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ceRtYfikat 
Youthpass
Youthpass jest to naRzędzie służące 
uczestnikom pRojektów RealizowanYch w Ramach 
pRoGRamu „młodzież w działaniu” w akcji 1.1., 
1.2., 2., 3.1. i 4.3. (kuRsY szkoleniowe) do opisania 
teGo, co zRobili i pokazania, czeGo się nauczYli.

Youthpass jest częścią europejskiej strategii dotyczącej weryfikacji i  kształ-
towania społecznego uznania edukacji pozaformalnej prowadzonej w ramach 
programu „Młodzież w działaniu”. 

Program „młodzież w działaniu” 

„młodzież w  działaniu” to program unii europejskiej, dzięki któremu 
młodzi ludzie w wieku 13-30 lat mogą realizować swoje pasje, rozwijać umie-
jętności i  zdobywać nowe doświadczenia w  czasie wolnym od nauki. Program 
adresowany jest również do osób pracujących z młodzieżą oraz organizacji działa-
jących na rzecz młodzieży, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, rozwinąć swoje 
działania czy nawiązać współpracę międzynarodową.

Program wspiera finansowo i  merytorycznie działania podejmowane 
poza szkołą i   poza uczelnią, czyli edukację pozaformalną. Projekty 
zgłaszane do programu są przygotowane i realizowane przez młodzież lub też 
planowane z myślą o niej. Angażują młodych ludzi od pierwszego pomysłu do 
zamknięcia wszystkich związanych z nimi formalności. „Młodzież w działaniu” 
zachęca do podejmowania przeróżnych wyzwań, począwszy od międzynarodo-

wej wymiany młodzieży, wyjazdu na wolontariat europejski, poprzez organiza-
cję inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności, szkoleń, seminariów, aż po spotka-
nia i debaty z osobami odpowiedzialnymi za politykę młodzieżową.

AKCJA 1. Młodzież dlA euroPY: 

AKCJA 1.1. WYMiAnY MłodzieżY 
AKCJA 1.2. inicjAtYWY MłodzieżoWe
AKCJA 1.3. Młodzież W deMokrAcji

AKCJA 2. WolontAriAt euroPejski

AKCJA 3.1. WsPółPrAcA z sąsiedzkiMi krAjAMi PArtnerskiMi unii euroPejskiej

AKCJA 4.3. szkolenie i tWorzenie sieci osób PrAcującYch z Młodzieżą i W orgAnizAcjAch 
MłodzieżoWYch

AKCJA 5.1. sPotkAniA MłodzieżY i osób odPoWiedziAlnYch zA PolitYkę MłodzieżoWą

 
 
Pamiętajcie jednak, że w chwili obecnej Youthpass jest dostępny tyl-
ko dla uczestników akcji 1.1., 1.2., 2., 3.1. i 4.3. (kursy szkoleniowe).

Youthpass to certyfikat, który wygenerujecie po zakończeniu projektu. bę-
dzie zawierał:
– potwierdzenie udziału w projekcie,
– opis działań projektowych,
–  opis zdobytej przez uczestników wiedzy i umiejętności, które przydadzą się 

im w dalszym rozwoju osobistym i zawodowym.

W certyfikacie Youthpass zdobyte umiejętności opisywane są przez uczestni-
ków własnymi słowami – pomaga to zastanowić się nad procesem uczenia 
się i opisać rezultaty w ustrukturyzowany sposób.

Co zYskujeCie dzięki YouthPassowi? 

dzięki Youthpassowi uczestnicy projektu mogą uświadomić sobie, jakie umie-
jętności już mają oraz zaplanować to, czego jeszcze chcą się nauczyć. Ponadto 
Youthpass daje im możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć innym, np. 
przyszłemu pracodawcy.
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W  prAKtyCe youthpAss to Wiele rzeCzy W Jednym. youthpAss Jest JednoCześnie: 
–  narzędziem służącym do świadomego prowadzenia procesu uczenia się uczestnika,
–  certyfikatem poświadczającym uczestnictwo w projekcie realizowanym w ramach programu „Młodzież 

w działaniu”, 
–  dokumentem opisującym i zatwierdzającym rezultaty procesu uczenia się. 

 
Cele CertYfikatu YouthPass

głównym celem Youthpassu jest wspieranie beneficjentów projektów realizo-
wanych w  ramach programu „Młodzież w  działaniu” w  samodzielnym kiero-
waniu swoim procesem uczenia się i w dzieleniu się jego efektami z  innymi. 
Ponadto Youthpass wzmacnia społeczne uznanie dla pracy z młodzieżą. Youth-
pass jest narzędziem, które pomaga dokonać refleksji i oceny swojego rozwoju 
z własnej perspektywy. Potwierdza udział uczestnika w projekcie i dokumentu-
je jego osiągnięcia zdobyte w trakcie realizacji projektu. W rezultacie jest to 
certyfikat zdobytych kompetencji, który może być przedstawiany innym oso-
bom – zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, który może przyczynić 
się do zwiększenia szans na zdobycie zatrudnienia.

założenia i  zasadY działania CertYfikatu

każdy uczestnik projektów zaakceptowanych w ramach Akcji 1.1., 1.2., 2., 3.1. 
i 4.3. (kursy szkoleniowe) programu „Młodzież w działaniu” ma prawo otrzymać 
certyfikat Youthpass.

   odpowiedzialność za wdrożenie, wygenerowanie i wystawienie Youthpas-
su spoczywa na organizacji realizującej projekt.

    Proces wypełniania certyfikatu oparty jest na samoocenie uczestnika 
wspieranej przez dialog.

    narodowe Agencje oferują wsparcie merytoryczne (informacje, szkole-
nia…).

    narzędziem służącym do generowania certyfikatu Youthpass jest euro-
pejska strona internetowa www.youthpass.eu, zawierająca wszystkie in-
formacje na temat koncepcji certyfikatu Youthpass oraz przewodnik po 
Youthpassie w języku angielskim. 

ninieJszA broszurA pomoże WAm W proCesie W łąCzAniA youthpAssu W reAlizACJę 
WAszego proJeKtu. 

edukacja 
pozafoRmalna 
pRoGRam „młodzież w działaniu” jest pRoGRamem służącYm 
edukacji pozafoRmalnej i uczeniu się pozafoRmalnemu.

Youthpass zaś to dokument umożliwiający ukazanie wiedzy 
i umiejętności zdobytych dzięki realizacji projektów w progra-
mie „młodzież w działaniu”. oczywiście, proces uczenia się po-

zaformalnego jest czymś zupełnie innym od tego, czego doświadczyli-
ście w szkole lub na uniwersytecie!

