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Wstęp do „Programu szkoleniowego dla nauczycieli” 

 
Międzynarodowy projekt "Mobilność edukacyjna w Europie" (ang. Mobility in Learning in Europe) ma na celu poprawę 

jakości zagranicznych praktyk zawodowych. Projekt MOBILE promuje i podkreśla wartość modelu coachingowego przy 

organizacji zagranicznych praktyk zawodowych dla osób będących w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej.  

1. Osoby będące w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej przechodzą szkolenie i przygotowują się do zagranicznej 

praktyki zawodowej. Ogólnie, „Lepiej poinformowani i przygotowani uczestnicy” to cel prowadzący do 

efektywniejszej zagranicznej praktyki zawodowej. W tym celu w ramach projektu wypracowano program 

szkoleniowy dla kandydatów na praktykantów. 

2. Towarzyszący program szkoleniowy dla nauczycieli/trenerów został opracowany i sprawdzony, aby wesprzeć ich 

uczniów - osoby w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej podczas okresu przygotowawczego przed stażem.  

3. Towarzyszący program szkoleniowy dla mentorów z zakładów pracy (opiekunów praktyk) został opracowany 

i przetestowany, by zapewnić jakościowe wsparcie dla beneficjentów w miejscu pracy i zagwarantować wysokiej 

jakości szkolenie w miejscu pracy oraz praktyczną naukę zawodu.  

Program szkoleniowy dla nauczycieli/trenerów został opracowany z myślą o tych nauczycielach lub trenerach, którzy nie 

posiadają wiedzy lub posiadają jedynie niewielką wiedzę na temat mobilności, ale będą chcieli lub są zobligowani do 

rozpoczęcia działań w zakresie mobilności z uczniami w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej.  

Praca z i dla osób w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej oznacza, że nauczyciel/trener jest lepiej przygotowany i posiada 

lepsze umiejętności do wykonywania tej pracy ponieważ osoby w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej będą potrzebowały 

od nich większego wsparcia niż przeciętni uczniowie.  

Program szkoleniowy dla nauczycieli/trenerów składa się z pięciu modułów.  

Moduł 1: „Wstęp do mobilności” stanowi wstęp do zagadnienia mobilności. Mobilność jest terminem używanym do 

określenia każdego projektu lub działań w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning - LLP), 

zakładających przemieszczanie się nauczycieli lub uczniów w Europie; jednak w projekcie MOBILE odnosimy się 

szczególnie do „mobilności edukacyjnej uczniów” tj. wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe.  

Moduł ten zawiera przydatne narzędzia do sprawdzenia i zaznajomienia się z tym, co pojęcie mobilności uczniów oznacza 

dla nauczycieli i mentorów w odniesieniu do ich głównych zadań i obowiązków.  

W module zawarte są przykłady materiałów i narzędzi w postaci przykłady wzorów i formularzy do wykorzystania 

potrzebnych do pracy przy organizacji mobilności zawodowej uczniów. Większość z nich odnosi się do projektów w ramach 

programu „Uczenie się przez całe życie”, jednak mobilność może oczywiście odbywać się w ramach innych inicjatyw np. 

umów pomiędzy przedsiębiorstwami a szkołami zawodowymi.  

Moduł 2: „Rekrutacja – wybór uczestników i pracodawców” dotyczy wrażliwego elementu mobilności organizowanej dla 

osób będących w trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej ponieważ wymaga przejrzystych i uczciwych zasad wyboru 

uczestników oraz doboru właściwych praktyk zawodowych i przedsiębiorstw wspierających takich uczniów. Najważniejszym 

zagadnieniem w tej części szkolenia będzie "Dopasowanie potrzeb uczniów i potrzeb pracodawców”. Główny nacisk będzie 

położony na połączenie szkolenia edukacyjnego i zawodowego.  
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Moduł 3: „Przygotowanie uczestników do mobilności” zawiera informacje i materiały potrzebne do przygotowania 

uczniów do wyjazdu na praktykę za granicę. Ten moduł jest powiązany z „Programem szkoleniowym dla uczniów”, który 

stanowi odrębne szkolenie. Niniejszy moduł określa znaczenie opracowania planu pracy wraz z zaznaczonymi celami 

nauczania, aby odpowiednio przygotować uczniów do mobilności zawodowej. Drugim ważnym zagadnieniem jest 

omówienie obowiązków nauczyciela, jakie ma wobec ucznia.  

