obowiązki

28



Są to osoby dorosłe z problemami integracji
społecznej, które uczestniczą jako uczniowie w
szkoleniu MENTORme. Osoby te muszą przejść
przez procesy rejestracji, wcześniej wyjaśnione,
aby uzyskać dostęp do platformy. Tam będą
musiały zapoznać się ze wszystkimi dostępnymi
dokumentami dotyczącymi różnych kompetencji
społecznych i obywatelskich oraz przeprowadzić
działania i oceny w celu uzyskania odznak, które
potwierdzają osiągnięcie kompetencji
społecznych i obywatelskich (kompetencje
wielojęzyczne, kompetencje osobiste, społeczne i
umiejętność uczenia się, kompetencje
obywatelskie oraz kompetencje w zakresie
świadomości i ekspresji kulturowej). Przed
rozpoczęciem szkolenia w zakresie tych
kompetencji opracowano wprowadzenie, które
ma pomóc uczniom zrozumieć, czym są
kompetencje, jakie są kluczowe kompetencje,
które zdaniem Unii Europejskiej powinni posiadać
wszyscy obywatele oraz krótkie wyjaśnienie
kompetencji, które będą przedmiotem pracy w
ramach szkolenia MENTORme.

Po zakończeniu części wstępnej szkolenia,
zaczynamy od kompetencji wielojęzycznej.
Kompetencja ta wymaga programu PowerPoint
oraz oceny końcowej.

Role i
obowiązki

W ramach platformy Akademia MENTORme
możemy znaleźć różne role:

Rozpowszechnienie
projektu MENTORme

wśród uczelni wyższych 

Uczynienie
społeczeństwa bardziej

integracyjnym,
zwłaszcza dla grup

wrażliwych

Wyposażenie
studentów HE w

przydatne umiejętności,
np. aktywne

uczestnictwo, krytyczne
myślenie, szacunek

Podopieczni
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Role i
obowiązki

Po drugie, znajdujemy kompetencje osobiste,
społeczne i kompetencje w zakresie uczenia się.
Znajdziemy tu prezentację PowerPoint z ogólną
treścią tej części szkolenia, a następnie 3
prezentacje PowerPoint z treścią podzieloną na
kompetencję osobistą, społeczną i umiejętność
uczenia się. W zestawie znajdziemy osiem zadań
do wykonania w trakcie szkolenia z zakresu
kompetencji, a na zakończenie studenci muszą
przystąpić do egzaminu końcowego z zakresu
kompetencji.

Trzecia część szkolenia odnosi się do
kompetencji obywatelskich. W tej części
znajdziemy prezentację PowerPoint, który
poprowadzi proces nauki, w którym zawarte są
filmy i siedem ćwiczeń do wykonania przez
uczniów. Po zakończeniu tej części uczeń musi
dokonać ewaluacji, aby uzyskać odznaki
kompetencji.

W ostatniej sekcji treści, znajdujemy
kompetencję w zakresie świadomości i ekspresji
kulturowej. Jest ona podzielona na 3 podsekcje:
wiedza kulturowa, doświadczenie emocjonalne i
różnorodność kulturowa. W ramach tych sekcji
konieczne jest przeprowadzenie czterech działań,
a na koniec dokonanie oceny tej części treści.

W tym momencie uczniowie zdobyli odznaki
wszystkich kompetencji indywidualnie, ale
intencją szkolenia jest, aby uczniowie nabyli
kompetencje obywatelskie i społeczne jako
całość. Z tego powodu ostatni etap procesu
szkolenia polega na ogólnej ocenie kompetencji.
Warunkiem uzyskania końcowych odznak jest
udzielenie poprawnych odpowiedzi na wszystkie
pytania kwestionariusza.
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Role i
obowiązki

Być zainteresowanym nauką
Uczestniczyć w programach społecznych
Być aktywnym uczestnikiem programu lub
działania.
Należeć do grupy osób z mniejszymi
szansami.

Wymagania, jakie muszą spełniać
osoby chcące uczestniczyć w
programie jako kursanci to:

Być chętnym do nauki i doskonalenia siebie,
aby łatwiej zintegrować się ze
społeczeństwem.
Być zorganizowanym, elastycznym i
odpowiedzialnym, aby podążać za swoimi
zajęciami.
Być otwartym na uwagi i sugestie nawet od
kogoś młodszego od siebie.
Pomagać studentom szkół wyższych w
adaptacji do nowych środowisk i wyzwań
oraz w zrozumieniu i poszanowaniu różnic
społecznych
Nawiązać relacje mentorskie, a nawet
przyjaźnie, ze swoimi mentorami.

