PRZEWODNIK

PRZEWODNIK OCENY
I KAPITALIZACJI
SPOTKAŃ
Z UCZESTNIKAMI PO ZAKOŃCZENIU
PROGRAMÓW MOBILNOŚCI

Wprowadzenie

Tem poradnik został stworzony przez organizację CESIE, we
współpracy partnerskiej w ramach projektu o nazwie „Promocja
i kapitalizacja projektu międzynarodowej mobilności, w celu
wzmocnienia zdolności do zatrudnienia i walki z wykluczeniem
społecznym młodych ludzi”- w skrócie nazywanym PC IMPRESS.

Celem PC IMPRESS jest promocja i kapitalizacja wiedzy formalnej i nieformalnej oraz
umiejętności miękkich i twardych w przypadku młodych ludzi powracających z międzynarodowych programów mobilnościowych, aby zwiększyć ich szanse na zatrudnienie.

„Przewodnik ewaluacji i kapitalizacji spotkań z uczestnikami mobilności po ich zakończeniu”
jest jednym z sześciu opracowań, testowanych i wypracowanych w ramach partnerstwa:
ADICE (Francja), CESIE (Włochy), PROWORK (Holandia), STEP (Hiszpania), Fundacja VCC
(Polska) .
Ten przewodnik ma w zamyśle być innowacyjnym narzędziem dla pracowników działających w programach mobilności i zarządzających młodymi ludźmi z mniejszymi szansami
(wykluczonymi), biorącymi udział w mobilnościach za granicą. Zawiera wytyczne dla
kierowników projektów, których należy przestrzegać podczas końcowego etapu ewaluacji,
po powrocie młodych ludzi z programów mobilności.
Wytyczne te ułatwiają kierownikom projektów:
• wywoływanie refleksji u młodych ludzi na temat ich ścieżki kształcenia,
• ocenę doświadczenia mobilności,
• zmianę spotkania ewaluacyjnego w kapitalizacyjne,
• zachęcanie młodych ludzi do określenia dalszego działania w przyszłości,
• zachęcanie młodych ludzi do odkrywania i wydobywania pełnego potencjału swoich
umiejętności oraz identyfikacji umiejętności wymaganych na rynku pracy.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź www.yourcompetences.eu
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1
Po mobilności

Jak najlepiej wykorzystać
doświadczenie mobilności

Po mobilności: Jak najlepiej wykorzystać doświadczenie mobilności
Wizja i ścieżka niniejszego rozdziału mają za zadanie pomóc czytelnikowi (pracownikowi
młodzieżowemu) zrozumieć swoją rolę i nabyć podstawowe umiejętności konieczne do
tego, aby skutecznie przeprowadzić młode osoby przez doświadczenia mobilności do fazy
rozpoznania kompetencji.
Projekt mobilności składa się z trzech dużych etapów: przed wyjazdem, realizacji mobilności
i po okresie mobilności. Mimo że zwykle dwie pierwsze fazy są uważane za najważniejsze,
to faza „po okresie mobilności” jest kluczowym etapem całego projektu mobilności. W tej
fazie, trwającej od kilku tygodni do kilku miesięcy, uczestnik ma za zadanie wydobyć jak
największą wartość z przeżytego doświadczenia projektu mobilności.
W zależności od rodzaju doświadczenia, często nie jest łatwo dokonać refleksji i uświadomić sobie wszystkie korzyści nabyte dzięki mobilności.
W związku z tym, rola pracownika młodzieżowego ma kluczowe znaczenie w wywoływaniu
u uczestników refleksji dotyczącej nabytych kompetencji. Powinna ona wskazywać te
konteksty, w których uczestnicy nauczyli się czegoś wartościowego i określić potencjalne
przyszłe sytuacje (osobiste i zawodowe), gdzie te kompetencje byłyby przydatne.
Fazę po mobilności można podzielić na dwa główne działania: ewaluacja i kapitalizacja.
• Ewaluacja: dowolne działania mające na celu ocenę doświadczenia mobilności i
wywołanie refleksji na temat ścieżki nauczania.
• Kapitalizacja: dowolne działania mające na celu zachęcenie uczestnika do identyfikowania kolejnych kroków w procesie i wydobycie pełnego potencjału ze zdobytych umiejętności wymaganych na rynku pracy.
Właściwa ścieżka postępowania powinna rozpoczynać się od czynności związanych z
ewaluacją, a dopiero później z kapitalizacją. Czasami nie jest łatwo przypisać określone
zadania jednoznacznie do jednej z tych faz, ponieważ są one silnie ze sobą powiązane.

Grupa docelowa
Przewodnik jest przeznaczony dla każdej osoby pracującej w programach mobilności.
Może to być pracownik młodzieżowy, kierownik projektu, mentor, opiekun pracujący z
uczestnikiem w końcowej fazie doświadczenia mobilności, w szczególności w przypadku,
gdy uczestnicy wrócą po programie mobilności do domu. Faza ta ma kluczowe znaczenie w
kontekście pogłębienia rozpoczętej ścieżki szkoleniowej i spojrzenia na kompetencje nabyte
pod kątem przyszłych możliwości lub planów. Poradnik jest skierowany do kierowników
projektu - w organizacjach przyjmujących lub wysyłających. Naturalnie, jeśli pracownik
młodzieżowy jest zaangażowany w organizację spotkań ewaluacyjnych z uczestnikami
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po powrocie, narzędzia i spotkania powinny zostać wdrożone przed wyjazdem młodych
ludzi z kraju przyjmującego. Jeśli pracownik młodzieżowy jest zatrudniony w organizacji
wysyłającej, narzędzia te stosuje się gdy uczestnicy powrócą z mobilności.

Jak korzystać z przewodnika
Przewodnik zawiera narzędzia, spotkania, porady, wskazówki, które należy stosować
po zakończeniu mobilności. Począwszy od wcześniejszych doświadczeń organizacji
partnerskich w projekcie PC IMPRESS, grupa partnerów projektu podjęła decyzję o
stworzeniu modelu pedagogicznego zmierzającego, po pierwsze, do oceny doświadczenia
mobilności, a następnie, przyjrzenia się na kompetencjom nabytym podczas mobilności
wykorzystywanym na rynku pracy i w życiu codziennym.
Na kolejnych stronach kierownicy projektów będą mogli znaleźć zbiór narzędzi (zarówno
tych już istniejących jak i nowych) i wykorzystać je podczas spotkań (przykłady są
zaprezentowane w tym dokumencie), zarówno indywidualnych jak i grupowych.
Przewodnik jest praktycznym narzędziem, ale oczywiście nie może zastąpić osób zarządzających projektem mobilności. Elementy opisane w następnym rozdziale muszą być
dostosowane do profilu uczestników, projektu mobilności oraz charakteru organizacji
wysyłającej lub przyjmującej.
Na kolejnych stronach można znaleźć wiele narzędzi, które jest używane przez kierowników
projektów, podczas spotkań z młodymi ludźmi po powrocie z mobilności. W zależności od
celu spotkania, są one podzielone na narzędzia ewaluacyjne (służące ocenie doświadczenia
mobilności) i kapitalizacyjne (służące poznaniu i wydobyciu pełnego potencjału kompetencji uczestnika, tak aby miał on większe szanse podczas rozmów kwalifikacyjnych) .
Co więcej narzędzia zostały podzielone na różne rodzaje, w zależności od swojej
specyfiki:
• Narzędzia ewaluacyjne
- Kwestionariusz
- Rozmowa indywidualna
- Rozmowa grupowa
• Narzędzia kapitalizacyjne
- Ocena i wzmocnienie kompetencji
- Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych
Oczywiście każde narzędzie musi uwzględniać czas, grupę ludzi zaangażowanych,
potrzeby i konkretne doświadczenie mobilności, które jest poddane ewaluacji i kapitalizacji.

Przewodnik zawiera niektóre istniejące narzędzia objęte prawami autorskimi; Celem tego przewodnika jest
jedynie sklasyfikowanie istniejących narzędzi a nie promocja ich stosowania. Promować narzędzia można
jedynie po uzyskaniu wyraźnej zgody właściciela narzędzia. Partnerstwo PC IMPRESS nie ponosi żadnej
odpowiedzialności wynikającej z wszelkich nadużyć spowodowanych wykorzystaniem tych narzędzi.
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2
Narzędzia
ewaluacyjne

Kwestionariusz

Końcowa
ewaluacja dla grup
Uzasadnienie
•

To narzędzie jest kwestionariuszem wykorzystywanym przez stażystów ostatniego dnia
stażu. Dotyczy oceny wszystkich aspektów doświadczenia mobilności stażystów. Po wypełnieniu kwestionariusza każdy uczestnik wyjaśnia pozostałym członkom grupy swoje
doświadczenia.
Kwestionariusz wykaże stopień spełnienia oczekiwań uczestnika i sposób, w jaki może wykorzystać nabyte kompetencje w swoim przyszłym życiu zawodowym i osobistym.
Cele
•

To narzędzie pozwoli uczestnikom zastanowić się nad nowo zdobytymi kompetencjami,
rozwojem umiejętności językowych oraz stażem, dzięki któremu zapoznali się z aspektami
pracy w Europie, a także nad kompetencjami takimi jak elastyczność i umiejętność przystosowania się do międzynarodowej sytuacji na rynku pracy.

Opis realizacji ćwiczenia
•
•
•

Spotkanie z grupą ostatniego dnia doświadczenia mobilnościowego
Niech uczestnicy sami wypełnią kwestionariusz
Po wypełnieniu kwestionariusza, rozpocznij dyskusję ze wszystkimi uczestnikami. To nie
jest otwarta dyskusja. Trener poprowadzi ją pytaniami takimi jak:
- Kim byłeś/-aś przed swoim doświadczeniem (kraj, mobilność)?
- Skąd wziął się pomysł, by pojechać za granicę?
- Jakie były twoje motywacje?
- Jakie były twoje oczekiwania?
- Jakie umiejętności i kompetencje oraz wiedzę przyswoiłeś/-aś?
- Co było najtrudniejsze?
- Jaka była strategia adaptacji (zasoby)?
- Czy zmiana w twoim życiu zmieniła sposób, w jaki patrzysz na sprawy w pracy?
W życiu codziennym?
- Co chciałbyś/-abyś usprawnić? W której dziedzinie życia?

