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Streszczenie projektu
MENTORme to 28-miesięczny projekt, którego celem jest wspieranie testowania innowacyjnych
praktyk w zakresie zwiększania zaangażowania obywatelskiego uczelni. W oparciu o odnowioną
agendę UE dla szkolnictwa wyższego w 2017 r., w której podkreślono, że "szkolnictwo wyższe
powinno być integracyjne, a nie tylko instytucjami z wieżami z kości słoniowej", projekt
MENTORme ma na celu wzmocnienie interakcji między szkolnictwem wyższym a
"społeczeństwem" poprzez opracowanie internetowego narzędzia do nawiązywania relacji
MENTORING.
Partnerstwo składa się z 7 partnerów z 5 krajów: GR, CY, SP, GE, PL.
Projekt ma na celu:
 Udoskonalenie umiejętności i kompetencji przekrojowych;
 Zaangażowanie obywatelskie studentów poprzez skuteczne poradnictwo i praktyki
motywacyjne;
 Opracowanie narzędzi do promowania polityki zaangażowania obywatelskiego w
ekosystemie uczelni;




Podniesienie świadomości kulturowej i promowanie akceptacji różnorodności wśród
studentów uczelni wyższych;
Podniesienie świadomości podstawowych pojęć dotyczących jednostek, określonych
grup, nierówności, różnorodności kulturalnej i ekonomicznej, dyskryminacji,
społeczeństwa i kultury.

Opisane powyżej cele zostaną osiągnięte poprzez:
 CAPACITY BUILDING BACKPACK zawierający RAMY KOMPETENCYJNE, materiały
szkoleniowe oraz PORADNIK MENTORINGOWY dla mentorów (studentów),
podopiecznych (osób potrzebujących) oraz pracowników naukowych uczelni
(opiekunów)
 Interaktywną PLATFORMĘ, która posłuży m.in. do opracowania interaktywnego
NARZĘDZIA MENTORYCZNEGO do zamieszczania AKTUALNOŚCI (prośba o pomoc) i
OFERT (świadczenie usług).
 ZESTAW NARZĘDZI MENTORme do organizowania SPOŁECZEŃSTW w Uczelniach
Wyższych.
Grupy docelowe:
 Kadra akademicka uczelni wyższych
 Studenci
 Osoby o mniejszych szansach zawodowych
Grupy docelowe uzyskają wiele korzyści z uczestnictwa w opracowanym programie. W
szczególności STUDENCI:
 Zdobędą umiejętności przekrojowe, a w szczególności kompetencje społeczne i
obywatelskie w celu osiągnięcia zatrudnienia, samorealizacji, integracji społecznej i
aktywności obywatelskiej w dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie
 Zdobędą praktyczne doświadczenie w trakcie studiów (szczególnie dla studentów, którzy
studiują nauki społeczne i pedagogiczne)
 Pozyskają doświadczenie w wolontariacie
 Lepiej rozumieją znaczenie pracy społecznej;
 Zaangażują się bardziej poza środowiskiem akademickim
 Zwiększą rozwój osobisty i zawodowy
 Łatwiej przejdą z życia akademickiego do zawodowego
 Zrozumieją wielowymiarowości społeczeństwa pod względem etnicznym, językowym,
ekonomicznym i edukacyjnym
 Umożliwią poprawę zdolności przystosowania się do zmian na rynku pracy i w
społeczeństwie
 Lepiej zrozumieć znaczenie wkładu w integrację społeczną;
 Rozwiną poczucie odpowiedzialności wobec społeczeństwa;
WPŁYW na uczelnie akademickie:
 Rozwijanie i doskonalenie umiejętności akademickich, szczególnie w zakresie
skutecznego nauczania studentów uczelni wyższych o kompetencjach przekrojowych;





Umiejętność promowania zaangażowania obywatelskiego studentów poprzez skuteczne
praktyki doradcze i motywacyjne organizowane w ramach działań Uczelni;
Kompetencje edukatorów Pozyskanie gotowego do użycia ZESTAWU NARZĘDZI do realizacji SPOŁECZEŃSTW
MENTORYCZNYCH;

WPŁYW NA ORGANIZACJE PARTNERSKIE:
 Lepsze przygotowanie do służenia społeczeństwu i uświadamianie znaczenia łączenia
uczelni ze społecznością;
 Rozwijanie grup w ramach stowarzyszeń partnerskich w celu tworzenia i zarządzania
projektami związanymi z promocją CE w ich krajach i przekazywaniem zdobytej wiedzy;
 Zrównoważone umiejętności w zakresie zarządzania projektami
 Wzbogacenie współpracy i tworzenie sieci kontaktów między organizacjami
pozarządowymi, ośrodkami akademickimi, wspólnotą, PWFO;
 Wzmocnienie pozycji organizacji we własnych społecznościach jako realnych partnerów i
ambasadorów rozwoju działań na rzecz zaangażowania obywatelskiego w szkołach
wyższych, kontaktujących się z władzami lokalnymi i innymi podmiotami na rzecz
tworzenia nowych partnerstw w tej dziedzinie.
Projekt ma na celu wyposażenie pracowników uczelni w innowacyjne materiały dydaktyczne do
szkolenia studentów w zakresie aktywności obywatelskiej, wspieranie studentów uczelni w
zdobywaniu przekrojowych umiejętności i kompetencji odpowiadających potrzebom rynku
pracy oraz promowanie rozwoju praktyk społecznych w ramach działań uczelni na rzecz
promocji zaangażowania obywatelskiego;