Ale co to znaczy, że program „Młodzież w działaniu” jest programem europejskim, 
który zajmuje się edukacją pozaformalną? W definicji edukacji pozaformalnej za-
wiera się kilka interesujących aspektów działań takich jak Wasze, przy czym:

– udział we wszystkich działaniach jest dobrowolny,

– osoby uczące się są w centrum zainteresowania,

–  działania i metody pracy są zawsze dostosowane do konkretnego 
odbiorcy,

–   zdobywanie wiedzy i umiejętności w ramach edukacji pozaformal-
nej jest zaplanowane, ustrukturyzowane i podlega ocenie,

– uczenie się jest świadome i kontrolowane,

–  doświadczanie – na ogół nazywane „uczeniem się przez praktykę” – 
jest główną metodą pracy.

nawiasem mówiąc, termin „edukacja pozaformalna” stosowany jest za-
równo w odniesieniu do rozwoju indywidualnego, jak i w kontekście pracy 
z młodzieżą.

http://www.youthpass.eu
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uznawalność edukaCji Pozaformalnej

intencją wprowadzenia certyfikatu Youthpass jest, aby działania podejmowane 
przez lub dla młodych ludzi były bardziej rozpoznawalne. uczynienie ich bar-
dziej znanymi sprawi, że staną się one bardziej wartościowe i zyskają szacunek 
innych. to właśnie nazywamy „uznawalnością”.

 

pRoces uczenia się
dlaczeGo i w jaki sposób się uczYmY?

jak już wiecie, youthpass związany jest z uczeniem się. podczas tej 
podróży chcemy zachęcić Was do skoncentrowania się i zastano-
wienia nad nauką jako interesującym i przyszłościowym aspektem 

Waszego projektu.

od chwili narodzin bez przerwy uczycie się nowych rzeczy. spójrzcie wstecz i zo-
baczcie, jak wiele już umiecie: chodzić, mówić, pisać, śpiewać, tańczyć, rozmawiać 
o uczuciach, wyrażać siebie, realizować swoje pomysły. uczymy się przez cały 
czas – niektórych rzeczy uczymy się dlatego, że chcemy, niektórych po prostu 
dlatego, że się nam przydarzają, innych dlatego, że musimy. zdobywamy wiedzę 
na trzy różne sposoby: nieformalnie, gdy uczymy się nieświadomie i w sposób 
niezaplanowany, formalnie, gdy uczymy się w szkole lub innej instytucji, w któ-
rej obowiązują procedury, akredytacje i systemy certyfikowania, oraz pozafor-
malnie, gdy uczymy się świadomie i w sposób zaplanowany, ale dobrowolnie 
oraz odbywa się to w czasie wolnym od szkoły i pracy.

każdy człowiek ma własny styl uczenia się. umiejętność uczenia się jest 
ważna i niezbędna do tego, abyśmy byli zdolni do rozwijania się i dostosowy-
wania do szybko zmieniających się warunków społecznych i  ekonomicznych 
– każdy robi to na swój sposób. im bardziej jesteśmy świadomi swojego poten-
cjału, tym lepiej sobie radzimy i tym większe robimy postępy. 

Czego ChCeCie się nauCzYć?

kto lepiej od Was wie, czego potrzebujecie, aby rozwijać się na poziomie indy-
widualnym i zawodowym? Wasi nauczyciele? Przełożeni? rodzice? Przyjacie-
le? Politycy? Mogą oni Wam doradzać lub też być dla Was przykładem godnym 
naśladowania, jednak to wy sami znacie siebie najlepiej. to Wy znacie 
swoje słabe i mocne strony, wiecie, kiedy uczenie się sprawia Wam frajdę, a kie-
dy staje się piekłem na ziemi. najlepiej wiecie, co przychodzi Wam bez trudu, 
a co wymaga od Was ogromnego nakładu pracy. Podczas tworzenia certyfikatu 
Youthpass to Wy decydujecie o tym, czego potrzebujecie się nauczyć i jak za-
mierzacie tego dokonać. to oznacza, że każdy z Was sam kieruje procesem 
własnego uczenia się. Wyobraźcie sobie – jesteście w centrum i wszystkie 
„co”, „jak”, „z kim”, „kiedy” etc. zależą wyłącznie od Was! cóż za wolność! tak 
więc zaprojektujcie wasze uczenie się zgodnie z Waszymi pragnieniami!

Mamy nadzieję, że zainspirowaliśmy Was trochę. teraz pora, abyście samo-
dzielnie określili, czego chcecie i  potrzebujecie się nauczyć dzięki realizacji 
projektu w ramach programu „Młodzież w działaniu”. to wyjątkowy moment 
w procesie Waszego uczenia się. to jakby poligon doświadczalny, na którym 
możecie sprawdzić:

jak sobie Radzicie z załatwianiem RóżnYch spRaw,
jakimi osobami jesteście,
jakie macie uzdolnienia,
jakie są wasze oGRaniczenia.

 
 
zatem Czego tak naPrawdę PragnieCie się nauCzYć?

to, że wszystko zależy od Was, nie oznacza wcale, że już w tej chwili wiecie, 
czego pragniecie się nauczyć i co robić. znalezienie odpowiedzi na te pytania 
wymaga sporego wysiłku, zatem nie panikujcie, jeśli macie „pustą głowę” i nie 
potraficie teraz określić, czego chcecie się nauczyć. nie spieszcie się, przemy-
ślcie wszystko dokładnie i  spiszcie Wasze refleksje. Wsłuchajcie się w siebie 
– tam znajdziecie wszystkie odpowiedzi.

w  jaki sPosób zamierzaCie się tego nauCzYć?

jeśli już wiecie, czego chcecie się nauczyć lub też w jakiej dziedzinie chcecie 
poprawić swoje umiejętności, pora na przygotowanie konkretnego planu dzia-
łania. Ale zanim weźmiecie pióro do ręki...
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nApiszCie KrótKie opoWiAdAnie o  tym, JACy ChCeCie być po zAKońCzeniu proJeKtu 
lub też przedstAWCie to nA rysunKu.

–  jak zamierzacie wykorzystać nowe umiejętności?

–  jak zamierzacie wykorzystać wiedzę i postawę?

–  jakie korzyści mogą Wam one przynieść?

A potem przygotujcie Wasz własny plan uczenia się, zdobywania nowych 
kompetencji.

nie istnieje jedna metoda, która jest dobra dla wszystkich. Pomyślcie zatem 
o swoich własnych sposobach zapisania planu uczenia się.

–  czy będzie to prowadzenie pamiętnika/dziennika?

–  czy raczej pisanie krótkich opowiadań – jednego na każdy cel, który 
chcecie osiągnąć?

–  A może spisywanie wszystkiego w punktach?

–  Malowanie obrazów?

–  Pisanie bloga?

–  robienie zdjęć i stworzenie z nich photo story?

–  krótkie uwagi/komentarze?

–  czy też wieszanie na sznurze od bielizny karteczek z  zapisanymi 
oczekiwaniami względem efektów uczenia się?

 bądźcie kreatywni, to Wasze uczenie się! Wasz projekt z pewnością do-
starczy Wam wielu wspaniałych doświadczeń.

pamiętajcie, by korzystać z czasu, który spędzacie z innymi uczestni-
kami projektu i uczyć się od siebie nawzajem – w każdym z Was tkwi 
niesamowity potencjał, a razem możecie zawojować świat! 

zamknijcie oczY i wYobRaźcie sobie siebie 
dzień po zakończeniu waszeGo pRojektu. kim 
jesteście? jak siebie postRzeGacie? co zmieniło 
się w waszYm żYciu? jakie nowe umiejętności, 
kompetencje, zdolności i wiedzę macie teRaz? 
spRóbujcie zwizualizować tę nową osobę, któRą 
jesteście. 

ustalCie Cele ogólne i  szCzegółowe
–  jeśli już wiecie, czego chcecie się nauczyć, nadszedł czas, by zapytać, 

jak chcecie to zrobić. zachęcamy Was do pomyślenia o sobie:

–  jakim rodzajem człowieka i osoby uczącej się jesteście?