Wskazówki
•
•
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Na spotkaniu odbędzie się krótka prezentacja
na temat narzędzia.
Uczestnicy mają za zadanie przemyśleć swoje doświadczenia (kwestionariusz) i podzielić
się nimi z resztą grupy, skupiając się na sposobie adaptacji w nowym kraju i nabytych
kompetencjach.

Mate riały: Kwest
ion arius z
Miejs ce: sala
Uc zes tnicy: małe
gr upy
(od 5 do 10 uc zes
tników)
Gr up a do celowa:
lud zie uc zes tnicz
ąc y w
Międ zyn arodowym
pro gramie mobilno
ści
Czas: od 30 do 45
minut

Kwestionariusz

Indywidualna
ewaluacja końcowa
Uzasadnienie
•

To narzędzie jest kwestionariuszem oceny doświadczenia mobilności uczestnika i rozmową z kierownikiem projektu. Po wypełnieniu kwestionariusza uczestnik opowie mu
o własnych doświadczeniach. Kwestionariusz wykaże stopień spełnienia oczekiwań
uczestnika i sposób, w jaki może wykorzystać nabyte kompetencje w swoim przyszłym
życiu zawodowym i osobistym. Rozmowa pozwoli kierownikowi projektu dowiedzieć się
więcej o doświadczeniu mobilności uczestnika.

Cele
•

To narzędzie pozwala uczestnikowi przemyśleć sposób adaptacji w nowym kraju, nowo
nabyte kompetencje, poprawę umiejętności językowych oraz staż w zagranicznej europejskiej firmie.

Opis realizacji ćwiczenia
•
•
•

Spotkanie z uczestnikami w biurze ostatniego dnia doświadczenia mobilności
Wypełnienie kwestionariuszy przez uczestników
Wywiad przeprowadzony przez trenera, z pytaniami takimi jak:
- Jak postrzegałeś/-łaś siebie przed wyjazdem do innego kraju?
- Jakie były twoje motywacje?
- Jakie były twoje oczekiwania?
- Jak przebiegły pierwsze dni/tygodnie?
- Jakie umiejętności komputerowe i jakie kompetencje nabyłeś/-aś?
- Jakie kompetencje organizacyjne zdobyłeś/-aś?
- Jakie kompetencje społeczne zdobyłeś/-aś?
- Jaką wiedzę zdobyłeś/-aś?
- Co było najtrudniejsze i dlaczego?
- Co było najłatwiejsze i dlaczego?
- Czy były zauważyłeś/-aś jakieś różnice kulturowe, z którymi musiałeś/-aś się zmierzyć?
- Jaka była strategia adaptacyjna (zasoby)?
- Jakie kwalifikacje/mocne strony ci pomogły?
- Jaka była najważniejsza lekcja?
- W jaki sposób to doświadczenie cię zmieniło?
M ate ria
ły
- Co czujesz, gdy myślisz o powrocie do domu?
Miejs ce : kwe s tion ar
: s ala
iu s z
- Jak postrzegasz swoją zawodową i osobistą przyszłość?
U

Wskazówki
• Uczestnik powinien przeanalizować swoje
doświadczenie (kwestionariusz) oraz porozmawiać z kierownikem projektu w spokojnym
otoczeniu o wszystkich aspektach dotyczących doświadczenia mobilności.

c ze s t nic
in dywid y: Każdy
u alnie
Gr up a
do ce low
a:
O sob y u
c
dowolny ze s t nic zące w
m
mob ilno pro gramie
śc
Cza s: o iowym
d 20 do
30 min
ut
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Kwestionariusz

Kwestionariusz online
Uzasadnienie
•

•

Przed przyjściem na spotkanie ewaluacyjne, uczestnicy są proszeni o wypełnienie kwestionariusza online, który ma na celu:
- Ewaluację całościowego doświadczenia uczestnika.
- Sprawdzenie, czy cele zostały osiągnięte.
Zaletą formularza online jest to, że uczestnicy mogą wypełnić go przed przyjściem, co
pozwala zaoszczędzić czas. Dzięki temu jest go więcej na bezpośrednią rozmowę z młodymi ludźmi i zorganizowanie grupowego spotkania ewaluacyjnego.

Cele
•
•
•
•
•

Uzyskanie ogólnych statystyk dotyczących sukcesu doświadczeń mobilności.
Zbadanie czy osiągnięto zamierzone cele uczestników.
ocena ogólnego doświadczenia mobilności: życia zawodowego i społecznego za granicą.
identyfikacja ewentualnych problemów z partnerami i/lub kierownikem projektu.
uzyskanie pisemnej zgody na to, aby organizacja mogła korzystać z doświadczenia
uczestników w celu promowania mobilność i pomocy przyszłym potencjalnym uczestnikom.

Opis realizacji ćwiczenia
•
•
•

Przed powrotem z mobilności, uczestnicy otrzymują wiadomość email, informującą ich o
terminie spotkania ewaluacyjnego i polecającą przygotowanie wszystkich dokumentów
administracyjnych, które mają ze sobą przywieźć.
Uczestnicy są również proszeni o wypełnienie kwestionariusza online, który może zostać
umieszczony w formularzach Google lub na innej platformie.
Kwestionariusz można podzielić na następujące części:
- satysfakcja z pomocy udzielanej przez organizację wysyłającą.
- kompetencje zawodowe używane i opracowane w ramach projektu.
- kompetencje językowe.
- życie społeczne i integracja.
- osiągnięcie zamierzonych celów.
- różnica w poziomie autonomii i kompetencji przed i po doświadczeniu mobilności.
- przyszłe projekty (praca, szkolenia, edukacja, itp.).

Wskazówki
•

•
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Jeśli pojawią się konkretne problemy, kierownik projektu może poprosić uczestnika o indywidualną ocenę,
aby rozwiązać wszystkie problemy i omówić bardziej
osobiste trudności.
Kwestionariusz można pomóc uczestnikom zaktualizować swoje CV i list motywacyjny nowo nabytymi
kompetencjami.

M ateriały:
kompute r,
w szys tkie
dokumenty
adminis trac
y jn e
są wyp ełni
on e
Miejs ce: sa
la
Uc ze st nicy
: spot kani
a
in dywid ua
ln e
Gr up a do ce
lowa: uc ze
st nicy
powracają
cy z miądz
yn arodowego prog
ramu mob
ilności
Czas (przyg
otowanie i
wdrożenie):
go dzin a na
je dn ego
uc ze st nika

rozmowa

Ewaluacja indywidualna
Uzasadnienie
•

Faza ewaluacji indywidualnej uczestnika jest częścią udzielanej dynamicznie informacji
zwrotnej i wydobywania pełni potencjału z etapu realizacji, z uwzględnieniem problemów
i celów w poprzednich fazach. Następuje sformalizowanie wiedzy zdobytej podczas realizacji projektu. Jest to ważny krok w projekcie, ponieważ nadaje mu znaczenie; pomaga
beneficjentowi zwerbalizować swoje dotychczasowe doświadczenie, jednocześnie definiując kolejne możliwe doświadczenia w przyszłości. Beneficjent podejmuje ten wysiłek, aby
dokonać podsumowania w wielu różnych sytuacjach.

Cele
•
•
•
•

Umożliwienie młodym ludziom wzbudzenia refleksji na temat kompetencji nabytych
podczas mobilności
Odkrycie kompetencji, o których wcześniej nie pomyśleli.
Rozwój projektu zawodowego istotnego dla doświadczenia mobilności.
Zebranie koniecznych dokumentów administracyjnych potrzebnych do zamknięcia projektu.

Opis realizacji ćwiczenia
•

•
•

•
•

Uczestnik jest proszony o przyniesienie na spotkanie ewaluacyjne dokumentów:
- raportu uczestnika w zawodowym projekcie mobilnościowym,
- zaświadczenia o ukończeniu programu od kierownika projektu,
- certyfikatu uczestnictwa,
- kwestionariusza oceny wypełnianego online (np: formularze Google),
- Formularza referencyjnego i zdjęć.
Kiedy uczestnik przybywa na miejsce, pierwsza część spotkania polega na zebraniu wszystkich dokumentów administracyjnych i podsumowaniu projektu.
Druga część ma charakter bardziej pedagogiczny. Ma na celu analizę całego projektu
uczestnika włącznie z:
- strukturą organizacji przyjmującej
- aktywnościami
- zakwaterowaniem
- aklimatyzacją w kraju i aktywnościami proponowanymi przez organizację przyjmującą
- nabytymi kompetencjami
- zawodowym projektem uczestnika
Chodzi również o porównanie celów przed wyjazdem: czy zostały osiągnięte? Kierownik
projektu można użyć dokumentów wypełnionych przed wyjazdem, gdzie uczestnik określił
swoje własne cele.
Do oceny kompetencji Kierownik projektu może użyć portfolia kompetencji miękkich i
poprosić, aby uczestnik podał konkretne przykłady, w których umiejętności zostały nabyte
oraz w jaki sposób.
Trzecia i ostatnia część spotkania ma za cel zbadanie zawodowego projektu uczestnika: to,
co chcą lub czego nie chcą robić? Kierownik projektu powinien podać przykłady i pomysły
na wybór kariery oraz konkretne kontakty na poziomie lokalnym, takie jak ośrodki szkoleniowe, organizacje przedsiębiorców lub agencje zatrudnienia.
Uczestnicy mogą również zostać proszeni o przybycie z zaktualizowanym CV, aby można
było ocenić czy udało im się wydobyć pełen potencjał i zwiększyć swoje doświadczenie
podczas pobytu za granicą.
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Wskazówki
•

•
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Nie zapomnij poprosić uczestnika o przyjście z
maksymalnie duża liczbą wypełnionych dokumentów. Warto, aby uczestnik przybył również już
z gotowym opisem swojego pobytu, tak aby można
go było użyć w celach reklamowania projektów mobilności międzynarodowej na stronie internetowej.
Dlatego bardzo ważny jest ostatni e-mail przed
powrotem wysyłany do uczestnika, który zawiera te
informacje.

