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Streszczenie projektu  

 

W dzisiejszych czasach młodzi ludzie mają bardzo trudny start w życiu zawodowym. Choć mają 

niemal nieograniczone możliwości rozwoju, paradoksalnie niezwykle trudno jest im znaleźć 

właściwy kierunek w edukacji i życiu zawodowym. Są pewne umiejętności i kompetencje, które są 

na tyle uniwersalne, że przydadzą się w każdej pracy: kreatywność, przedsiębiorczość, 

umiejętność podejmowania decyzji, elastyczność itp. Jest też pewna umiejętność, która łączy 

większość wyżej wymienionych. To umiejętność efektywnego zarządzania sobą i czasem, 

właściwego planowania zadań i skutecznej ich realizacji.  

Projekt promuje wspieranie młodych ludzi w procesie zdobywania i rozwijania tej podstawowej 

umiejętności potrzebnej niemal w każdym aspekcie życia i samozarządzania. Poprzez złożone 

działania projekt przyczyni się do opracowania zestawu narzędzi, które będą realną i praktyczną 

pomocą młodym ludziom w zdobywaniu tak ważnych kompetencji, jak zarządzanie swoim czasem 

i planowanie działań.  



    
   

Działania projektowe przyczynią się również do promowania odpowiedzialnego planowania i 

organizacji procesu uczenia się wśród młodych ludzi. W okresie 18 miesięcy planowane jest 

opracowanie i przetestowanie zestawu materiałów, które pomogą młodym ludziom nauczyć się 

efektywnie organizować swój czas przy użyciu wielu skutecznych narzędzi i metod planowania. Co 

więcej, planujemy również opracować zestaw materiałów dedykowanych osobom z najbliższego 

otoczenia młodych uczniów. Dzięki tym materiałom młodzi uczniowie otrzymają skuteczne 

wsparcie od swoich nauczycieli, rodziców i innych osób z nimi współpracujących. 

Głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji młodych ludzi w zakresie zarządzania 

sobą w czasie w kontekście samodzielnej organizacji własnego procesu uczenia się, dzięki 

wykorzystaniu narzędzi wypracowanych w ramach projektu. 

Przede wszystkim będą to efekty pracy intelektualnej, którą planujemy rozwijać w ramach 

projektu: 

1. Kurs online dla młodzieży. Kurs będzie zawierał z jednej strony zestaw argumentów o tym, 

dlaczego warto nauczyć się zarządzać sobą w czasie i jak taka umiejętność pomaga w życiu 

prywatnym i zawodowym, a przede wszystkim w nauce. Główną częścią kursu będzie zestaw 

metod i narzędzi, dzięki którym młodzi ludzie będą mogli nauczyć się skutecznie zarządzać sobą w 

czasie, zwłaszcza w kontekście organizowania własnej nauki 

2. Materiały informacyjne skierowane do nauczycieli akademickich pracujących z młodzieżą. 

Materiały będą zawierały instrukcje, jak nauczyć młodych ludzi samodzielności w organizacji 

nauki, jak wspierać rozwój umiejętności zarządzania czasem podczas prowadzenia regularnych 

zajęć dla młodzieży. 

3. Materiały informacyjne skierowane do rodziców/opiekunów oraz osób pracujących z młodzieżą 

i wspierających ją w codziennych zajęciach. Materiały będą zawierać szereg informacji i cennych, 

praktycznych wskazówek, jak skutecznie wspierać młodzież w procesie organizowania 

samokształcenia i nabywania umiejętności samodzielnego zarządzania 

 

 