–  W jaki sposób lubicie się uczyć i który sposób jest dla Was najbar-
dziej efektywny?

–  jakimi środkami dysponujecie?

–  co chcielibyście zmienić, a co wzmocnić?

–  W jaki sposób realizacja projektu będzie wspierać Wasze uczenie się?

–  kto mógłby Was wesprzeć? Przyjaciel, pracownik młodzieżowy,  
coach czy inna osoba, która znajduje się w pobliżu?

Aby zacząć się rozwijać, najpierw trzeba siebie poznać. dlatego też pytamy Was 
o to, w  jaki sposób się uczycie. czy najłatwiej Wam się uczyć poprzez działanie, 
patrzenie, naśladowanie, czytanie, eksperymentowanie, obmyślanie, słuchanie czy 
może – jak jest w większości przypadków – poprzez połączenie tych elementów? 

nadszedł czas, by ustalić cele ogólne i szczegółowe co do was samych. Po-
myślcie o rzeczach, których chcielibyście się nauczyć, jeśli chodzi o Wasze ży-
cie osobiste i zawodowe. opiszcie cele, które są bliskie Waszym potrzebom 
i oczekiwaniom. bądźcie ze sobą szczerzy i tak konkretni, jak to tylko możliwe, 
żeby łatwo Wam było później ocenić, czy robicie postępy.

nA PrzYkłAd:
–  jeśli chcecie zwiększyć swoje umiejętności związane z  mediami, 

opiszcie je bardzo dokładnie. zamiast „chciałabym dowiedzieć się 
więcej o  fotografii”, zaplanujcie, że chcecie robić lepsze zdjęcia 
i w ciągu roku zorganizować wystawę.

–  jeśli chcecie poprawić porozumiewanie się w języku obcym dzięki 
kontaktom z  zagranicznym partnerem, ustalcie, jaki poziom zna-
jomości języka chcecie prezentować po zakończeniu projektu (np. 
chcecie umieć prowadzić bardziej zaawansowaną rozmowę i czytać 
proste powieści napisane w tym języku).                                        

–  jeśli realizujecie projekt międzynarodowy, przedyskutujcie Wasze 
cele z  zagranicznymi partnerami. zastanówcie się, czego możecie 
się razem (i od siebie) nauczyć.

PamiętajCie, dużo łatwiej jest Coś znaleźć, jeśli wiado-
mo, Czego się szuka!
Warto mieć świadomość, że w czasie realizacji Waszego projektu cele mogą się 
zmienić – bądźcie gotowi na niespodziankę.



12 13

kompetencje  
kluczowe
 
zachęciliśmY was do spojRzenia na wasz pRojekt jako na 
działanie związane z edukacją pozafoRmalną i pRocesem 
uczenia się. 

daje ono Wam, i innym uczestnikom projektu, mnóstwo możliwości na-
bycia wiedzy i umiejętności. Przynosi pożytek, wiele spośród umiejęt-
ności zdobywanych w trakcie realizacji działań projektowych można 

bowiem wykorzystać w dalszym życiu prywatnym i zawodowym. 

Przykładowo, dzięki realizacji projektu inicjatywy Młodzieżowej młodzi 
ludzie zdobywają mnóstwo umiejętności, takich jak:

– planowanie,

– zarządzanie czasem,

– komunikacja w grupie i koordynacja,

– zarządzanie konfliktem itp.

efekty uczenia się będą miały ogromny wpływ na rozwój indywidualnych 
i  zawodowych kompetencji uczestników projektu. dlatego powinny zyskać 
uznanie w  środowisku lokalnym zgodnie z  zasadą: „nieważne gdzie się tego 
nauczyłeś, ważne jest, co umiesz”.

Potrzebujecie zatem jakiegoś narzędzia, które umożliwia przełożenie doświad-
czeń nabytych w ramach edukacji pozaformalnej na konkretne umiejętności – 
do tego celu wybraliśmy kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie. 
kompetencje te mogą pomóc każdemu obywatelowi europy zastanowić się 
nad tym, w jakich dziedzinach chce i potrzebuje się rozwijać.

do KompetenCJi KluCzoWyCh nAleżą:

– Porozumiewanie się w języku ojczystym.

– Porozumiewanie się w językach obcych.

–  kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-
-techniczne.

– kompetencje informatyczne.

– umiejętność uczenia się.

– kompetencje społeczne i obywatelskie.

– inicjatywność i przedsiębiorczość.

– Świadomość i ekspresja kulturalna.

kompetencja jest kombinacją wiedzy, umiejętności i  przyjmowanej po-
stawy. kompetencje kluczowe wspierają rozwój osobisty, włączanie w  życie 
społeczne, aktywne obywatelstwo i możliwość znalezienia zatrudnienia. każdy 
powinien je rozwijać do takiego stopnia, który sprawia, że jego życie przynosi 
mu satysfakcję. Proces kształtowania i rozwijania w sobie kompetencji kluczo-
wych trwa przez całe życie i nigdy się nie kończy.

poRozumiewanie się w jęzYku 
ojczYstYm

 
Porozumiewanie się w  języku ojczystym jest umiejętnością, która pozwala 
wyrażać swoje myśli, uczucia i opisywać zdarzenia zarówno w języku mówio-
nym, jak i na piśmie (słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie) oraz utrzymy-
wać kontakty z  innymi ludźmi podczas nauki, kursów szkoleniowych, pracy, 
a  także w domu i w czasie wolnym. Polega m.in. na czytaniu i  słuchaniu ze 
zrozumieniem, wyrażaniu się w sposób precyzyjny i zwięzły, umiejętności pi-
sania różnych typów tekstów, umiejętności oddzielania informacji istotnych 
od nieistotnych, umiejętności korzystania z dodatkowych materiałów (notat-
ki, wykresy, mapy etc.), aby napisać, zaprezentować lub zrozumieć różne typy 
przekazów – pisanych i mówionych (mowa, rozmowa, instrukcja, wywiad, de-
bata etc.).
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PYtania, które mogą PomóC w  autorefleksji:
–  kiedy i  czy w  zadowalający sposób używam mojego języka ojczy-

stego?

 – jakich trudności doświadczam w komunikowaniu się?

– jak sobie z nimi radzę?

– jak dobrze inni mnie rozumieją?

–  W jaki sposób dostosowuję mój poziom znajomości języka do po-
ziomu innych ludzi?

– czy czuję się pewnie w czasie wystąpień publicznych?

–  czy jestem świadomy/a różnorodności języków i typów komuniko-
wania się w  różnych geograficznych, społecznych i  komunikacyj-
nych środowiskach?

–  czy jestem świadomy/a i umiem odczytać język ciała/przekazy nie-
werbalne?