Mate riały: komp
uter,
ws zy st kie dokume
nt y
adminis tracy jne
są wypełnion e
Miejs ce: sala
Uc zes tnicy: spotk
ania
indywidu aln e
Gr up a do celowa:
uc zes tnicy
powracający z mi
ęd zyn arodowe go pro gramu
mobilności
Czas: go dzina na
jedne go
uc zes tnika

rozmowa

Grupowe dzielenie
się doświadczeniem
Uzasadnienie
•

Grupowe spotkanie ewaluacyjne ma na celu zebranie wszystkich uczestników powracających z projektu mobilności mniej więcej w tym samym czasie. Chodzi o to, aby każdy mógł
przedstawić swoje doświadczenia w obecności innych ludzi, uczestniczących w podobnych projektach w celu nauki i wymiany doświadczeń. W ten sposób młodzi ludzie uczą
się dużo więcej, na przykład można powiedzieć, „to był bardzo ciekawy sposób prezentacji
mobilności, może powinienem zrobić to podobnie”. Grupowe gry mogą być wykorzystane,
aby pomóc uczestnikom ocenić swoje kompetencje.

Cele
•
•
•
•

Dzielenie się doświadczeniami z innymi uczestnikami.
Znalezienie równowagi pomiędzy dobrymi i złymi stronami projektu mobilnościowego i
spojrzenie na projekt z dystansu.
Nauczenie się, w jaki sposób wydobyć pełen potencjał z kompetencji i doświadczenia za
granicą.
Uzyskanie informacji zwrotnej i pomysłów na temat przyszłych możliwości zawodowych

Opis realizacji ćwiczenia
•
•

•

Przed spotkaniem, uczestnicy są proszeni o przybycie z prezentacją projektu mobilności w
dowolnej formie (PowerPoint, zdjęcia, prezentacja ustna).
Podczas spotkania grupowego, po kolei przedstawiają swój projekt:
- Jakie były ich główne aktywności?
- Czy dobrze odnaleźli się w nowej organizacji?
Czy zaprzyjaźnili się z innymi wolontariuszami?
- Jaki mieli kontakt z miejscową ludnością?
- Czy podróżowali?
- Które kompetencje nabyli?
- Z czego są najbardziej dumni?
- Czy napotykali problemy i jak próbowali je rozwiązać?
Pozostali uczestnicy słuchają i zadają pytania, a następnie porównują ze swoimi
doświadczeniami.

Wskazówki
•

Prezentacja może zostać wykorzystana przez
organizację jako świadectwo na stronie internetowej, aby:
- rozpowszechniać informacje na temat
aktywności.
- promować szanse, które stwarza mobilność
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ROZMOWA GRUPOWA

Chcę, żeby takie
było moje życie
Uzasadnienie
•

To narzędzie jest używane do porównania życia uczestników przed i po mobilności, aby
możliwie najlepiej mogli oni wykorzystać w życiu umiejętności nabyte podczas mobilności.

Cele
•
•

Dokonanie porównania między jakością życia uczestnika przed i po mobilności.
Wywołanie poczucia sukcesu u ludzi, którzy zrealizowali projekty mobilności.

Opis realizacji ćwiczenia
•
•

•

Uczestnik rysuje dwa obrazki na kartce papieru. Pierwszy z nich jest zatytułowany: „Moje
życie przed mobilnością”. Drugi: „Jakie ma być moje życie po mobilności”. Następnie
omawia oba obrazki.
Pracownik młodzieżowy może zadać następujące pytania:
- Jak się czułeś podczas rysowania?
- W jaki sposób będziesz chciał/a zmienić swoje życie z tego co było/jest, na to co ma być?
- Co musisz zrobić inaczej, aby udało się coś zmienić?
- Jak doradca może pomóc ci osiągnąć to co zamierzasz?
- Jak będziesz się czuł kiedy już osiągniesz to co zamierzasz?
Kompozycje mogą być używane w sesji doradczej jako narzędzia ewaluacyjne oraz forma
ekspresji twórczej. To ćwiczenie artystyczne umożliwia uczestnikom przećwiczenie zagadnień związanych z prezentacją i zdefiniowanie celów do zrealizowania w przyszłości.

Mate riały: papie
r, marker,
kred ki
Miejs ce: sala
Uc zes tnicy: gr up
a
(mak symalnie 15
osób)
Gr up a do celowa:
uc zes tnicy powr
acający z
międ zyn arodoweg
o pro gramu
mobilności
Czas: 30 minut
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rozmowa grupowa

Mobilnościowa
linia życia

2016

2017

2018

2019

2015

Uzasadnienie
•

To narzędzie jest używane do stworzenia listy i organizowania aktywności oraz umiejętności nabytych w trakcie mobilności przez uczestnika. Ułatwia zrozumienie umiejętności
i daje uczestnikowi poczucie sukcesu.

Cele
•
•
•
•

Poznanie punktu widzenia uczestnika na temat odbytej mobilności.
Zwiększenie zdolności uczestnika do samoorganizacji.
Rozwój zdolności uczestnika do wyrażania uczuć na temat siebie, wydarzeń z życia oraz
istotnych osób.
Rozwój świadomości uczestnika na temat wyborów dotyczących jego/jej przyszłości.

Opis realizacji ćwiczenia
1. Opis: pracownik młodzieżowy zachęca uczestników do wzięcia udziału w aktywności
dotyczącej ich mobilności. Aktywność polega na nakreśleniu schematu życia uczestnika
na kartce papieru. W tym celu uczestnik otrzymuje dużą kartkę papieru i ma za zadanie
narysować poziomą linię przez środek. Na końcu linii pracownik socjalny wpisuje datę
rozpoczęcia mobilności przez uczestnika. Na drugim końcu umieszcza datę odległą o cztery lata od chwili obecnej.
• Zatem, jeśli mobilność trwała rok, linia będzie obejmowała pięć lat. Pracownik młodzieżowy
następnie dzieli linię na dwie części (mobilność stanowi ¾ linii, a następne cztery lata ¼ linii). Okres mobilności należy następnie podzielić na cztery części (jeśli mobilność trwa dwa
lata, każda jej część reprezentuje okres sześciu miesięcy). Czteroletni okres powinien być
podzielony na cztery części - każda część zarezerwowana na każdy rok.
• Następnie, uczestnik przedstawia znaczące wydarzenia ze swojego życia na linii pisząc
słowa, rysując obrazy, tworząc kolaże lub wklejając osobiste zdjęcia wykonane podczas
mobilności. Pracownik młodzieżowy może ułatwić ten proces poprzez zadawanie pytań
dotyczących ważnych wydarzeń, kamieni milowych i ważnych ludzi w jego życiu. Kiedy
uczestnik zaczyna powoli przypominać sobie podstawowe wydarzenia takie jak spotkania ludzi po raz pierwszy, codzienne czynności, przyjaciół- inne bardziej złożone zdarzenia
będą stopniowo przypominane. Pracownik młodzieżowy prowadzi aktywność poprzez zadawanie pytań na temat wydarzeń, doświadczonych uczuć i znaczących osób wskazanych
na linii życia. Pracownik zachęca uczestników, aby przypomnieli sobie jak najwięcej szczegółów (o ile chcą się nimi dzielić). Ważne jest, aby dotrzeć do sposobu postrzegania i uczuć
na temat przeszłości i połączyć je z chwilą obecną. Na przykład:
- Jak się czułeś/-aś, kiedy to się wydarzyło?
- Czy widzisz różnicę?
- Gdybyś mógł zmienić coś co zdarzyło się podczas mobilności, aby uczynić swoje życie
lepszym, co by to było?
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•

Innym aspektem tej działalności jest spojrzenie, ile lat linii życia pozostaje. Te lata można
wypełnić oczekiwaniami i nadziejami uczestnika - można wpisać na przykład uczestnictwo
w kursach, napisanie pierwszej powieści przed 30-tką, nauczenie się jazdy samochodem,
podróżowanie po świecie, założenie własnej działalności gospodarczej. Jeśli uczestnik ma
trudność z przewidzeniem swojej przyszłości, pracownik socjalny może zadawać pytania
takie jak:
- Kim chcesz być i jakiego wykształcenia potrzebujesz, aby to osiągnąć?
- Czy chcesz być sam/a, czy mieć żonę/męża?
- Czy chcesz mieć dzieci?
- Jakie miejsce na świecie chciał(a)byś odwiedzić?
- Kiedy nie będziesz pracował/a, co chciał(a)byś robić dla przyjemności?
- Wymień jedną rzecz którą chciał(a)byś mieć, a której nie można kupić za pieniądze?
- Na jakie największe osiągnięcie życiowe masz nadzieję?

2. Dyskusja: to działanie pomaga uczestnikowi zrozumieć, że jego życie jest wyjątkowe i że każdy
człowiek ma swoją unikalną historię życia. Pozwala mu zastanowić się nad procesami przemian
i dojrzewania. Może również stymulować wytworzenie spójnej narracji, który może zapewnić
jej/mu wsparcie w radzeniu sobie zarówno z
przeszłymi problemami, jak również obecnymi
wyzwaniami. Ponadto, poprzez myślenie o wydarzeniach ze swojego życia przy jednoczesnym
kontakcie z inną osobą, uczestnik może otrzymać
aktywne wsparcie w projektowaniu możliwości
dotyczących przyszłości.
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rozmowa grupowa

Paparazzi
Uzasadnienie
•

To narzędzie służy do ilustrowania wydarzeń połączonych z mobilnością w celu kapitalizacji doświadczenia oraz tworzenia portfolio przedstawiającego mocne strony i umiejętności nabyte podczas mobilności.