Rola, jaką musi odegrać uczestnik
szkolenia w tym procesie
szkoleniowym to:

31



Role i
obowiązki

To make the MENTORme
project highly known
among universities 

Przejść z pozycji studenta uczelni do roli mentora
zdolnego do prowadzenia kursów i kierowania
osobami podatnymi na zagrożenia.
Posiadać doświadczenie, wiedzę lub
zainteresowanie w określonej dziedzinie i być w
stanie przekazać je innym ludziom
Być wystarczająco zmotywowanym do
kontynuowania szkolenia i zostania dobrym
mentorem
Być odpowiedzialnym i zorganizowanym, aby
zapewnić zainteresowanym osobom niezbędny
mentoring
Opracować atrakcyjne i interesujące zajęcia,
które są dostosowane do grupy docelowej
Dostosować się do zmian i promować aktywne
obywatelstwo dla wszystkich ludzi bez względu
na kolor skóry, narodowość, wiek czy status
ekonomiczny.

Posiadać kompetencje i umiejętności niezbędne
do nauczania w programie (komunikacja,
organizacja, przywództwo).
Znajomość tematyki (poczucie komfortu)
Motywacja do uczestnictwa
Dzielenie się swoimi doświadczeniami z uczniami.

Mentorzy to studenci szkół wyższych, którzy chcą
uczestniczyć w tym programie. Są oni
odpowiedzialni za nadzorowanie aktywności
studentów oraz wszelkich wątpliwości i problemów,
jakie mogą oni mieć. Jeśli chodzi o MENTORme APP,
to właśnie oni mogą tworzyć różne szkolenia i/lub
formy spędzania wolnego czasu, mające na celu
zwiększenie umiejętności obywatelskich i
społecznych osób znajdujących się w trudnej
sytuacji. Aby to zrobić, muszą oni zostać mentorami,
przechodząc szkolenie oferowane przez nauczycieli
akademickich.

Mentor jest studentem wyższej uczelni, który musi:

Wymagania niezbędne do bycia mentorem to:

Mentorzy
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Role i
obowiązki

To make the MENTORme
project highly known
among universities 

Zapewnienie mentorom (studentom)
odpowiedniej i niezbędnej orientacji oraz
informacji o programie.
Szkolenie studentów, aby stali się mentorami
odpowiednimi dla danego zadania
Pomaganie studentom w razie wątpliwości,
pytań lub obaw, jakie mogą mieć
Śledzenie i sprawdzanie jakości relacji między
mentorem a studentem, w które należy
ingerować, jeśli to konieczne
Sugerowanie sposobów poprawy
zachowania i działań mentora, a także
innowacyjnych sposobów nauczania.

Postępować zgodnie z metodologią szkolenia
w programie
Posiadać doświadczenie w prowadzeniu
szkoleń (treść, strategie nauczania i
ewaluacja).
Pomagać w rozwijaniu potencjału mentorów.

Opiekunowie to nauczyciele akademiccy szkół
wyższych, którzy pełnią rolę wspierających
mentorów. Nadzorują oni szkolenie studentów
szkół wyższych w zakresie kształtowania
kompetencji obywatelskich i społecznych.
Nadzorują sprawdzanie, czy wytyczne są
przestrzegane. Gdy studenci zostaną już
mentorami, nadzorują rozwój działań
realizowanych przez studentów i służą im jako
wsparcie.

Rolą, jaką pełnią opiekunowie w ramach
szkolenia jest:

Opiekunowie tego programu muszą:

Opiekunowie
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Komunikacja z
uczelnią i dane

kontaktowe
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Komunikacja w ramach procesu kształcenia
online jest ważnym kanałem wsparcia dla
uczących się, umożliwiającym zgłaszanie pytań i
problemów.

W ramach platformy szkoleniowej (Akademia
MENTORme) można skontaktować się z każdym z
zarejestrowanych w portalu uczestników. Istnieje
możliwość wysyłania wiadomości do każdej
osoby prywatnie oraz możliwość tworzenia grup.
Jako jedna z aktywności platformy, dzięki
tworzeniu forów, można motywować do wymiany
pomysłów i problemów związanych z rozwojem
szkoleń i aspektów związanych z
zaangażowaniem obywatelskim.

W przypadku aplikacji MENTORme nie ma
możliwości kontaktu pomiędzy mentorami i
podopiecznymi.