 

poRozumiewanie się w jęzYkach 
obcYch

 
Porozumiewanie się w językach obcych jest ściśle związane z porozumiewa-
niem się w  języku ojczystym. opiera się na umiejętności rozumienia i wy-

rażania myśli, uczuć i  opisywania zdarzeń ustnie i  pisemnie w  różnych 
sytuacjach – w pracy, w domu, w czasie wolnym, w trakcie zdobywa-

nia wiedzy i nowych umiejętności – zgodnie z oczekiwaniami i po-
trzebami. Porozumiewanie się w  językach obcych wy-

maga również takich umiejętności, jak mediacja 
i  rozumienie różnic kulturowych. Polega 
m.in. na znajomości słownictwa, gramatyki, 
a także intonacji danego języka, znajomości 

i  rozumieniu różnego typu tekstów (poezja, 
artykuły prasowe, strony internetowe, instruk-

cje, listy, raporty etc.), świadomości różnych obyczajów 
obowiązujących w danych społecznościach.

PYtania, które mogą PomóC w  autorefleksji:
– kiedy i czy w zadowalający sposób używam języka obcego?

– jakich trudności doświadczam w komunikowaniu się?

– jak sobie z nimi radzę?

–  jak kreatywny byłem/kreatywna byłam, gdy podczas wyjaśniania 
w  języku obcym danego zagadnienia nie znałem/am właściwego 
słowa?

–  czy spróbowałem/am napisać coś na flipcharcie etc., czy też byłem/
byłam zbyt zawstydzona?

– jakie są moje plany związane z uczeniem się języka obcego?

–  czy dzięki projektowi zwiększyło się moje zainteresowanie języka-
mi obcymi i innymi kulturami?

kompetencje matematYczne 
i podstawowe kompetencje  
naukowo-techniczne

 
kompetencje matematyczne polegają na umiejętności stosowania doda-
wania, odejmowania, mnożenia, dzielenia i obliczania proporcji, w pamięci 
i na papierze, a także stosowania przeliczników wag i miar w celu rozwią-
zania wielu zadań i  problemów w  codziennym życiu. Wykorzystuje się je 
m.in. w  zarządzaniu domowym budżetem (równoważenie wpływów i  wy-
datków, planowanie wydatków, oszczędzanie), podczas robienia zakupów 
(porównywanie cen, rozumienie pojęcia objętości, wag i miar, wyliczaniu 
pieniędzy, w tym również przeliczaniu na inne waluty) oraz prezentowaniu 
różnych rzeczy (wzory, modele, wykresy etc.). kompetencje matematyczne 
to także umiejętność zastosowania matematyki w myśleniu – umiejętność 
logicznego i analitycznego myślenia, śledzenia toku rozumowania innych, 
abstrahowania i generalizowania, również myślenia przestrzennego, zdol-
ność krytycznej oceny (oddzielanie udowodnionych stwierdzeń od przy-
puszczeń).
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Podstawowe kompetencje naukowo-techniczne to znajomość kluczowych pro-
cesów zachodzących w  przyrodzie, a  także zasad funkcjonowania technologii 
i zdolność ich zastosowania. Ponadto rozumienie związku technologii z innymi 
dziedzinami – postępem naukowym (np. w medycynie), społeczeństwem (war-
tości, zagadnienia moralne), kulturą (np. multimedia) oraz ze środowiskiem 
(zanieczyszczenie). to także umiejętność rozpoznania głównych cech badania 
naukowego i rozumienia powodów wyprowadzenia takich a nie innych wniosków.

PYtania, które mogą PomóC w  autorefleksji:
– kiedy wykorzystuję moje umiejętności matematyczne?

–  W  jaki sposób zastosowałem/am umiejętności matematyczne 
w sporządzaniu budżetu, wycenianiu poszczególnych działań etc.?

–  czy jestem świadomy/a, do rozwiązania jakiego rodzaju pytań 
czy problemów mogę zastosować wiedzę matematyczną?

–  W jakich sytuacjach wykorzystuję moją podstawową wiedzę doty-
czącą funkcjonowania świata przyrody i technologii?

–  W jaki sposób wyprowadzam wnioski oparte na praktycznych do-
świadczeniach, w jaki sposób stosuję teorię w praktyce („od ogółu 
do szczegółu” czy też „od szczegółu do ogółu” – dedukcja czy in-
dukcja)?

–  czy stosując zasady logicznego myślenia umiem przedstawić jakieś 
rozumowanie?

–  W  jaki sposób uczę się wykorzystywać technologie umożliwiające 
pracę z młodzieżą – m.in. bazy danych z narzędziami do tego typu 
pracy, kamery cyfrowe do rejestrowania, rzutniki, flipcharty, meto-
dy pracy wymagające zastosowania dodatkowych rekwizytów (np. 
karty do gry)?

kompetencje infoRmatYczne

na kompetencje informatyczne składa się dobra znajomość i  umiejętność 
korzystania z tzw. technologii społeczeństwa informacyjnego (tsi) w różnych 
sytuacjach – w pracy, czasie wolnym, jako narzędzia komunikacji. opierają się 
one na podstawowych umiejętnościach: wykorzystaniu komputerów i  innych 
multimediów do pozyskiwania, oceny, gromadzenia, tworzenia, przedstawia-

nia i wymiany informacji, jak również do porozumiewania się i uczestniczenia 
we współpracy w sieci (poprzez internet). kluczowe jest rozumienie i  znajo-
mość głównych aplikacji komputerowych (Ms Word, Ms excel, baz danych, 
archiwizowanie informacji), świadomość możliwości, jakie daje korzystanie 
z internetu i komunikowanie się przy użyciu mediów elektronicznych (e-mail, 
wideokonferencje), a  też różnicy pomiędzy światem rzeczywistym i  wirtual-
nym. Ważne jest także rozumienie potencjału tsi jako wsparcia kreatywności 
i  innowacyjności w  rozwoju osobistym oraz włączaniu w  życie społeczności 
i  zwiększaniu szans zatrudnienia, a ponadto o podstawowe rozumienie war-
tości i wiarygodności informacji i świadomość potrzeby respektowania zasad 
etycznych w interaktywnym użytkowaniu tsi.

PYtania, które mogą PomóC w  autorefleksji:
–  z  jakich źródeł informacji korzystałem/am, aby przygotować się 

do realizacji projektu?

–  W jakim stopniu komunikowałem/am się z innymi osobami biorą-
cymi udział w projekcie przez internet przed rozpoczęciem i w trak-
cie realizacji projektu?

–  W jaki sposób zamierzam pracować z innymi ludźmi, aby np. rozwijać 
ich krytyczne podejście do wiedzy dostępnej w internecie?

–  jak nauczyłem/am się wykorzystywać informacje dostępne w inter-
necie w mojej pracy na rzecz projektu (baza metod pracy, kalendarz 
szkoleń, listy mailingowe, poszukiwanie partnerów etc.)?

–  czy korzystam z tsi, aby poszerzyć swoje horyzonty poprzez uczest-
niczenie w różnego rodzaju społecznościach internetowych lub sie-
ciach w celach kulturalnych, społecznych i zawodowych?
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umiejętność uczenia się
 
umiejętność uczenia się to sztuka organizowania własnej nauki. opiera się na 
dyspozycji i zdolności do organizowania i regulowania procesu uczenia się, za-
równo na poziomie indywidualnym, jak i grupowym. zawiera w sobie efektywne 
zarządzanie własnym czasem, rozwiązywanie problemów, zdobywanie, przetwa-
rzanie, ocenę i przyswajanie nowych informacji, a także zdolność zastosowania 
nowej wiedzy i umiejętności w wielu sytuacjach – w domu, pracy, w szkole i pod-
czas kursów szkoleniowych. W bardziej ogólnym znaczeniu, umiejętność uczenia 
się jest ściśle związana z planowaniem własnej ścieżki kariery.

umiejętność uczenia się to świadomość własnego stylu uczenia się, swoich 
mocnych i słabych stron, stanu posiadanej wiedzy i uzdolnień. to także zdol-
ność do poświęcenia czasu i kierowania uwagi na naukę, niezależność i umie-
jętność krytycznego myślenia, dyscyplina, wytrwałość, zarządzanie informacją. 
konieczne jest posiadanie koncepcji czy też obrazu samego/samej siebie, do 
którego się dąży, jak i motywacji do nieustannego rozwijania się.