Cele
•
•
•
•

Identyfikacja mocnych stron oraz tych, które wymagają poprawy
Identyfikacja wartości osobistych
Tworzenie osobistej historii za pomocą zdjęć
Badanie znaczenia osób i przedmiotów w życiu klienta

Opis realizacji ćwiczenia
•
•

•

•

•

•

Uwaga: to działanie wymaga zaplanowania dwóch sesji.
Należy wprowadzić pojęcie „fototerapii” (wykorzystanie kamer, aby opowiedzieć historię).
Należy poprosić uczestników, aby robili zdjęcia znaczących osób, miejsc i innych ciekawych zdarzeń pojawiających się w ich życiu. Jak w przypadku gwiazd w Hollywood, gdzie
paparazzi fotografują znanych ludzi, ich domy, rodziny, miejsca gdzie robią zakupy, jedzą
itp., uczestnik będzie działać jak swój osobisty paparazzi, robiąc zdjęcia wielu różnych sytuacji, które składają się na jego życie.
Należy zachęcić uczestników, aby włączali następujące tematy: swoje mocne strony, umiejętności, zdolności, wspieranie innych ludzi, hobby, dom, szkołę, itp. Należy też przypomnieć
uczestnikom, że jako „paparazzi” mają obowiązek rejestrować wszystkie aspekty swojego
życia.
Należy wydrukować zdjęcia przed następną sesją. Podczas sesji należy dać uczestnikowi
notatnik, w którym będą umieszczane zdjęcia wraz z naklejkami, karteczkami, pieczątkami
lub innymi materiałami dekoracyjnymi, aby zwiększyć atrakcyjność notatnika. Uczestnik
w notatniku będzie tworzyć swoisty „tabloid”, gromadząc w nim zdjęcia. Zdjęcia powinny
zawierać krótkie opisy.
Należy zachęcać uczestników do pozostawienia pustej pierwszej strony, która będzie
służyć jako strona tytułowa. Po wklejeniu wszystkich zdjęć i ich opisów, należy przejrzeć
wszystkie strony notatnika, a następnie utworzyć okładkę i wymyślić tytuł, który najlepiej
oddaje istotę życia autora.
Należy zachęcać uczestników do refleksji nad
tematami, które są przedstawiane na zdjęciach.
Można zapytać:
Mate riały: Ap ar
at
- Jakie są mocne i słabe strony pokazywane na
fotogra fic zny, No
tatni, Pis aki,
zdjęciach lub jakie wartości są przedstawione?
markery, naklejki
,
- Czego zdaniem uczestnika brakuje (jeżeli
Miejs ce: sala
brakuje)?
Uc zes tnicy: mała
gr up a
- Co wpływa na znacząco na jego/jej życie?
Gr up a do celowa:
uc zes tnicy powr
acający z
międ zyn arodoweg
o pro gramu
mobilności
Czas: 45 minut
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3
Narzędzia
kapitalizacji

ocena i wzmacnianie kompetencji

Metaplan
Uzasadnienie
•

Narzędzie umożliwia młodym ludziom zastanowienie się nad kompetencjami, które nabyli,
a następnie prawidłowe ich skategoryzowanie. Wszyscy uczestnicy również dowiedzą się
o kompetencjach nabytych przez pozostałe osoby, dzięki czemu będą mogli się zastanowić
się, czy przeżycia innych uczestników odnoszą się w jakimś stopniu do nich.

Cele
•
•
•
•

Umożliwienie młodym ludziom wzbudzenie refleksji na temat kompetencji nabytych
podczas mobilności.
Odkrycie kompetencji, o których wcześniej nie pomyśleli.
Zastanowienie się nad kompetencjami nabywanymi/rozwijanymi do wykorzystania w
przyszłości.
Ta aktywność jest przydatna, jeżeli jest potrzeba szybkiego zebrania jak największej ilości pomysłów lub dania możliwości wypowiedzenia się wszystkim uczestnikom (wszystkie
odpowiedzi będą analizowane, nikt nie będzie dyskwalifikowany lub marginalizowany) anonimowo, co pozwoli szybko wyłowić pewne prawidłowości. Aktywność umożliwia podział
bardzo szerokiego tematu na kilka podtematów, co pozwoli na bardziej produktywną wymianę opinii.

Opis realizacji ćwiczenia
•

•

•
•
•
•

24

Należy napisać w widoczny sposób pytanie, na które każdy może udzielić odpowiedzi
na kartkach - na przykład: „dla mnie, wpływ doświadczenia mobilności jest wspaniały,
ponieważ udało mi się...” Każdy uczestnik może zaproponować trzy pomysły: jeden na
każdą kartkę, napisany czytelnie (najlepiej wielkimi literami, tak aby nikt nie miał problemu
z odczytaniem) w kilku słowach (maksymalnie: 1 podmiot, 1 czasownik, 1 dopełnienie).
Pomysły proponowane przez jedną osobę nie mogą być powiązane ze sobą (powinno być
wiele kartek dla każdego uczestnika). Należy zebrać i wymieszać wszystkie kartki.
Następnie kartki są pojedynczo wyciągane i odczytywane na głos. Następnie można je
przyczepić do ściany, organizując je wokół myśli przewodniej. Uczestnicy powinni sami
sugerować, gdzie dana kartka powinna się znaleźć. Jeżeli pojawiają się różne opinie,
uczestnicy powinni uzasadnić swoje wybory.
Kiedy wszystkie kartki znajdą się na miejscu, uczestnicy powinni jeszcze raz przeanalizować wybrane miejsca i sprawdzić czy wszystko jest spójne. Na tym etapie kartki można
wciąż przesunąć w inne miejsce.
Kiedy zostanie ustalona ostateczna wersja, można nadać tytuły poszczególnym grupom
kartek i wskazać różne obszary, które mogą stanowić pole debaty (można też rozdać nowe
kartki, jeżeli dyskusja ma podążać w jednym wybranym kierunku).
Jeżeli celem sesji jest ustalenie priorytetów, podjęcie decyzji, w które działania się
zaangażować, powinna być jasna konkluzja - każdy powinien umieć wskazać jakie decyzje
zostały podjęte.
Synteza metaplanu dokonywana przez pracownika młodzieżowego/kierownika projektu:
Synteza oraz wybór elementów kluczowych metaplanu w kategoriach „dobrych praktyk”
(co powinno być zrobione) + doradztwo i przykłady doświadczeń.
Przykład możliwego modelu służącego stworzeniu bardziej szczegółowego planu działania
(portfolio kompetencji miękkich, Europass/Youthpass).

Tworzenie narzędzi
komunikacyjynch

Znajdowanie sieci w celu
dzielenia się doświadczeniami

Kapitalizacja doświadczenia
i próba przełożenia go na
praktykę

Szerokie dzielenie się
doświadczeniem.

Kapitalizacja i wzmacnianie
doświadczenia w CV i liście
motywacyjnym

Rozpowszechnianie, dzielenie się
doświadczeniem
Jakie narzędzia, jakie
możliwości, jakie grupy
docelowe mogą być
zainteresowane
•

Pracownik młodzieżowy powinien korzystać z tego ćwiczenia, aby móc podkreślić wagę
precyzyjnego nazywania kompetencji, które mogą być wykorzystane w życiu zawodowym.
Pracownik młodzieżowy może również wskazać taki przykład, aby wyjaśnić jak kompetencje są nabywane w sytuacjach zawodowych (patrz wykres poniżej):
Dimensions and scope of a working situation
Understand
and justify

REALISATION
PRODUCTION

Transposition

Communicate

Adaptation

Fulﬁl
a task

Imitation
Working
situation

INTERACTION
Participe
in decisions

Show
autonomy

Cope with
a hazard
Learn,
Capitalise experience

INITIATIVE

Wskazówki
•

•

Dyskusje wokół „umieszczenia” kart są często gorące,
ponieważ zmuszają uczestników do wyraźnego
uzasadnienia lub dokładnego zastanowienia się nad
tymi kwestiami - nie należy się zbytnio spieszyć na tym
etapie.
Należy mieć na uwadze, że nie ma „właściwego”
rozmieszczenia: powinno się osiągnąć porozumienie
nad danym rozmieszczeniem i dyskutować nad nim,
ale każdy ma swój własny sposób myślenia (organizacji
pomysłów, łączenia elementów) i żaden punkt widzenia
nie powinien być zdyskwalifikowany. Rozmowa pozwala zrozumieć, jak na różne kwestie można spojrzeć z
innego punktu widzenia i zidentyfikować różne połączenia oraz chronologie.
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ocena i wzmacnianie kompetencji

Pajęcza sieć
Rzut motkiem
Uzasadnienie
•
•

Celem tego narzędzia jest uświadomienie kompetencji, które można nabyć przez
doświadczenie mobilności.
Jest to dynamiczny system, w którym wszyscy uczestnicy mają ogromny wpływ na siebie
nawzajem i dzielą się wiedzą wypływającą ze zbiorowego i indywidualnego doświadczenia.

Cele
•
•
•
•

Umiejętność wysłuchania doświadczeń innych i dokonania samorefleksji na temat zdobytych umiejętności.
Świadomość rozwoju osobistego innych uczestników.
Świadomość własnego rozwoju osobistego.
Wykazanie postępów kariery każdego z uczestników grupy.

Opis realizacji ćwiczenia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zachęć członków grupy, aby stanęli w kole.
Daj każdemu z uczestników kartę sytuacyjną.
Zrób pętlę na końcu nitki lub sznurka i przytrzymaj ją.
Rzuć motek do kogoś w kole (nitka będzie się odwijać).
Niech ta osoba owinie nitkę wokół palca i wyjaśni jedną z kompetencji nabytych na profesjonalnym poziomie, a następnie rzuci piłkę do kogoś innego.
Każda osoba powinna złapać motek, zawiązać nitkę wokół palca, a następnie rzucić go do
kogoś innego. Gdy nitka się odwija, tworzy sieć połączeń.
Kontynuuj do momentu, aż motek trafi do każdego uczestnika przynajmniej trzy razy, aby
każdy opisał trzy kompetencje.
Następnie poproś kogoś, aby puścił motek. Zobacz, co dzieje się z siecią.
Niech kolejna osoba puści motek.
Niech motek wypuszczają jeden po drugim kolejni uczestnicy.
Sieć będzie stopniowo traciła kształt, formę, połączenie i życie. Kiedy sieć będzie leżeć na
podłodze, poproś wszystkich, aby usiedli i porozmawiali o nazwanych kompetencjach.