Moduł 4: „Wsparcie uczestników mobilności” kładzie nacisk na najważniejsze elementy wsparcia: komunikację, 
konsultacje oraz efektywne działania, które mają przyczyniać się do wzrostu umiejętności ucznia. Podczas mobilności 
krótkoterminowych – poniżej jednego miesiąca – wzrost umiejętności będzie znaczący, podczas dłuższych okresów – do 
trzech miesięcy – najważniejsze możliwości dotyczące wzrostu umiejętności zostaną dodatkowo potwierdzone. W obu tych 
przypadkach najlepsze wyniki będzie można osiągnąć poprzez wspólne zaangażowanie nauczycieli i mentorów. Należy 
więc zapewnić komunikację pomiędzy organizacjami wysyłającymi i przyjmującymi a mentorami w miejscu odbywania 
praktyk zawodowych, gdyż stanowi ona niezbędny element w rozwoju ucznia podczas praktyki oraz pobytu za granicą.  
 
Moduł 5: „Ocena mobilności” jest niezbędnym elementem po odbyciu praktyki. Należy ocenić trzy elementy:  

· procedury po stronie organizacji wysyłających i przyjmujących; organizację praktyk zawodowych i jej wyniki;  

· wzrost umiejętności po stronie ucznia, aby potwierdzić wskaźnik powodzenia projektu oraz  

· korzyści dla osób w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej.  
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Moduł 1: Wstęp do mobilności 
 Rozdział Temat Pomoce naukowe  

Wstęp 
 

1.1 Definicja mobilności  · Krótki Opis Mobilności_Nauczyciele  
/ Mobility – Short Description - Teachers 

· Poszerzenie horyzontów_studia 
przypadków, ECORYS (Materiały do 
czytania) / Broadening Horizons_cases 
study, by ECORYS (Reading Resource) 

1. 2 Rola trenera:  

· Przewodnik 

· Wspierający 

· Koordynator  

 

· Karta kompetencji nauczyciela / 
Teachers Competence Card 

1.3 Obowiązki nauczyciela/trenera: 

· Proces wyboru  

· Wstępna ewaluacja/ocena 
kompetencji ucznia 

·  Program szkolenia ucznia 

·  Sprawdzenie miejsca pracy  

·  Przygotowanie WP.  

·  Poradnictwo/wskazówki 

·  Mediacje pomiędzy WP/organizacją 
przyjmującą/uczniem 

·  Zagwarantowanie sprawnej 
komunikacji pomiędzy 
uczniem/mentorem/opiekunem. 

·  Dobre samopoczucie uczestników 

·  Końcowa ewaluacja/ocena 
kompetencji ucznia.  

· Zapewnienie 
osobistego/zawodowego rozwoju.  

·  

· Formularz podania kandydata / 
Candidate Application Form 

· Wzorcowe porozumienie o programie 
zajęć  / Example of work placement 
Agreement 

· Opis praktyki zawodowej  / Work 
placements description 

· Przykład umowy / Example of a Work 
Placement  Agreement 

· Dziennik zajęć / Daily Diary 

· Wzór strategii komunikacji / 
Communication strategy template 

· Lista kontrolna samopoczucia ucznia / 
Learner’s Wellbeing Checklist  

1.4 Świadomość międzykulturowa trenera: 
· Zebranie informacji wśród uczniów. 
·  Rozmowa z grupą koleżeńską. 
·  Osoba kontaktowa w kraju 

przyjmującym. 
·  Wymogi formalne w zakresie 

podróży.  