PYtania, które mogą PomóC w autorefleksji:
– czego chciałem/am nauczyć się w trakcie realizacji tego projektu?

– czy udało mi się to osiągnąć?

–  W  jaki sposób przyswajałem/am nową wiedzę? jaki jest mój styl 
uczenia się (uczenie się poprzez patrzenie, słuchanie, pracę z tek-
stem, praktykę)?

–  jakie działania w projekcie najbardziej mnie motywowały w moim 
uczeniu się?

– W jakich obszarach moja wiedza teoretyczna się poprawiła?

–  W jaki sposób dokonywałem/am oceny tego, czego się nauczyłem/
nauczyłam?

–   dlaczego jest to istotne w mojej pracy, dla mojej organizacji?

– W jaki sposób wykorzystam to, czego się nauczyłem/am?

kompetencje społeczne 
i obYwatelskie

 
kompetencje społeczne i  obywatelskie są bardzo istotne w  pracy związanej 
z problematyką młodzieżową. Wiele spośród nich może zostać nabytych dzię-
ki aktywnemu zaangażowaniu w  każdy rodzaj pracy z  młodzieżą i/lub pracy 
wolontariackiej. uwzględniają wszystkie formy zachowań, których możemy 
potrzebować, aby skutecznie uczestniczyć w życiu prywatnym i zawodowym. 

kompetencje społeczne stają się w  dzisiejszych czasach coraz bardziej 
istotne, ponieważ społeczeństwa są dużo bardziej zróżnicowane niż kiedyś. 
na kompetencje społeczne składają się m.in.: rozumienie wzorców zachowań 
ogólnie akceptowanych w różnych społeczeństwach, zdolność do budowania 
zaufania i współczucia w innych ludziach, umiejętność oddzielenia sfery pry-
watnej od zawodowej i niechęć do przenoszenia konfliktów zawodowych na ży-
cie prywatne, świadomość i rozumienie tożsamości kulturowej własnego kraju 
w interakcji z  innymi kulturami oraz umiejętność dostrzegania i rozumienia 
różnych punktów widzenia.

kompetencje obywatelskie dają nam możliwość pełnego udziału w życiu 
obywatelskim, opartego na znajomości społecznych i politycznych pojęć oraz 
struktur, a przede wszystkim zobowiązują nas do aktywnego i demokratycz-

nego uczestnictwa. kompetencje obywatelskie to znajomość praw 
człowieka i konstytucji swojego kraju oraz zakresu działań jego rzą-
du, to również rozumienie ról i zakresu odpowiedzialności instytucji 
stanowiących politykę na poziomie lokalnym, regionalnym, narodo-
wym, europejskim i międzynarodowym (łącznie z polityczną i eko-
nomiczną rolą unii europejskiej). to także rozumienie pojęć, takich 
jak demokracja, obywatelstwo, oraz międzynarodowych deklaracji 

mających je wyrażać (jak np. karta Praw Podstawowych unii euro-
pejskiej). Poza tym składają się na nie znajomość głównych wy-

darzeń, kierunków i „agentów zmian” w narodowej, europejskiej 
i światowej historii, a także obecnej sytuacji europy i krajów są-
siedzkich. Przejawiają się w uczestnictwie w życiu i działaniach 
społeczności lokalnej, jak również w  podejmowaniu decyzji 
na poziomie krajowym i  europejskim (np. poprzez głosowanie 
w wyborach), w zdolności do okazywania solidarności poprzez 
zainteresowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów dotykają-
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cych społeczność na poziomie lokalnym lub w szerszym kontekście. Wreszcie, 
kompetencje obywatelskie to umiejętność skutecznego kontaktowania się 
i wpływania na instytucje publiczne oraz umiejętność korzystania z możliwo-
ści, jakie daje unia europejska. zarówno kompetencje społeczne, jak i obywa-
telskie rozwijają poczucie przynależności do społeczności lokalnej, kraju, unii 
europejskiej, europy i świata.

PYtania, które mogą PomóC w autorefleksji:
–  czy podejmowałem/am inicjatywę i wychodziłem/am do innych, wspie-

rałem/am innych?

–  kiedy odnosiłem/am największe sukcesy w komunikowaniu się z innymi?

–  jakie kompetencje społeczne rozwinąłem/rozwinęłam w trakcie realizacji 
projektu?

–  jakie kompetencje obywatelskie rozwinąłem/rozwinęłam w czasie projektu?

–  jaką rolę odegrałem/am w rozwiązaniu ewentualnych konfliktów w grupie?

–  jak rozwinąłem/rozwinęłam moją umiejętność pracy w zespole?

–  czy i w jaki sposób włączałem/am się w życie i sprawy społeczności lokal-
nej, kraju, europy, świata?

inicjatYwność  
i pRzedsiębioRczość

 
te kompetencje odnoszą się do naszej zdolności przekształcania idei w czyny. 
składają się na nie kreatywność, innowacyjność, podejmowanie ryzyka, umie-
jętność planowania, organizowania, analizowania, oceny, zarządzania i wdra-
żania projektu oraz umiejętność współpracy w zespole, by osiągnąć zamierzone 
cele. Przedsiębiorczość to także chęć wprowadzenia zmian, branie odpowie-
dzialności za swoje działania i  umiejętne wytyczanie kierunków. to również 
znajomość dostępnych możliwości w  celu wybrania tych odpowiadających 
w największym stopniu własnym, zawodowym i/lub biznesowym działaniom.

PYtania, które mogą PomóC w autorefleksji:
–  jakich zadań podejmowałem/am się w trakcie projektu?

–  czy proponowałem/am nowe zadania, nowe pomysły, nowe rozwiązania, 
aby podzielić się nimi z pozostałymi uczestnikami projektu?

–   jak moje rozumienie praktyki i  zasad zarządzania projektem wzrosło 
dzięki jego realizacji?

–  kiedy podejmowałem/am ryzyko i czego się dzięki temu nauczyłem/am?

–  jakie szanse wykorzystałem/am, aby wyrazić swoją kreatywność 
i  spożytkować nową wiedzę i  umiejętności nabyte w  trakcie realizacji 
projektu?

–  jak zamierzam wykorzystać pojęcie innowacyjności i  zarządzania ryzy-
kiem w moich przyszłych projektach związanych z pracą dla młodzieży 
i z młodzieżą?