Wskazówki
•
•
•
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Przydatne uwagi dla trenerów dla osiągnięcia
najlepszych rezultatów.
Rzeczy, których należy unikać.
Rzeczy, które trzeba przygotować przed spotkaniem
(na przykład wysłać wcześniej kwestionariusz oceny
lub poprosić uczestników, aby przyszli z aktualnym
CV, które przedyskutują z prowadzącym, etc.).

Mate riały: mote
k
Miejs ce: sala
Lu dzie: gr up a (10
-12 osób)
Gr up a do celowa:
młod zi lud zie powr
acający z
międ zyn arodoweg
o pro gramu
mobilności
Czas (pr zygotowa
nia i
pr zeprowad zenia)
: 30 minut

ocena i wzmacnianie kompetencji

Ścieżka sensoryczna
Uzasadnienie
•

To narzędzie pozwala młodym ludziom pomyśleć o własnej przyszłości, gdzie punktem
wyjścia jest to czego doświadczyli za granicą podczas mobilności. Idea jest taka, że na
doświadczenia mobilności można spojrzeć z nowej perspektywy, a na nabyte kompetencje
na poziomie osobistym i zawodowym, co daje nowe szanse na przyszłość.

Cele
•
•

Pomyśleć o przeszłych doświadczeniach.
Zdać sobie sprawę jak ma wyglądać przyszłość uczestnika.

Opis realizacji ćwiczenia
•

•

Pracownik młodzieżowy dzieli ludzi na dwie grupy: jedną stanowią osoby z zawiązanymi
oczami, a drugą osoby bez opasek. Następnie, każdy uczestnik w towarzystwie osoby bez
opaski, przechadza się po miejscu spotkania (najlepiej na zewnątrz), wyszukując przedmiotów, które kojarzą się z przyszłością doświadczaną przez nich po mobilności. Następnie
osoby zamieniają się rolami. Dotyk, zapach, konsystencja są głównymi elementami tej
aktywności.
Kiedy każda para zakończy, kierownicy projektu prowadzą podsumowanie, zadając pytania
takie jak:
- Dlaczego wybrałeś (-aś) te przedmioty?
- Jak się czujesz patrząc w przyszłość?
M ate ria
- Czego się obawiasz?
ły
Miejs ce : op a ski n a o
- Jakie masz przemyślenia?
: n ajl
c zy

Wskazówki
•

Jeżeli nie można aktywności zorganizować na zewnątrz,
można ją zorganizować w budynku rozmieszczając
przedmioty, dające różne odczucia w dotyku (gładkie,
szorstkie, twarde, miękkie, ciepłe, zimne itp).
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ocena i wzmacnianie kompetencji

Odgrywanie kompetencji
Uzasadnienie
•

To narzędzie jest używane do analizy kompetencji zdobytych podczas mobilności. Jest to
narzędzie kapitalizacji, ponieważ pozwala młodzieży odtworzyć ścieżki kształcenia, realizowane ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych kompetencji zdobytych podczas
doświadczenia mobilności. To narzędzie jest przydatne do stymulowania myślenia nad
przyszłością.

Cele
•
•
•

Umożliwienie młodym ludziom powracającym z mobilności refleksji nad kompetencjami
nabytymi podczas pobytu
Uświadomienie sobie ścieżki nauki, skupienie się na kluczowych krokach
Myślenie nad kompetencjami nabywanymi/rozwijanymi do wykorzystania w przyszłości

Opis realizacji ćwiczenia
•

•

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Aktywność składa się z trzech etapów: wprowadzenie, wykonanie i sprawozdanie.
Wprowadzenie: Pracownik młodzieżowy wyjaśnia uczestnikom etapy i reguły gry. Po
krótkim podsumowaniu ośmiu kluczowych kompetencji, pracownik młodzieżowy dzieli
uczestników na grupy (liczba grup można zwiększyć się w zależności od liczby uczestników)
- zapraszając grupy do dzielenia się oraz określenia wspólnych kompetencji kluczowych
(jedna lub dwie maksymalnie) najbardziej reprezentatywnych dla ich doświadczenia mobilności.
Wykonanie: Każda grupa ma do odegrania trzy różne przedziały czasowe: przeszłość/
teraźniejszość oraz przyszłość. Grupa otrzyma około 30 minut aby zastanowić się nad
ścieżką uczenia się, wybierając kompetencje i przygotowując swój występ:
- Przeszłość: grupa powinna odtworzyć przeżytą sytuację, w której zabrakło im jakiejś kompetencji (sytuacja powinna mieć miejsce przed okresem mobilności lub na jej początku);
- Teraźniejszość: Grupa powinny zidentyfikować i odegrać sytuację życia codziennego, w
której posiadają i stosują daną kompetencję (jeśli nawet nie mieli świadomości, że daną
kompetencję nabyli);
- Przyszłość: grupa powinna zacząć patrzeć w przyszłość i zastanowić się nad przyszłą
sytuacją, w której mogliby wykorzystać nabytą kompetencję (rozmowa kwalifikacyjna, sytuacja w życiu towarzyskim, w pracy itd.)
W tym kroku pracownik młodzieżowy obserwuje młodych ludzi, nie uczestnicząc w
zabawie. Może udzielać wskazówek i doradzać grupom, jeśli to konieczne.
Na koniec, w sesji plenarnej, każda grupa odgrywa przedstawienie się przed pracownikiem
młodzieżowym i innymi młodymi ludźmi.
Podsumowanie: w sesji plenarnej, pracownik młodzieżowy prowadzi spotkanie podsumowujące, zadając młodym ludziom istotne pytania. Niektóre przykłady to:
W jaki sposób wybraliście kompetencje do przedstawienia?
W jaki sposób uzgodniliście wybór z grupą?
W jaki sposób udało wam się zrozumieć ścieżkę nauki?
Jak się czuliście podczas przedstawiania?
Czy taki rodzaj refleksji wydaje się wam użyteczny?
Jak widzicie swoją przyszłość?

Wskazówki
•

Jeśli młodzi ludzie wybiorą różne kluczowe kompetencje i nie można stworzyć grupy,
pracownik młodzieżowy może zadecydować o utworzeniu grupy z dwoma podobnymi
kompetencjami kluczowymi (np. kompetencje społeczne i obywatelskie połączone ze
świadomością kulturową).
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ocena i wzmacnianie kompetencji

Kreatywne myślenie
Uzasadnienie
•

•

To nieformalne narzędzie służy do dyskusji w grupach i indywidualnej refleksji na temat
całego doświadczenia mobilności. Pozwala młodym ludziom spojrzeć na to doświadczenie
z różnych punktów widzenia i znaleźć twórcze rozwiązania. Jest to ważna i potężna technika, która jest używana do analizy procesu decyzyjnego z różnych perspektyw. Umożliwia
uczestnikom wyjście poza ich nawyki myślowe, dając im pełniejszy obraz rozważanych
tematów. Koncentruje się na wspólnej nauce poprzez wspólne myślenie. W ten sposób
dostarcza uczestnikom metodę omawiania nowych pomysłów i uwag bez czynników związanych z egoizmem np.: , kto ma rację albo jej nie ma, kto jest pierwszy lub ostatni. Dlatego
głównym celem narzędzia jest zbadanie wszystkich aspektów i stron tematu.
Tym narzędziem jest uproszczona wersja sześciu myślowych kapeluszy stworzonych
przez De Bono, które zostało przystosowane do wykorzystania jako narzędzie ewaluacyjne
w projekcie mobilności.

Cele
•
•
•
•
•

Umożliwienie młodym ludziom powracającym z mobilności powrócić do przeżytych
sytuacji
Organizacja pomysłów i planów
Zwiększenie efektywności myślenia
Poprawa komunikacji oraz procesu decyzyjnego
Uświadomienie, że istnieją liczne punkty widzenia na jeden temat lub problem

Opis realizacji ćwiczenia
•

•

•
•
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Podstawą zadania są różnokolorowe kapelusze, które są nakładane, aby przedstawić inny
punkt widzenia w naszym myśleniu. Po zmianie z jednego kapelusza na inny zmienia się
sposób myślenia na ten, który wyznacza dany kapelusz. Każdy „myślowy kapelusz” reprezentuje inny styl myślenia/perspektywę na sytuacje życiowe.
Kierownicy projektów prezentują uczestnikom ćwiczenie stojąc w kręgu i pokazują
kapelusze, które mają być używane:
- Niebieski kapelusz: noszony przez pracownika młodzieżowego, jest symbolem zarządzania procesem myślenia.
- Czerwony kapelusz: noszony przez uczestników, oznacza uczucia/emocje.
- Zielony kapelusz: noszony przez uczestników, jest symbolem twórczego myślenia/nowych pomysłów/rozwiązań.
- Czarny kapelusz: noszony przez uczestników, symbolizuje ryzyko, trudności i problemy.
Pracownik młodzieżowy prosi, aby każdy uczestnik w czerwonym kapeluszu, pomyślał o
uczuciu/emocji doświadczonej podczas własnej mobilności i napisał je na karteczce postit, a następnie umieścił na tablicy.
Następnie, uczestnicy w czarnych kapeluszach proszeni są o wskazanie negatywnej rzeczy podczas mobilności, napisanie jej na karteczce post-it, a następnie umieszczenie na
tablicy.

•

W ostatnim etapie pracownik młodzieżowy zwraca się do każdego uczestnika ponownie
z prośbą o pomyślenie o negatywnej sytuacji opisanej wcześniej, ale patrząc na to w inny
sposób. Przed całą grupą każdy uczestnik w zielonym kapeluszu stara się opisać rozwiązanie, a reszta grupy jest proszona o opinię i podsuwanie innych rozwiązań. We wszystkich
tych krokach kierownicy projektów mają stymulować pracę grupy, moderując przebieg
dyskusji.