· Linki do informacji o krajach  
przyjmujących 

· Wymiana informacji z grupą koleżeńską 
o krajach przyjmujących  

· Lista kontrolna dokumentów 
wymaganych do podróży za granicę  

    http://www.mobilityinlearning.eu/  

Efekty 
kształcenia  
 

Po ukończeniu tej części szkolenia nauczyciel powinien: 
· Zapewnić efektywne szkolenie w celu wsparcia uczenia się i rozwoju praktykanta  

· Zbierać na bieżąco informacje o zagranicznym wyjeździe uczniów oraz pełnionych rolach 
i obowiązkach podczas praktyk 
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Moduł 2: Rekrutacja – wybór uczestników 
i pracodawców 
 Rozdział Temat Pomoce naukowe  

Identyfikacja 
i wybór 
uczniów/prz
edsiębiorstw 
 

2.1 Identyfikacja kryteriów wyboru  · Narzędzia oceny początkowej  / Initial 
assessment tools 

· List motywacyjny ucznia / Learner’s 
Letter of Motivation 

· Przykład kryteriów wyboru  / Selecting 
Criteria Sample 

· Oczekiwane zachowanie uczniów  
/ Expected Learners’ Behaviour   

2.2 Wybór grup koleżeńskich wśród 
uczniów   
 

· Analiza potrzeb uczniów / Learners 
needs analysis 

· Formularz aplikacyjny / Application form 

2.3 Dopasowanie potrzeb uczniów 
i potrzeb pracodawcy:  

· Analiza stażu oferowanego przez 
przedsiębiorstwa. Identyfikacja 
profilu praktyki zawodowej. 

· Sprawdzenie potrzeb ucznia 
w odniesieniu do profilu stażu  

· Analiza z grupą koleżeńską tego 
jak podejść do potrzeb po stronie 
pracodawcy   

· Identyfikacja potrzeb ucznia i jego profil 
w odniesieniu do opisu praktyk 
zawodowych / Identify learner’s needs 
and their profile against work placements 
description 

· Materiały do czytania: Projekt BEST / 
Reading Resource: BEST project 

2.4 Obowiązki trenera:  

· Procedura wyboru 

· Początkowa ewaluacja/ocena 
kompetencji ucznia 

·  Końcowa ewaluacja/ocena 
kompetencji ucznia 

· Karta Kompetencji Ucznia / Learner 
Competence Card 

· Końcowa ocena umiejętności ucznia / 
Learner final skills assessment  

Efekty 
kształcenia  
 

Po ukończeniu tej części szkolenia nauczyciel powinien: 

· Rekrutować kandydatów według ściśle określonych kryteriów 

· Definiować umiejętności i kompetencji, które należy rozwijać u praktykantów 

· Motywować uczniów wskazując istotność ich szkolenia w zakresie mobilności   
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Moduł 3: Przygotowanie uczestników do 
mobilności  
 Rozdział Temat Pomoce naukowe 

Przygotowa
nie do 
mobilności 
 

3.1 Przygotowanie planu szkolenia dla 
uczniów zgodnie z profilem kandydata 

· Karta kompetencji ucznia / Learner 
Competence Card 

· Program szkolenia ucznia / 
Learners’ Training Programme 

· Plan Pracy + Cele kształcenia / 
Work Plan + Learning objectives  

3.2 Obowiązki nauczyciela/trenera:  

· Początkowa ewaluacja/ocena 
kompetencji ucznia 

· Sprawdzenie miejsca pracy 

· Przygotowanie do mobilności 

· Poradnictwo/wskazówki  

· Program szkolenia ucznia 

· Zagwarantowanie sprawnej 
komunikacji pomiędzy 
uczniem/mentorem/opiekunem 

· Zapewnienie 
osobistego/zawodowego rozwoju 

· Końcowa ewaluacja/ocena 
kompetencji ucznia 

· Karta kompetencji ucznia / Learner 
Competence Card 

· Analiza możliwości praktyk 
zawodowych / Analysis of Work 
Placements  

· Strategia komunikacji i spotkania 
przygotowawcze 

· Ocena BHP miejsca praktyki 
zawodowej / Work Placement 
Health and Safety Assessment 
 