 

świadomość i ekspResja  
kultuRalna

 
to uznanie ważności i szacunek dla kreatywnego wyrażania myśli, doświadczeń 
i emocji poprzez różne środki, włączając w to muzykę, performance, literatu-
rę, sztuki wizualne. na świadomość i ekspresję kulturalną składają się m.in.: 
podstawowa wiedza na temat głównych dzieł kultury (w tym również kultury 
popularnej), świadomość dziedzictwa kulturowego własnego kraju i  europy 
oraz ich miejsca w  świecie, umiejętność odniesienia własnej kreatywności 
i ekspresywności do kreatywności i ekspresywności innych osób, umiejętność 
zidentyfikowania i wykorzystania możliwości realizowania działalności kultu-
ralnej, otwartość na różne formy ekspresji kulturowej i szacunek dla odmien-
nych kultur. 

PYtania, które mogą PomóC w autorefleksji:
–  W jakim stopniu miałem/am ochotę włączyć się w nowe formy doświad-

czeń kulturowych?

–  kiedy byłem/am gotów/gotowa zastosować różne środki i formy wyraże-
nia siebie (np. malowanie, język ciała)?

–  które umiejętności rozwinąłem/rozwinęłam w trakcie projektu?

–  czy pogłębiły się moje zainteresowania kulturą i sztuką regionu lub kraju, 
z którego pochodzę?

–  czy pogłębiły się moje zainteresowania kulturą i sztuką innych krajów, 
innych grup etnicznych?
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Rola osób 
wspieRającYch
 
poszukajcie osób, któRe moGą bYć wam pomocne!

uczenie się jest przyjemniejsze i bardziej efektywne, jeśli odbywa się 
w dobrym towarzystwie. na tej stronie prezentujemy przykłady osób, 
które stanowią dobre towarzystwo. Może to być:

– partner w procesie uczenia się,

– osoba wspierająca,

– coach,

– grupa inicjatywna.

Partner/osoba wsPierająCa w  ProCesie uCzenia się

Partnerem w procesie uczenia się może być ktoś z grupy inicjatywnej lub z orga-
nizacji wspierającej, mentor, inny uczestnik projektu. Może to być osoba, której 
ufacie i przy której czujecie się komfortowo, która jest zainteresowana zastanawia-
niem się razem z Wami nad zachodzącym procesem uczenia się i która ma na to 
czas. Możecie także stworzyć w ramach Waszego projektu pary czy też podgrupy, 
w których będziecie sobie wzajemnie pomagać.

sami zdecydujcie, w jaki sposób i z kim chcecie dzielić się rezultatami Waszego 
uczenia się. zawrzyjcie jednak ze sobą „kontrakt”, w którym ustalicie, jakie są Wa-
sze oczekiwania i jak będą wyglądały spotkania. Przede wszystkim uzgodnijcie:

–  jak często będziecie się spotykać, np. co dwa tygodnie na dwie godziny, 
codziennie przed kolacją itp.,

–  co będziecie robić na spotkaniu i w jakiej kolejności, np. najpierw opi-
sujecie, czego nauczyliście się w  ostatnim czasie, potem otrzymujecie 
informację zwrotną od partnera, a następnie rozmawiacie o tym i planu-
jecie kolejne spotkanie.

Przede wszYstkim uzgodnijCie:
–  jak często będziecie się spotykać, np. co dwa tygodnie na dwie godziny, 

codziennie przed kolacją itp.,

–  co będziecie robić na spotkaniu i w jakiej kolejności, np. najpierw opi-
sujecie, czego nauczyliście się w  ostatnim czasie, potem otrzymujecie 
informację zwrotną od partnera, a następnie rozmawiacie o tym i planu-
jecie kolejne spotkanie.

zasobY, z   którYCh można korzYstać w   ProjektaCh ini-
CjatYw młodzieżowYCh:

osoba wspierająca: Wiele grup inicjatywnych realizujących projekty w ra-
mach inicjatyw Młodzieżowych posiada organizację wspierającą, która pomaga 
im w kwestiach finansowych i prawnych. czasem dostępne jest większe wspar-
cie. jeśli w  organizacji wspierającej jest osoba, którą lubicie i  której ufacie, 
możecie poprosić ją o pomoc. bądźcie świadomi, że ludzie często mają dużo 
pracy i mogą Wam odmówić, nie bierzcie jednak tego do siebie, tylko poszukaj-
cie innej osoby – może kolejnym razem się uda!

Coach: niektóre grupy inicjatywne mają coacha, który wspiera ich podczas 
realizacji inicjatywy Młodzieżowej. jest to bardzo korzystna sytuacja. jeśli 
współpracujecie z  coachem, dlaczego nie poprosić go o  pomoc? być może 
trudno będzie uzyskać pomoc przy indywidualnej refleksji, ale wsparcie reflek-
sji całej grupy nie powinno być problemem. Pamiętajcie jednak, by nie prosić 
o zbyt dużą pomoc. im więcej robicie samodzielnie, tym więcej się uczycie!

grupa inicjatywna: Podczas realizacji projektu uczycie się zarówno Wy, jak 
i cała Wasza grupa, dlatego warto zaplanować cele, które chcecie osiągnąć jako 
zespół. Praca w grupie jest bardzo ważnym doświadczeniem. oto pytania, któ-
re pomogą Wam zastanowić się nad tym, jak funkcjonujecie:

– jaki potencjał tkwi w Waszej grupie?

– jak możecie go dalej rozwijać?

– W jaki sposób możecie się nawzajem wspierać i inspirować?

Pamiętajcie, że powyższe kwestie możecie przedyskutować na forum całej 
grupy, jak również stworzyć pary lub podgrupy, w których czujecie się do-
brze i bezpiecznie.
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Youthpass na każdYm 
etapie pRojektu
zachęcamY do uwzGlędnienia pRocesu twoRzenia 
ceRtYfikatu Youthpass w waszYch działaniach! 

jeśli włączycie go na samym początku projektu lub też na jego wczesnym 
etapie, jakość Waszych działań oraz uczenia się, jak i  sam certyfikat 
Youthpass bardzo na tym zyskają!

chcemy zwrócić Waszą uwagę na proces włączania Youthpassu w projekt na 
każdym jego etapie: w fazie przygotowawczej, podczas realizacji działań pro-
jektowych i podczas ewaluacji końcowej projektu.

Poniżej znajdziecie szczegółowe wskazówki, jak zdobyć certyfikat Youthpass! 

faza pRzYGotowawcza
 
Możecie omówić Youthpass i strukturę kompetencji kluczowych już w czasie 
przygotowywania projektu. 

zachęcamy Was do postawienia sobie celów Waszego uczenia się zarówno in-
dywidualnie (jeśli to możliwe lub konieczne z pomocą coacha lub innej osoby 
wspierającej), jak i  jako grupa/organizacja realizująca projekt. Przedyskuto-
wanie ich na początku przygotowywania projektu może być bardzo pomocne 
i motywujące. oczywiście, może to być powiązane z omówieniem oczekiwań 
wobec realizacji projektu, funkcjonowania całej grupy i  jej poszczególnych 
członków.

spróbujcie zidentyfikować te elementy Waszego projektu, które mogą pomóc 
w osiągnięciu celów i zdobyciu kompetencji na poziomie indywidualnym i gru-
powym. spróbujcie określić:

– w jaki sposób do nich dojść,

–  w jaki sposób możecie się nawzajem wspierać w procesie uczenia się,

–  jakie rezultaty Waszych działań będą dowodem na to, iż osiągnęli-
ście zamierzone cele.