Wskazówki
•
•

Przed spotkaniem warto przesłać uczestnikowi kwestionariusz oceny lub poprosić o zaktualizowane CV do omówienia z kierownikiem projektu, itp.
Dla ułatwienia zadania można na tablicy spisać elementy, które mają być oceniane (zaangażowanie w aktywność, relacje z pracownikami, integracja w lokalnej społeczności itp.).

Odnośniki do stron internetowych
•

https://en.wikipedia.org/wiki/Six_Thinking_Hats

Materiały: jede n nieb ieski
kap elus z
oraz kilka zielonyc h i czar nyc
h
kap elus zy w zależności od liczb
y
ucze stników
Miejsce: wewnąt rz lub na zew
nąt rz
Lud zie: grup a (nie więcej niż
10 osób)
Grupa doce lowa: mło dzi ludz
ie
powracający ze średniej lub
długiej
mob ilności (przynajmniej 3
miesiące)
Cza s: 10 min ut na przygoto
wanie
aktywności;
45-60 min ut na prze prowadze
nie
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ciekawy

ocena i wzmacnianie kompetencji

Jestem w tym dobry

wyraz‘ic

inicjatywa
kreatywny

y

elastyczn

zywo

reagujacy

Uzasadnienie
•

To nieformalne narzędzie jest używane do oceny kompetencji już nabytych i pobudzania
refleksji nad tymi kompetencjami, które są przydatne na rynku pracy.

Cele
•
•

Pobudzenie refleksji nad kompetencjami już nabytymi i rozwiniętymi
Zastanowienie się nad umiejętnościami, które mogą być przydatne w przyszłości na poziomie osobistym lub zawodowym

Opis realizacji ćwiczenia
•
•
•

Pracownik młodzieżowy zachęca każdego uczestnika do identyfikacji trzech kompetencji: jednej kompetencji, którą uważa, że posiada i dwóch kompetencji, których w swoim
mniemaniu nie ma (a być może chciałby mieć).
Następnie w sesji plenarnej, pracownik młodzieżowy zaprasza każdego uczestnika do
przedstawienia dwóch wybranych kompetencji, bez wyjaśniania, która jest fałszywa.
Reszta grupy powinna spróbować to odgadnąć.
Kiedy każdy uczestnik zakończy swój występ, pracownik młodzieżowy zamyka spotkanie
podsumowaniem, zadając następujące pytania:
- Czy wybrane kompetencje były pierwszymi, które przyszły na myśl?
- Czy podczas sesji plenarnej zdałeś/-aś sobie sprawę, że masz kompetencje przedstawiane przez inne osoby?
- Jeżeli tak, czy jesteś w stanie policzyć ile kompetencji posiadasz?
- Dlaczego wybrałeś akurat tę kompetencję jako fałszywą?

Wskazówki
•

W podsumowaniu, kierownicy projektów mogą dodać również inne pytania, w zależności
od składu grupy i pojawiających się odpowiedzi.

Materiały: kre dki lub pisa
ki,
kar tki papieru lub różnok
olorowe
kar tec zki pos t-it
Miejsce: wewnąt rz/zew
nąt rz
budynku
Lud zie: grupa
Grupa docelowa: mło dzi
ludzie
powracający ze śre dnie
go/
długiego pob ytu (pr zyn
ajmniej
3 mie siace)
Cza s: 30 min ut (więcej
jeże li
grupa jest duża)
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Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych

Rozmowa kwalifikacja
odgrywanie ról
Uzasadnienie
•

To narzędzie ma na celu pomoc uczestnikowi w pokazaniu swoich umiejętności w
możliwie najlepszy sposób podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Wskazuje mocne strony oraz
błędy, które uczestnik często popełnia podczas rozmowy z rekruterem. Ma przygotować
uczestników do wejścia na rynek pracy, dzięki właściwemu przedstawieniu i wydobyciu
pełnego potencjału z doświadczenia mobilności.

Cele
•
•
•
•
•

Przygotowanie uczestnika powracającego z mobilności do wejścia na rynek pracy
Zmuszenie do zastanowienia się nad przyszłym projektem
Uświadomienie sobie swoich mocnych stron
Uświadomienie sobie swoich słabych stron
Zdobycie wiedzy, jak dobrze zaprezentować się podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Opis realizacji ćwiczenia
•

Każdy uczestnik przychodzi na spotkania z pomysłem, o jaką pracę chciałby się ubiegać i
z własnym CV.
Pracownik młodzieżowy wyjaśnia uczestnikom cele i kroki gry.

• Aktywność składa się w dwóch części:
1. Rozmowa o pracę: uczestnicy są podzieleni na dwuosobowe grupy. W każdej grupie jeden
z uczestników odgrywa rolę rekrutera, a drugi potencjalnego kandydata szukającego pracy.
Każda grupa może odgrywać inny scenariusz rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydat przedstawia pracodawcy swoje aktualnie CV przed innymi grupami i szybko tłumaczy jaką firmą
i jakimi zadaniami jest zainteresowany. Rekruter zaczyna zadawać uczestnikowi pytania
związane z:
- doświadczeniem zawodowym
- kompetencjami, które kandydat w swoim mniemaniu posiada
- doświadczenie, w szczególności te związane z programem mobilności
W tym czasie inne grupy sporządzają notatki na temat mocnych i słabych stron rekrutera
oraz kandydata. Każda grupa będzie robić to samo, zmieniając jedynie scenariusz.
2. Dyskusja: po wszystkich prezentacjach, pracownik ma za zadanie animować dyskusję na
temat dobrych i słabych elementów przedstawionych prezentacji, prosząc o informację
zwrotną dla uczestników.
Na koniec pracownik młodzieżowy można podać przykłady
M ate ria
właściwych postaw kandydata, które można wykorzystać
ły
lub oło : s toły , długo
wki, p a
podczas prawdziwej rozmowy kwalifikacyjnej.
pisy
p
Wskazówki
•
•

Kandydaci przynoszą ze sobą aktualne CV i podają
przykład pracy, która ich interesuje
Kandydaci muszą być otwarci na różne scenariusze i
nie bać się zadawać pytania.
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Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych

Indywidualne spotkanie
przygotowujące do rozmowy o pracę
Uzasadnienie
Rozmowy o pracę mogą być bardzo stresującym doświadczeniem dla kandydata, aczkolwiek odgrywają kluczową rolę w określeniu, czy firma i kandydat pasują do siebie. Jako
że proces rekrutacji stanowi bardzo dużą wartość zarówno dla firmy, jak i kandydata, organizujemy spotkanie z uczestnikiem, aby przygotować go do rozmowy kwalifikacyjnej,
zapewnić mu pewność siebie i gotowość do sprostania prawdziwej rozmowie o pracę.
Cele
To spotkanie z uczestnikiem uświadamia mu podstawy i sprawia, że czuje się pewniejszy
siebie i przygotowany na prawdziwe doświadczenie, jakim jest rozmowa o pracę.
Opis realizacji ćwiczenia
Spotkanie jest podzielone na 6 części
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1.

Arkusz celów zawodowych
W pierwszej części wspólnie z uczestnikiem określimy cele zawodowe: jakiego typu pracy
szuka? Co może zaoferować firmie? Gdzie widzi swoją pozycję?
Pytania: (3 odpowiedzi na pytanie)
- Jaki typ pracy chciałbym wykonywać? Moje trzy odpowiedzi to:
- Jakie mam kwalifikacje do wykonywania zawodów, które wymieniłem powyżej?
- Co mogę zrobić, aby być lepiej przygotowanym do wykonywania tych prac?
- Jakie są moje przyszłe cele w tych zawodach?

2.

Arkusz edukacyjny
Użyj swoich odpowiedzi na następujące pytania, aby opracować informacje dotyczące
edukacji na twoim CV.
- Wypisz listę kursów, w których brałeś/-aś udział w liceum, szkole zawodowej i szkole
wyższej.
- Które z tych kursów pomogły Ci przygotować się do stanowiska, o które się ubiegasz?
- W których z tych kursów się wyróżniałeś/-aś?
Ćwiczenie praktyczne
Wybierz trzy oferty pracy, które chciałbyś/-abyś dostać. Napisz list motywacyjny dla każdej
z tych prac. Później skomentujemy, jak mógłbyś/mogłabyś ulepszyć swój list.

3.

Podanie o pracę
Razem z uczestnikiem wypełnimy różne aplikacje o zatrudnienie:
dane osobowe, edukacja, aktywność, doświadczenie.

4.

Przykładowe pytania pojawiające się podczas rozmowy o pracę:
1. Co może mi Pan/Pani powiedzieć o sobie?
2. Dlaczego chce Pan/Pani pracować dla tej firmy?
3. Dlaczego wybrał Pan/Pani to pole dla swojej kariery?

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Dlaczego opuścił Pan/Pani swoją ostatnią pracę?
Jakie jest Pana/Pani oczekiwane wynagrodzenie?
Jakie są Pana/Pani cele kariery za 5 lat? Za 10 lat?
Jakie są Pana/Pani mocne/słabe strony?
Jakie przedmioty sprawiały Panu/Pani największą przyjemność?
Czy miała Pan/Pani jakiekolwiek problemy z kursami w szkole? Jakie?
Jak opisałby/-aby Pan/Pani siebie?
Jak wykształcenie przygotowało Cię do tego zawodu?
Jak Pan/Pani rozumie sukces?
Jaką wartość dodaną może Pan/Pani wnieść do firmy?
Jaki typ relacji według Pana/Pani powinien istnieć pomiędzy przełożonym i pracownikami?
Jakie było Pana/Pani najbardziej wartościowe doświadczenie podczas uczęszczania
do szkoły/na uniwersytet?
Czy ma Pan/Pani plany, aby kontynuować edukację?
Co zyskała Pan/Pani z zajęć dodatkowych?
Czuje się Pan/Pani lepiej w małej czy w dużej grupie pracowników?
Jak pracuje Pan/Pani pod presją?
Co Pan/Pani wie o tej firmie/pracy?
Jaki jest Pana/Pani zdaniem najważniejszy aspekt pracy?
Czy byłby/aby Pan/Pani chętna do przeprowadzenia się/podróżowania/pracy w nadgodzinach?
Jak spędza Pan/Pani wolny czas?
Jak dogaduje się Pan/Pani z innymi ludźmi?
Dlaczego powinienem Pana/Panią zatrudnić?