Efekty 
kształcenia  
 

Po ukończeniu tej części szkolenia nauczyciel powinien: 

· Motywować uczniów wskazując istotność ich szkolenia w zakresie mobilności 

· Przygotowywać uczniów do życia w kraju przyjmującym pod względem praktycznym, 
zawodowym i kultuowym 

· Opracować odpowiednie materiały/pomoce  
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Moduł 4: Wsparcie uczestników podczas 
mobilności  
 Rozdział Temat Pomoce naukowe  

Jak wspierać 
uczniów  
 
 

4.1 Komunikacja 

· Opracowanie strategii i procedur 
komunikacji pomiędzy uczniem, 
krajem przyjmującym i mentorem.  

· Spotkania na Skype/wideo-
konferencje 

· Strategia komunikacji / 
Communication Strategy Template 

· Umowa z krajem przyjmującym 
oraz mentorem  / Agreement with 
Host Organisation & Company 

4.2 Prowadzenie konsultacji  

· Prowadzenie wideo-konsultacji na 
żywo z uczniem  

· Identyfikowanie głównych 
zagadnień do omówienia podczas 
konsultacji  

· Odniesienie przedmiotowych 
zagadnień do postępu w nabywaniu 
kompetencji 

· Strategia komunikacji / 
Communication Strategy Template 

· Przebieg konsultacji - przykład / 
Tutorial Session with Learner – 
Index Sample 

· Studium przypadku - przykłady / 
Case study Samples 

4.3 Pomoc uczniom w zakresie 
budowania relacji oraz konfrontacja 
w razie potrzeby  
 

· Materiały do czytania: 

· Budowanie relacji: narzędzia do 
budowania zaufania relacje / The 
Helping Relationship: tools for 
building a trusting relationship 

Efekty 
kształcenia 
 

Po ukończeniu tej części szkolenia nauczyciel powinien: 

· Komunikować się z uczniem podczas praktyki zawodowej  

· Dbać o kontakty z mentorem w celu omówienia podstaw programowych szkolenia  
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Moduł 5: Ocena mobilności 
 Rozdział Temat Pomoce naukowe 

Omówienie 
mobilności 
 

5.1 Metoda ewaluacji szkolenia · Kwestionariusze ewaluacji / Evaluation 
questionnaires 

· Lista kontrolna dot. umiejętności z karty 
kompetencji ucznia, patrz Karta 
Kompetencji Ucznia / Checklist on 
competence card and work skills, see 
Learner Competence  Card 

5.2 Kolejne działania:  
Dokument Europass, dział analizy 
zdolności do zatrudnienia 

· Europass CV  

· Europass Mobilność / Europass Mobility 
 

5.3 Obowiązki Trenera: 

·  Końcowa ocena (w 
odniesieniu do oceny 
początkowej).  

·  Ewaluacja szkolenia: 
Ocena ze strony trenera   

 

· Pomoc dla ucznia w zakresie: 

· Europass CV: patrz 5.1_Wzór Europass 
CV / Europass CV Template 

· Wypełnienie z uczniem dokumentu 
Europass Mobilność online / Inne 
świadectwa  

· Przykład Kwestionariusza informacji 
zwrotnej ucznia  / Learner Feedback 
Questionnaire Sample 

· Zebranie informacji zwrotnej od 
organizacji przyjmującej / Collect Host 
Partner Feedback  

· Fill in learners Europass Mobility doc 
online / Other Certifications 

Efekty 
kształcenia 
 

Po ukończeniu tej części szkolenia nauczyciel powinien: 

· Uzgadniać wskaźniki i systemy ewaluacji z mentorami  

· Oceniać poziom rozwoju osobistego i zawodowego razem z uczniem 

· Określać ścieżki certyfikacji 

 