Praca i uczenie się w grupie projektowej może wzmocnić Wasz rozwój indy-
widualny. Możecie wymieniać się Waszymi planami uczenia się, które stworzy-
liście na początku przygotowywania projektu. Możecie nawzajem inspirować 
się i motywować, razem stawiać czoła wyzwaniom i pokonywać przeszkody.

Polecamy znalezienie przez każdego uczestnika osoby, która będzie jego/jej 
towarzyszem w procesie uczenia się. będzie ona stymulować proces uczenia 
się poprzez dawanie informacji zwrotnych, podtrzymywanie motywacji, a także 
pomoc w nazwaniu i rozpoznaniu osiągniętych rezultatów. W krótkich projek-
tach, takich jak Wymiana Młodzieży czy kurs szkoleniowy, może to być koleżan-
ka czy kolega biorący udział w działaniu, przy projektach długoterminowych 
może to być coach, mentor lub ktoś niezwiązany bezpośrednio z projektem. 
to uczestnicy decydują, w jaki sposób zorganizują tę refleksję i kto udzieli im 
wsparcia – kiedy, jak, gdzie itd.

Pamiętajcie! im lepiej zaplanujecie proces uczenia się, tym więcej osiągniecie 
w trakcie realizacji Waszych działań.

Realizacja działań
 
Podczas spotkań ewaluacyjnych możecie rozważać nie tylko stan obecny i efek-
ty podejmowanych działań, ale również Wasz rozwój indywidualny i  grupo-
wy. cały proces może być koordynowany przez jedną osobę wybraną spośród 
uczestników projektu (zastanówcie się, kto spośród Was mógłby stanąć na 
straży realizacji Waszego planu uczenia się).

W  trakcie spotkań podsumowujących przebieg projektu możecie na bieżąco 
dyskutować i  modyfikować Wasze zamierzenia, możecie też zastanawiać się, 
jakie umiejętności chcielibyście w  większym stopniu rozwinąć, oczywiście 
zgodnie z celami Waszego projektu.
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osobą odpowiedzialną za kontrolowanie osiągania indywidualnych celów 
w procesie uczenia się jest przede wszystkim sama zainteresowana oso-
ba, przy wsparciu swojego partnera. Podstawą wspólnych rozważań powinny 
być kompetencje kluczowe. Podczas zastanawiania się nad własnym rozwojem 
można stosować różne narzędzia i metody ewaluacyjne.

ewaluacja końcowa pRojektu
 
Pod koniec realizacji projektu omawiacie osiągnięcia i rezultaty projektu oraz 
dokonujecie oceny przygotowania i przeprowadzenia wszystkich działań. Wy-
mieniacie się efektami Waszego uczenia się i dzielicie informacjami na temat 
realizacji Waszych indywidualnych planów. Wspólnie podejmujecie decyzję 
o tym, w jaki sposób przystąpicie do pracy nad certyfikatem Youthpass.

Możecie wyznaczyć jedną osobę, która sporządzi ogólne informacje o Waszym 
projekcie, jak również o osiągnięciach wszystkich uczestników. następnie każ-
dy z Was z pomocą swojego partnera przygotuje informację o przebiegu wła-
snego procesu uczenia się, która zawierać będzie ocenę i opis jego efektów.

tworzenie certyfikatu Youthpass na tym etapie polega na nazwaniu i zgroma-
dzeniu wszystkich osiągnięć i efektów Waszego procesu uczenia się oraz spisa-
niu ich zgodnie ze strukturą kompetencji kluczowych. 

następnie należy te informacje wkleić na stronę internetową Youthpassu i wy-
generować certyfikaty. 

rozdawanie certyfikatów może stać się częścią świętowania rezulta-
tów waszych działań!

zbieRanie i zapisYwanie 
Rezultatów pRocesu 
uczenia się
jak możecie obseRwować własnY pRoces uczenia się?

Projekt posuwa się do przodu! ciągle uczycie się czegoś nowego. Pa-
miętajcie, by trzymać rękę na pulsie – sprawdzajcie, czy realizujecie 
ustalony wcześniej plan. cieszcie się z każdej zmiany, która w Was za-

chodzi. zastanawiajcie się nad Waszym rozwojem. co widzicie i  co czujecie? 
Przyglądajcie się postępom, jakie czynicie. Poszukujcie nowych metod, które 
posłużą Wam do obserwowania Waszego procesu uczenia się!

zbierzCie wasze osiągnięCia i  efektY indYwidualnego 
uCzenia się

gdy Wasz projekt dobiega końca, z  punktu widzenia certyfikatu Youthpass 
jesteście na etapie, kiedy powinniście zebrać wszystkie Wasze osiągnięcia. za-
chęcamy Was do zrobienia podsumowania!

 
Youthpass to wasze naRzędzie służące do Refleksji 
i pokazania światu, czeGo się nauczYliście! 

 
Wasz projekt trwał krótko (kilka dni) albo długo (nawet do kilkunastu miesię-
cy). teraz przyszedł czas, by zobaczyć, co dokładnie zyskaliście dzięki realiza-
cji projektu. zbierzcie dowody na to, jak wiele się nauczyliście w trakcie jego 
wykonywania – zastosujcie wszystkie narzędzia, jakie posiadacie, by pokazać 
Wasze uczenie się:

http://www.youthpass.eu/en/youthpass/actionspaces/action12testphase/methodologies/
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–  dzienniczki,

–  rozmowy z ludźmi,

–  informacje o Waszym projekcie, które być może ukazały się w gaze-
tach i internecie,

–  zdjęcia,

–  kolaże czy inne wizualizacje Waszych pomysłów.

 
bądźcie kReatYwni! to wasze uczenie się.

 
odnajdźcie wszystkie dokumenty, które stworzyliście i które pomagały Wam 
w uczeniu się na każdym etapie projektu!

zaPiszCie rezultatY waszego uCzenia się

Pod koniec tworzenia certyfikatu Youthpass wiecie bardzo dużo o sobie i swo-
im stylu uczenia się. jest to bardzo przydatna wiedza, która będzie procento-
wać w przyszłości. zastanówcie się:

–  jak możecie podzielić się nią z innymi?

–  jak wytłumaczyć osobom, które nie mają pojęcia o  tym, przez co 
przeszliście, czego się nauczyliście?

–  W  jaki sposób zaprezentować Wasze dokonania innym organiza-
cjom, nauczycielom w szkole bądź przyszłym pracodawcom?

Youthpass został stworzony właśnie po to, by pomóc Wam sprostać tym wy-
zwaniom. 

nie jest łatwo opisać efekty własnego uczenia się w zwięzły sposób, ale 
jest to możliwe!

zacznijcie od porozmawiania ze swoim partnerem w  procesie uczenia się 
i z resztą uczestników projektu o tym, co chcielibyście pokazać innym ludziom. 
Wybierzcie najważniejsze rzeczy i spiszcie je.