5.

Karta oceny rozmowy o pracę
Poniżej zapisane są niektóre kwalifikacje oceniające potencjalnych pracowników podczas
wywiadu. Po przećwiczeniu wywiadu, jak oceniasz siebie w podanych poniżej wartościach?
Proszę zaznaczyć: powyżej średniej (5 punktów), średnio (3 punkty) lub poniżej średniej
(1 punkt).
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6.

Podsumowanie
Pracownik młodzieżowy wręczy przyszłym aplikantom trzy różne listy:
- Co robić.
- Czego nie robić.
- Najczęstsze powody, dla których ludzie nie są zatrudniani.
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Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych

Test karier Hollanda
Uzasadnienie
•

Ten test pomoże uczestnikom odkryć najlepiej dopasowanie do nich kariery zawodowe.
Zidentyfikuje najsilniejsze zainteresowania zawodowe w ramach sześciu typów osobowości zawodowych: realistycznego, badawczego, artystycznego, społecznego, przedsiębiorczego i konwencjonalnego. Po wykonaniu zadania, uczestnicy odkryją swoje ulubione
obszary zawodowe oraz poznają listę sugerowanych karier dopasowanych do ich profilu
zainteresowań.

Cele
•

Odkrycie zawodu najlepiej dopasowanego do zainteresowań uczestnika.

Opis realizacji ćwiczenia
•

Test składa się z 72 pytań. Uczestnik zaznacza jeden z trzech podanych wariantów (nie
lubi/obojętny/lubi). Po udzieleniu odpowiedzi uczestnicy otrzymują wynik wraz z informacją na temat pasujących do nich zawodów.

Wskazówki
•

Uczestnicy nie powinni myśleć o swoich umiejętnościach ani wykształceniu podczas wypełniania testu. Powinni pomyśleć o tym co lubią, a czego nie.

Odnośniki do stron internetowych
http://www.truity.com/test/holland-code-career-test

Materiały:
komputer dos tęp
do intern etu
Miejsce: wewnąt rz
Lud zie: działania
indywidu aln e
Time: 20 min ut

36

Przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych

Kwestionariusz ról zespołowych
(autorstwa Meredith Belbin)
Uzasadnienie
•

To narzędzie jest używane do ustalenia roli uczestnika w zespole. Pomoże uczestnikom
zrozumieć, jaką rolę mają pełnić jako członkowie zespołu w środowisku pracy. Uczestnik
poznaje swoje mocne i słabe strony.

Cele
•
•
•

Zyskanie świadomości swoich mocnych stron jako członek zespołu i wykorzystywanie ich
w miejscu pracy.
Zyskanie świadomości swoich słabych stron jako członek zespołu i praca nad ich wzmocnieniem.
Zyskanie świadomości swojego miejsca w zespole.

Opis realizacji ćwiczenia
1. Wprowadzenie: należy wyjaśnić uczestnikom cel tego kwestionariusza oraz to jak powinni
go uzupełniać.
• Kwestionariusz składa się ze zdań odnoszących się do zachowań ludzkich podczas pracy
w zespole.
• Kwestionariusz jest podzielony na siedem części, w każdym po osiem zdań.
• Uczestnik w pierwszej kolejności powinien przeczytać całą część, zastanowić się nad zdaniami, które go/ją opisują najlepiej, a następnie rozdysponować punkty.
• Uczestnik ma do dyspozycji dziesięć punktów, które może podzielić między różne zdania
lub przyznać wszystko jednemu zdaniu, a pozostałym po zero.
• Uczestnik powinien sprawdzić, czy każda część ma przyznane dziesięć punktów.
2. Wykonanie: wykonanie obliczeń, sprawdzenie wyniku, rola w zespole, średnie wyniki i opisy
ról (specyfikacja, mocne i słabe strony, typowe cechy)
Wskazówki
•

Należy zapewnić uczestnika, że nie ma złych i dobrych
odpowiedzi. Nie powinien się obawiać kompromitacji
z powodu swoich wyborów odpowiedzi. Wszystkie
odpowiedzi powinny być wybierane szczerze, aby kwestionariusz dał miarodajne wyniki..
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Portfolio Kompetencji
Miękkich PC IMPRESS
Uzasadnienie
•

Celem i powodem istnienia tego narzędzia jest potrzeba stworzenia ramy samooceny,
planowania ścieżki kariery i przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych. Ma na celu
pomóc młodym ludziom biorącym udział w projektach mobilności międzynarodowej w taki
sposób, aby możliwy był zapis zdobywanych przez nich umiejętności podczas programu
mobilności. Jest to zapis osobistych osiągnięć, które powinny odzwierciedlać prawdziwe
zdolności, umiejętności i osiągnięcia.

Cele
•
•
•

Zapis procesu nauki w kategoriach kompetencji przed, podczas i po doświadczeniu mobilności
Zyskanie świadomości słabości oraz mocnych stron umiejętności przekrojowych
Dobre przygotowanie do rozmowy o pracę

Opis realizacji ćwiczenia
•

1.

2.

3.
4.

Portfolio kompetencji miękkich składa się z opisów umiejętności w każdym obszarze.
Uczestnik odpowiada na pytania, które mają wykazać jego kompetencje.
Jest zachęcany do podawania konkretnych przykładów sposobu w jaki je nabył, zarówno
podczas poprzednich doświadczeń jak i projektu mobilnościowego.
Dokumenty Portfolio kompetencji miękkich są podzielone w następujący sposób:
Przed mobilnością: ta część zawiera osiem głównych umiejętności, podzielonych na zestawy umiejętności i sugerowane narzędzia używane w celu identyfikacji danej umiejętności. Następnie, dostępne są pytania/stwierdzenia, które umożliwiają użytkownikom wyrazić
i zapisać umiejętności oraz kompetencje, które mają. Jest również możliwość zidentyfikowania luk w umiejętnościach i stworzenie planu poprawy słabych punktów podczas mobilności.
Podczas mobilności: uczestnik zapisuje wykonywane czynności podczas stażu lub projektu wolontariatu (tworzenie warsztatów dla dzieci, itp.) i umieszcza kluczowe słowa w
celu podkreślenia wartości tych kompetencji. Następnie ocenia, czy dobrze idzie poprawa
jego słabych stron. Ocena pochodzi zarówno od uczestnika (autorefleksja) jak i kierownika
projektu (ocena).
Po mobilności: uczestnik wypełnia kwestionariusz i zapisuje kompetencje zdobyte podczas mobilności. Następnie dokonywane jest porównanie pomiędzy punktem początkowym i tym po mobilności, aby zweryfikować postępy.
Słowniczek: słowniczek jest podzielony na cztery kategorie: czasowniki, wartości,
rzeczowniki i przymiotniki. Uczestnik może za pomocą słów podkreślić wartość swoich
kompetencji.

Wskazówki
•
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Bardzo ważne jest, aby odpowiedzi były udzielane szczerze.
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3
Spotkania
po mobilności

Spotkania
po mobilności
Wszystkie z opisanych powyżej narzędzi mogą służyć na spotkaniach po mobilnościach,
które mogą być poświęcone ewaluacji, kapitalizacji lub obu tym procesom jednocześnie
z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi.
W tym miejscu przedstawimy przykłady spotkań indywidualnych i grupowych z wykorzystaniem niektórych opisanych w opracowaniu narzędzi.
Doświadczony pracownik młodzieżowy wybierze właściwy rodzaj spotkania i odpowiednie narzędzia, w zależności od celów, które chce osiągnąć i emocjonalnych potrzeb
uczestników. Na przykład, jeśli pracownik młodzieżowy zdaje sobie sprawę, że uczestnicy
są nadal w fazie emocjonalnej po powrocie, prawdopodobnie musi odsunąć w czasie
spotkanie służące kapitalizacji doświadczenia po mobilności.

1.4.1 Spotkania indywidualne
Narzędzia do wykorzystania
•
•

Ewaluacja indywidualna (zobacz str.15)
Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej (zobacz str. 33)
Te spotkania zakładają dwa różne narzędzia
- „Ewaluacja indywidualna” w celu ewaluacji doświadczenia mobilności
- „Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej” w celu kapitalizacji doświadczenia.

Cele
•
•
•
•
•

Umożliwienie młodym ludziom wzbudzenie refleksji na temat kompetencji nabytych
podczas mobilności
Połączenie nabytych kompetencji z konkretnym nieformalnym kontekstem nauki
Rozwój projektu zawodowego istotnego dla doświadczenia mobilności
Zebranie koniecznych dokumentów administracyjnych potrzebnych do zamknięcia
projektu.
Pomoc uczestnikowi w uświadomieniu sobie swoich uwarunkowań i dodanie mu pewności
siebie podczas prawdziwej rozmowy o pracę

Czas
•

1 godzina na całość

Wskazówki
•
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Spotkanie indywidualne, łączące narzędzia ewaluacji i kapitalizacji, jest wysoce zalecane,
jeśli uczestnik napotkał problemy podczas swojego doświadczenia mobilności. W ten
sposób kierownicy projektów mogą dogłębnie przeanalizować doświadczenia mobilności i
lepiej ukierunkować uczestnika w doświadczeniach po mobilności.

Spotkanie grupowe
Narzędzia do wykorzystania
•
•
•
•

Chcę, żeby takie było moje życie (zobacz str. 18)
Metaplan (zobacz str. 24)
Kreatywne myślenie (zobacz str. 30)
Te spotkania zakładają trzy różne narzędzia
- „Chcę, żeby takie było moje życie” w celu ewaluacji doświadczenia mobilności
- „Kreatywne myślenie” w celu ewaluacji i kapitalizacji doświadczenia mobilności
- „Metaplan” w celu kapitalizacji doświadczenia.