Komunikacja z
uczelnią i dane

kontaktowe
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Metodologia
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Narzędzie do mapowania - na mapie można
znaleźć przykłady dobrych praktyk w każdym
kraju partnerskim, które wspierają osoby o
mniejszych możliwościach poprzez uczenie się
przez całe życie lub inicjatywy społeczno-
obywatelskie
Raporty krajowe z każdego kraju partnerskiego
- raporty krajowe przedstawiają aktualną
sytuację każdego kraju partnerskiego i
identyfikują bieżące braki i potrzeby osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym
Raport porównawczy - Pokazuje potrzeby i luki
w pięciu krajach w zakresie programów
zaangażowania obywatelskiego
wspierających osoby o mniejszych
możliwościach związanych z ich uczeniem się
przez całe życie/aktywnym obywatelstwem
lub aktywnym starzeniem się
Podręcznik MENTORme - opisuje główne
informacje dotyczące programu MENTORme,
takie jak cele, role w programie, wymagania,
procedury itp.

Metodologia realizacji projektu MENTORme
opierała się na kilku fazach, podczas których
siedmiu partnerów projektu przygotowało szereg
dokumentów (zwanych Rezultatami
Intelektualnymi).

W pierwszej, wstępnej fazie projektu, w ramach
Rezultatu Intelektualnego 1 przygotowano
następujące dokumenty:

W oparciu o wnioski i wyniki pierwszej fazy
projektu, druga obejmowała przygotowanie ram
kompetencyjnych wraz z materiałami
pomocniczymi. Poniżej znajdują się wymienione
dokumenty:

Metodologia
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Metodologia

Ramy Kompetencji - jest to ogólny opis
instytucji szkolnictwa wyższego, a bardziej
szczegółowo w odniesieniu do krajów
tworzących konsorcjum projektu. Zawiera
również kontekstualizację kompetencji
kluczowych ustalonych z Komisją Europejską
w 2018 roku, zwłaszcza tych związanych z
zaangażowaniem obywatelskim
(kompetencja wielojęzyczna, kompetencja
osobista, społeczna i umiejętność uczenia
się, kompetencja obywatelska oraz
kompetencja świadomości i ekspresji
kulturowej). Dokonano szczegółowego opisu
każdej z nich wraz ze wskaźnikami i
kompetencjami przekrojowymi, które były
kluczowe dla konstrukcji modułów
szkoleniowych.
Podejście do uczenia się - dokument
pomocniczy do przygotowania materiału
dydaktycznego do wykorzystania w szkoleniu
studentów szkół wyższych. Można tu znaleźć
ogólne informacje dotyczące podejść do
uczenia się i opis ich rodzajów, takich jak
uczenie się online i blended learning. 
Wskazówki dydaktyczne - kolejny dokument
pomocniczy do przygotowania materiałów
dydaktycznych wykorzystywanych w procesie
kształcenia studentów szkół wyższych.
Zawiera on praktyczny przegląd sposobów
nauczania (zajęcia teoretyczne, zajęcia
praktyczne, seminarium, warsztaty itp.) oraz
metod nauczania (takich jak studium
przypadku, nauczanie oparte na problemach
itp.) Można tu również znaleźć krótki opis
koncepcji uczenia się i nauczania
skoncentrowanego na studencie (SCLT).
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Metodologia

Po przygotowaniu Ram Kompetencji i
dokumentów pomocniczych (Podejście do
uczenia się i Wskazówki dydaktyczne) partnerzy
projektu stworzyli Program Szkoleniowy
Obywatelskiego Zaangażowania zawierający
zestaw materiałów e-learningowych
podzielonych na cztery kompetencje:

Wszystkie materiały z programu szkoleniowego
można znaleźć online w Akademii MENTORme,
po zalogowaniu się.

Metodologia projektu w późniejszej fazie
zakładała wdrożenie innych cyfrowych
elementów projektu, takich jak e-społeczność, e-
biblioteka, e-narzędzie i aplikacja mobilna, które
zostały szczegółowo opisane w innych częściach
tego dokumentu. Ich funkcją jest wspieranie
procesu uczenia się i realizacji programu
szkoleniowego oraz integracja społeczności
projektowej.

Ostatnia faza projektu polegała na
upowszechnianiu rezultatów projektu poprzez
realizację szkoleń dla studentów i nauczycieli
akademickich oraz promocję projektu poprzez
wydarzenia i działania w mediach
społecznościowych. Więcej informacji o
wydarzeniu w ramach projektu można znaleźć w
Newsletterach.

To make the MENTORme
project highly known
among universities 

To make society more
inclusive, especially to

vulnerable groups

Kompetencje
wielojęzyczne
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Kompetencje osobiste,
społeczne i umiejętność

uczenia się

Kompetencje
obywatelskie

Kompetencja w
zakresie świadomości i

ekspresji kulturowej



Ogólne zasady
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Dlaczego potrzebujemy kodeksu
postępowania?