Przyjrzyjcie się dokładnie opisowi kompetencji kluczowych. Może on zawie-
rać elementy, o których do tej pory nie myśleliście – zwróćcie uwagę zwłaszcza 
na znajdujące się tam pytania. jeśli pojawiło się coś nowego, dopiszcie to. 

teraz przyszedł czas, by uporządkować Wasze indywidualne notatki. Przyjrzyj-
cie się własnym efektom uczenia się, posegregujcie je i dopasujcie do poszcze-
gólnych kompetencji kluczowych. nie musicie wykorzystywać wszystkie-

go, wybierzcie to, co jest dla was naprawdę ważne. tylko od Was 
zależy, które elementy uznacie za najbardziej pasujące!

wypełniając certyfikat Youthpass, wpiszcie wszystko w  sposób otwarty 
i opisowy. nie ograniczają Was kwadraciki do odznaczenia, nie ma też wytycz-
nych dotyczących języka, jakim powinniście się posługiwać. jest to prawdzi-
wa szansa, by zaprezentować siebie i efekty własnego uczenia się w najlepszy 
możliwy sposób!

bądźcie konkretni. używajcie krótkich i zrozumiałych zdań. W trakcie roz-
mów z innymi sprawdźcie, czy Wasze sformułowania są dla nich jasne.

opisując kompetencje najlepiej rozpoczynać zdania od:
–  teraz czuję się bardziej komfortowo…

–  dowiedziałem/am się…

–  nauczyłem/am się…

–  jestem pewny/a siebie …

–  Poczyniłem/am postępy w…

–  jestem w stanie…

–  teraz wiem, w jaki sposób…

–  rozwinąłem/rozwinęłam w sobie…

–  Mam sprecyzowane poglądy…

–  W przyszłości chciałbym/chciałabym rozwinąć…
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GeneRowanie 
ceRtYfikatu Youthpass
 
wspaniale!

skończyliście opisywać rezultaty Waszego uczenia się i posłużyliście się 
ośmioma kompetencjami kluczowymi! Polecamy Wam teraz prze-
pisanie wszystkiego na komputerze i zachowanie w pliku tekstowym. 

Pamiętajcie, że możecie opisać tyle kompetencji, ile jest Wam potrzebnych – 
jedną, dwie, trzy albo wszystkie.

nadszedł Czas, bY PosłużYć się ofiCjalną stroną Youth-
Passu i  wYgenerować CertYfikat.

Poniżej znajdziecie pięć kroków, które musicie jeszcze zrobić. Przeczytajcie in-
strukcję bardzo dokładnie! 

jeśli pojawią się jakieś problemy albo pytania, porozmawiajcie z osobą kontak-
tową w narodowej Agencji. jeśli znacie kogoś, kto już ma certyfikat Youthpass 
(może realizował projekt w innej Akcji programu „Młodzież w działaniu”), po-
proście go o pomoc.

krok 1: zarejestrujCie się

zarejestrujcie się na stronie certyfikatu Youthpass. rejestracja jest konieczna 
ze względu na bezpieczeństwo danych. kiedy już stworzycie osobiste konto, 
będziecie mogli przy użyciu swojego adresu e-mail i przypisanego mu hasła 
(które zostanie przesłane na skrzynkę pocztową po rejestracji) zalogować się 
do systemu po raz pierwszy oraz podczas kolejnych wizyt na stronie.

krok 2: wProwadźCie dane Projektu

Wprowadźcie szczegółowe dane dotyczące projektu realizowanego w ramach 
programu „Młodzież w działaniu”. upewnijcie się, że wprowadzone dane są po-
prawne. jest to ważne, gdyż znajdą się one na certyfikacie.

krok 3: wProwadźCie dane uCzestników Projektu

Wprowadźcie szczegółowe dane dotyczące uczestników projektu realizowane-
go w ramach programu „Młodzież w działaniu”. upewnijcie się, że wprowadzo-
ne dane są poprawne. jest to ważne, gdyż znajdą się one na certyfikacie.

krok 4: zatwierdźCie swój CertYfikat

zatwierdźcie certyfikat poprzez podanie miejsca i daty jego podpisania oraz 
imion i nazwisk przedstawicieli Waszej organizacji, podpisujących certyfikaty 
Youthpass. Pierwsza strona może być podpisana przez przedstawiciela praw-
nego organizacji, zaś druga strona przez osobę odpowiedzialną za cały projekt. 
Może się zdarzyć, że będzie to ta sama osoba. W Akcji 2. jest możliwość doda-
nia (w kroku 3) trzeciej osoby: mentora wolontariusza. 

krok 5: wYgenerujCie CertYfikatY

certyfikaty generowane są w  formacie pdf. Aby otworzyć plik, po-
trzebny jest program adobe reader. Można go pobrać za darmo 
z internetu.

narzędzie służące do tworzenia certyfikatów zostało zaprojektowane 
w taki sposób, by umożliwić przygotowanie certyfikatów przed roz-
poczęciem projektu: można wypełnić dużą część wymaganych infor-
macji znanych wcześniej (np. dane projektu, dane uczestników itp.) 
i je zapisać. dzięki temu pod koniec działań pozostaną do wypełnienia 
jedynie rezultaty procesu uczenia się.

jeśli chcecie pracować nad certyfikatem w kilka osób, istnieje możli-
wość dodania ich jako osób uprawnionych do edytowania.
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http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


32 33

wYkoRzYstanie 
ceRtYfikatu w żYciu 
codziennYm

 
certyfikat Youthpass przyda Wam się:

–  podczas ubiegania o  pracę – będziecie go mogli dołączyć do cV 
(curriculum vitae),

–  do zrobienia kolejnego kroku na ścieżce rozwoju osobistego – mo-
żecie wykorzystać go w planowaniu Waszego dalszego uczenia się, 
w trakcie realizacji następnych działań.

kiedykolwiek poczujecie, że doświadczenie, które zdobyliście podczas realizacji 
projektu młodzieżowego, może zostać uznane przez kogoś za ważne, nie zapo-
mnijcie pokazać mu swojego certyfikatu Youthpass.

opowiedzcie o Waszym uczeniu się innym ludziom!

Po wszystkich doświadczeniach, przez które przeszliście, jesteście prawdziwą 
„kopalnią informacji” i warto, żebyście opowiedzieli swoją historię innym oso-
bom, które są na początku tej drogi. udzielajcie wskazówek i porad na temat 
procesu uczenia się!

Ciekawe materiały

zachęcamy do pogłębiania wiedzy o certyfikacie Youthpass i procesie 
uczenia się. szczególnie polecamy następujące publikacje:

–  “Youthpass guide”

–  “Youthpass for All! recognition of learning, Focusing on inclusion 
groups”

–  “Youthpass in the eVs training cycle”

–   “the Youthpass process and learning to learn. some ideas for 
Practitioners” 

–  ”handbook for Facilitators – learning to learn in Practice“

–  “Facilitating learning with Youthpass”

–  “european Portfolio for youth leaders and youth workers”

–   “Pathways 2.0 towards recognition of non-formal learning/educa-
tion and of youth work in europe”

Wszystkie publikacje znajdziecie na naszej stronie internetowej:
www.mlodziez.org.pl/publikacje 
www.mlodziez.org.pl/publikacje 

http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1949/YouthpassForAll.pdf
http://www.salto-youth.net/downloads/4-17-1949/YouthpassForAll.pdf
http://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/youthpass-in-evs-trainings/
file:///Volumes/Work/rzeczyobrazkowe/frse_youthpass/../Ustawienia lokalne/Temporary Internet Files/Content.Outlook/8KFCCS1H/Facilitating Learing with Youthpass
http://www.mlodziez.org.pl/publikacje
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