Cele
•
•
•
•
•
•

Porównanie jakości życia uczestnika przed i po mobilności
Nadanie uczestnikowi poczucia sukcesu w wyniku zakończenia projektu mobilności
Wzbudzenie u uczestników refleksji na temat kompetencji nabytych podczas mobilności
Wzbudzenie u uczestników refleksji na temat kompetencji nabytych/rozwijanych do wykorzystania w przyszłości
Organizowanie pomysłów i planów
Poprawa wydajności myślenia

Czas
•

2 godziny na całość

Wskazówki
•

Spotkanie grupowe wymaga od pracownika młodzieżowego równowagi w komunikacji z
każdym z uczestników, aby mógł poświęcić tyle samo miejsca każdej osobie.
Ponadto ważne jest, aby dać wystarczająco dużo czasu każdemu używanemu narzędziu,
koncentrując się zarówno na fazie ewaluacji i kapitalizacji.
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5
Jak prowadzić
spotkanie

Jak prowadzić spotkanie
Aby zarządzać spotkaniem po mobilności właściwie wykorzystując różne narzędzia,
pracownik młodzieżowy musi być przygotowany i przeszkolony oraz musi posiadać
odpowiednie kompetencje, profil wykształcenia i postawę.

Powinien posiadać następujące cechy
• Silne zaangażowanie w sprawy młodych ludzi i zrozumienie czynników wpływających na
ich życie przed, w trakcie i po mobilności,
• Zdolność zapewnienia wsparcia młodym ludziom w sytuacjach stresujących i szczere
intencje działania,
• Dobre umiejętności organizacyjne ,
• Akceptujące i wyrozumiałe podejście,
• Doskonałe zdolności komunikacyjne i interpersonalne, z umiejętnością nawiązywania
dobrych relacji z młodymi ludźmi,
• Cierpliwość, tolerancja i elastyczność,
• Formalne i nieformalne zdolności komunikacyjne,
• Zdolność do traktowania problemów młodych ludzi z szacunkiem,
• Odporność psychiczna.

Dodatkowo, pracownik młodzieżowy musi bardzo dobrze znać profil
osoby, z którą ma do czynienia poprzez następujące dokumenty:
1. CV
2. Formularz aplikacyjny albo list motywacyjny związany z mobilnością
3. Raporty ewaluacyjne sporządzone podczas mobilności
4. Opis odbytej mobilności (rodzaj, czas trwania, miejsce, warunki ekonomiczne etc.)
5. Inne dokumenty związane z mobilnością (Portfolio kompetencji miękkich, dziennik etc.)
Dopiero po przestudiowaniu profilu uczestnika, pracownik młodzieżowy jest gotowy do
poprowadzenia spotkania.
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Poniżej prezentujemy podstawowe wskazówki, które należy wziąć pod
uwagę podczas dowolnego spotkania z uczestnikiem
• Przygotuj spotkanie punkt po punkcie - stwórz agendę spotkania.
• Przed spotkaniem, poproś uczestnika (w stosownych przypadkach) aby przyniósł ze
sobą zaktualizowane CV, raport, przygotował prezentację ustną, zdjęcia istotne dla
doświadczenia mobilności lub inne materiały referencyjne.
• Na początku spotkania, zaprezentuj siebie i organizację.
• Na początku spotkania, zrób krótką prezentację punktów spotkania, aby uczestnik zrozumiał jego cel.
• Przyjmij postawę otwartości i empatii wobec uczestnika.
• Zachęć uczestnika do bycia spontanicznym, zachowując kontrolę nad spotkaniem i
zamierzonym celem.
• Szanuj wolność ekspresji uczestnika.
• Bądź elastyczny, zwłaszcza w trakcie spotkania twarzą w twarz.
• Promuj postawę samooceny, tak aby uczestnik był głównym graczem w opisywaniu
swojego doświadczenia mobilności.
• Łącz, na tyle na ile to jest możliwe doświadczenie mobilności z projektem zawodowym
uczestnika.
• Łącz spotkania grupowe i indywidualne: spotkanie indywidualne jest konieczne, kiedy
uczestnik miał problem podczas swojego doświadczenia mobilnościowego.
• przygotuj i daj uczestnikowi listę miejscowych organizacji, działających w obszarze
zatrudnienia młodych osób: agencji zatrudnienia, centrów szkoleniowych, centrów
przedsiębiorców itp.
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6
Załączniki

Słownik umiejętności
Czasowniki
adaptować

implementować

analizować

inspirować

asystować

przyspieszać

uzupełniać

osiągać

przystosować

uzyskać

kierować

oświecać

realizować

używać

awansować

konsultować

oszczędzać

reorganizować

walidować

badać

koordynować

otworzyć

reprezentować

wartościować

bronić

korzystać

pamiętać

restruktyryzować

budować

kształtować

planować

rozróżniać

wpływać

ćwiczyć

łączyć

pochodzić

rozumieć

wspierać

dawać

lobbować

podążać

rozwijać

wybierać

definiować

maksymalizować

delegować

mediować

polecać

selekcjonować

wypełnić

doceniać

modelować

poprawiać

skierować

wypracować

dostarczać

modernizować

poświęcać

służyć

wzmacniać

dostawać

motywować

potwierdzać

sprawdzać

zabezpieczyć

dotyczyć

mówić

powodować

stać

zabiegać

dotykać

nadzorować

powtarzać

sugerować

zachęcać

pracować

szkolić

zapewniać

dywersyfikować
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negocjować

organizować

podtrzymywać

rozwijać się

wierzyć

wykonywać

dzielić

obligować

produkować

tworzyć

zarabiać

edukować

obserwować

projektować

uczestniczyć

zarządzać

ekscytować

obsługiwać

promować

ułatwiać

zastanawiać się

eksplorować

oceniać

przedstawiać

ulepszać

zbierać

formułować

oddziaływać

przyczyniać się

uruchamiać

zdobyć

generować

odkrywać

przygotowywać

utrzymywać

identyfikować

określać

przyjmować

utylizować

Wartości
autentyczność
bezpretensjonalność

odpowiedzialność
odwaga

siła

wkład

siła osobowości

wolny duch

ćwiczenie

organizacja

skupienie

wspólnota

dokładność

osiągnięcia

spełnienie

współpraca

doskonałość

partnerstwo

spójność

wybór

duchowość

pełne samowyrażanie się

dzielenie się

podejmowanie ryzyka

szacunek

wzrost

entuzjazm

prawda

szczerość

zadowolenie

ewolucja

prawość

towarzystwo

zaufanie

tradycja

zmiana
zobowiązanie

gotowość służenia

produktywność

sukces

innowacja

przygoda

ukierunkowanie

kreatywność

przyjaźń

upoważnienie

nauka

respekt

uznanie

niezależność

równowaga

witalność

wykonanie
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Rzeczowniki

52

aktywność

jakość

pewność

transakcja

asystent

kampania

plan

trud

awans

kariera

powrót

układ

bezpieczeństwo

klient

praca

umiejętność

cel

komputer

pracodawca

usprawnienie

cena

komunikacja

pracownik

użytkownik

cykl

konferencja

produkt

wejście

czas

kontrakt

program

wiedza

dane

kontrola

projekt

wizyta

decyzja

koszt

przedsiębiorstwo

wsparcie

dokładność

kurs

przepływ pracy

wynalazek

dokument

kwalifikacja

przychód

zapis

doskonałość

lider

przywództwo

zarządzanie

doświadczenia

ludzie

rada

zasilenie

edukacja

nabywanie

równowaga

zawód

energia

obiekt

satysfakcja

zdolność

finanse

obowiązek

spotkanie

zespół

funkcja

ocena

środowisko

zmiana

harmonogram

operacja

system

zysk

inicjatywa

osiągnięcia

technologia

instrukcja

partner

towary

Komunikacja: zwracać się, wzywać, współpracować, kontakt, korespondować,
diagnozować, wyciągać, słuchać, wpływać, słyszeć, negocjować, przedstawiać, ustalać,
mówić , opowiadać
Kreatywność: budować, tworzyć, konceptualizować, kreować, projektować, kierować,
odkrywać, bawić, ilustrować, wynajdować, modelować, malować, wykonywać
Pomaganie/asystowanie: pomagać, asystować, dbać, doradzać, diagnozować, edukować,
zachęcać, ułatwiać, wpływać, odnosić, wspierać, uczyć, wolontariat
Doskonalenie: dodawać, zmniejszać, eliminować, wzmacniać, zwiększać, maksymalizować, minimalizować, usuwać, wyostrzać, skracać, przyspieszać, kończyć
Inicjatywa: wzywać, tworzyć, projektować, planować, rozwijać, formułować, fundować,
generować, inicjować, uruchamiać, ustawiać, zaczynać
Przywództwo: trenować, koordynować, delegować, kierować, prowadzić, umożliwić,
wymuszać, zachęcać, ustanowić, kierować, inspirować, przewodzić, zarządzać, nadzorować, motywować, organizować
Organizacja: ustawiać, zbierać, dystrybuować, archiwizować, badać, utrzymywać, monitorować, organizować, planować, przygotowywać, przetwarzać, zapisywać, przeglądać, tworzyć harmonogramy, sortować, standaryzować, systematyzować, aktualizować,
weryfikować
Rozwiązywanie problemów: analizować, oceniać, klasyfikować, tworzyć, projektować,
rozwijać, oceniać, wynaleźć, izolować, mapować, optymalizować, nadawać priorytety,
powtarzać, rozwiązać, sprawdzać

Przymiotniki
adaptowalny

konsekwentny

sumienny

aktywny

kreatywny

uważny

ambitny

oddany

zaawansowany

dokładny

pełny

zespołowy

komunikatynwy

pilny

złożony
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Źródła

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/

https://www.salto-youth.net/

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

http://adice.asso.fr/wp-content/uploads/2016/01/Adice-BrochureTOI-UK.pdf

http://www.secondchanceeducation.eu/sites/secondchanceeducation.eu/files/handbook_for_international_placements_in_sce_
final.pdf

https://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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CESIE
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www.cesie.org
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