 

Jasność - wszyscy zainteresowani są świadomi
oczekiwań, jakie należy spełnić i dzięki temu mogą
wybrać, czy nadal chcą uczestniczyć w programie,

czy lepiej dostosować się do środowiska pracy

 

Rozwiązywanie konfliktów - konflikty są
nieuniknione i czasami owocne, ale kodeks

postępowania może pomóc w zapobieganiu
poważnym problemom, które nadwyrężają relacje

międzyludzkie

 

Wizerunek i odbiór społeczny - ogół
społeczeństwa może zostać zapoznany z filozofią i

zasadami finansowania programu

Zbiór zasad, wartości i reguł, których opiekunowie,
mentorzy i podopieczni programu MENTORme powinni
przestrzegać i stosować się do nich bez żadnych
wyjątków

Kodeks postępowania
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OGÓLNY KODEKS POSTĘPOWANIA

Otwartość • analizowanie spraw ze wszystkich stron
• przemyślenie spraw

Praca
zespołowa

• dobra współpraca z innymi w ramach grupy
lub zespołu

Samokontrola • bycie zdyscyplinowanym
• kontrolowanie swoich nastrojów i emocji

Szacunek

• zarówno dla swoich współpracowników, jak i
dla siebie

• rozumienie, że wszyscy są równi wobec siebie
• brak akceptacji dla wszelkiego rodzaju

molestowania

Tolerancja

• celebrowanie różnorodności (w zakresie
języka, religii, kultury lub seksualności)

• nieakceptowanie obraźliwych i niegrzecznych
komentarzy
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OGÓLNY KODEKS POSTĘPOWANIA

Uczciwość 

• nieutrzymywanie tajemnic, które mogłyby mieć
negatywny wpływ na naszą pracę

• naszym celem jest pokonanie wszelkich
przeszkód, a nie granie w obwinianie się

Silna etyka
pracy

• sprawić, by ciężka praca stała się pracą
marzeń

Rzetelność i
punktualność

• terminowe oddawanie prac  
• bycie osobą ambitną, odpowiedzialną

 

Postawa
uczestnicząca

• dawanie dobrego przykładu poprzez
samodzielny udział w działaniach programu, gdy
jest to konieczne, a nie pozostawanie na uboczu
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Email
Telefon komórkowy
Aplikacje mobilne (np. What’s app/ Viber/ Discord/ Instagram/
Messenger)
Umówione wcześniej spotkania twarzą w twarz

Te trzy grupy mogą się ze sobą komunikować poprzez

P.S.: Podczas rejestracji w programie MENTORme, członkom
wszystkich trzech grup zaleca się punktualność w komunikacji,
poprzez regularne sprawdzanie swoich e-maili, wiadomości i/lub
rozmów telefonicznych.

Jak możemy się
ze sobą

komunikować?

Mentorzy

Podopieczni

Opiekunowie

44



Media
społecznościowe

i wydarzenia 
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Online poprzez różne media społecznościowe,
platformę i strony internetowe. 
Osobiście podczas wydarzeń w celu
wykorzystania wyników i upowszechnienia
działań z grupami docelowymi.

Strona: www.mentorme-programme.eu
Facebook: @MENTORmeproject
Instagram: @mentorme_project
#WeCARE #BeaMENTOR

W dobie internetu wiedza może być
udostępniana natychmiast, a ludzie mają
łatwiejszy dostęp do informacji niż kiedykolwiek
wcześniej. Ważne jest dla nas, aby promować
obywatelskie zaangażowanie uczelni w
społeczność, w której się znajdują, jednocześnie
minimalizując dystans między granicami
akademickimi a społeczeństwem.
Chcemy mieć pewność, że wyniki badań
pozostaną dostępne i będą wykorzystywane
przez innych.

Dlatego komunikujemy ważne kwestie: 

Stworzyliśmy stronę internetową, fanpage na
Facebooku oraz profil na Instagramie, aby
promować naszą pracę i dzielić się informacjami
ze światem.
Śledź nasze działania na bieżąco:
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Newslettery zostały opracowane i
rozpowszechnione po ważnych etapach projektu i
przetłumaczone na wszystkie języki partnerów.

Newslettery 

https://mentorme-programme.eu/newsletter/

Wydarzenia

Planujemy wydarzenia upowszechniające, o
których będziemy informować za pośrednictwem
kanałów internetowych:
-Działania upowszechniające i oficjalne
wydarzenia rozpowszechniające
-Infodays i Open Days, gdzie uczestnicy zostaną
zaproszeni do udziału w warsztatach,
seminariach itp.

Szukajcie naszych Ambasadorów MENTORme!
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