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Wstęp do mobilności 
About Mobility 

This project has been funded with support from the European Commission. This publication (communication) reflects 
the views of the author and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 
information contained therein. 

 

Współpraca mentora i nauczyciela 
Mentor & Teacher Interaction 

Ocena pracy uczestnika mobilności  
Evaluating learner’s work 

Wsparcie uczestników mobilności  
Supporting Learners at Work Placement 
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Wstęp do „Programu szkoleniowego dla mentorów 

/ opiekunów praktyk”  
 

Pracownicy firm są przyzwyczajeni do pobytu praktykantów i stażystów, jednak nie są przyzwyczajeni do praktykantów 

będących w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej z zagranicznej wymiany zawodowej.  

Projekt MOBILE zakłada łatwiejszy dostęp tych uczniów do zdobycia doświadczenia w zagranicznych firmach, w których 

mogą skorzystać z szansy, której nie mieliby bez otrzymania dodatkowego wsparcia w zakresie organizacji 

międzynarodowej mobilności zawodowej.  

Niniejszy program szkoleniowy został opracowany, aby pomóc opiekunom praktykantów i stażystów (zwanych tutaj 

mentorami) z zakładów pracy lepiej zrozumieć i skupić się na edukacyjnej stronie szkolenia podczas stażu.  

Moduł 1 zawiera informacje ogólne dotyczące mobilności uczniów w zakresie doświadczenia życiowego i zawodowego, 

informacje dotyczące roli mentorów oraz ich obowiązków wobec stażystów. Moduł zawiera również rozdział tematyczny 

dotyczący własnej świadomości w zakresie różnic kulturowych oraz rozdział dotyczący profilu ucznia, który ma pomóc 

mentorom zrozumieć uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-zawodowej.  

Moduł 2 określa jak mentorzy mogą lepiej wspierać stażystów podczas całego okresu odbywania praktyki zawodowej. Po 

pierwsze najważniejszym elementem jest opracowanie programu szkolenia dostosowanego do potrzeb praktykanta. 

Program ten musi być omówiony przez mentora i nauczyciela odpowiedzialnego za uczniów w szkole. Moduł omawia też 

trzy inne ważne zagadnienia skupiające się na podejściu do praktykanta oraz wsparciu go w zdobywaniu umiejętności 

zawodowych w profesjonalnym środowisku.  

Moduł 3 kładzie nacisk na relację pomiędzy mentorem a nauczycielem w całym procesie mobilności (przed, w trakcie i po 

mobilności zawodowej). Obaj są przewodnikami, mają wspierać i pomagać praktykantom w zaznajamianiu się z zupełnie 

nieznanym doświadczeniem, które z pewnością umożliwi uczniom zdobycie nowych umiejętności oraz pozwoli na rozwój 

osobisty. Współpraca pomiędzy tymi dwoma osobami będzie kluczowa w osiągnięciu sukcesu przez praktykanta.  

Moduł 4 dotyczy ewaluacji postępów praktykanta w miejscu pracy. Podejście empatyczne i indywidualne relacje umożliwią 
przekazanie praktykantom oceny zwrotnej i pozwolą uczniom osiągnąć postępy i zachować motywację do działania. 
Ewaluacja całego procesu dokonana przez mentora, nauczyciela i praktykanta będzie najbardziej przydatna po zakończeniu 
projektu mobilności.  
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Moduł 1: Wstęp do mobilności 

 Rozdział Temat  Pomoce  

Wstęp 1.1 Definicja mobilności Krótki Opis Mobilności_Mentorzy 
Mobility Short Description_Mentors 

 1.2 Rola mentora: 

 Przewodnik 

 Wsparcie  

 Trener w miejscu pracy  

Karta Kompetencji Mentora  
Competence Card: Work Based Mentors 
 

 1.3 Obowiązki mentora:  

 Bezpieczeństwo ucznia 

 Budowanie relacji zaufania  

 Rozwiązywanie problemów  

 Pomoc w rozwoju osobistym 
i zawodowym  

Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Health & Safety at Work 
 
Materiały do czytania:  

 Relacja zaufania_EMYA / The 
Helping Relationship 

 www.mobilityinlearning.eu 

 1.4 Własne potrzeby w zakresie 
wielokulturowości:  

  Podnoszenie świadomości w zakresie 
różnic kulturowych i zwyczajów  

Informacje o krajach na stronie 
www.mobilityinlearning.eu 

 1.5 Profil ucznia:  

 Podłoże edukacyjne i społeczne 

 Kompetencje językowe 

 Kompetencje miękkie 

 Kompetencje zawodowe 

 Wymiana informacji z nauczycielami 
o uczestnikach 

 Przygotowanie glosariusza nt. 
popularnych zwrotów w języku 
w miejscu odbywania praktyki 
zawodowej  

 Opis praktyki zawodowej 
i wymaganych umiejętności  

 www.mobilityinlearning.eu 

Efekty 
kształcenia 
 

Po ukończeniu tej części szkolenia mentor powinien: 

 Budować i utrzymywać relacje z innymi zachowując ustalone granice  

 Mieć pozytywne nastawienie i przekonania, co do praktykantów  
 Brać pod uwagę indywidualne potrzeby praktykanta 
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Moduł 2: Wsparcie uczestników mobilności 
zawodowej  

 Rozdział Temat Pomoce  

Wsparcie 
podczas 
stażu   

2.1 Opracowanie programu praktyk dla 
uczestników 

Przykład programu praktyk dla 
uczestnika + Lista obecności / Learner 
Training Programme Sample + Learner 
weekly records 

2.2 Umiejętności konieczne do stworzenia 
przestrzeni do uczenia się   

Karta Kompetencji Mentora / 
Competence Card: Work Based 
Mentors 
 

Budowanie przestrzeni do uczenia się / 
Fostering a Learning Environment 

2.3 Umiejętności konieczne do 
rozwiązywania problemów   

Studium przypadku – przykłady / 
Conflict Resolution Strategy - Case 
Study Sample 
 

R.R: EMYA studia przypadków  
R.R: EMYA case study 

2.4 Komunikacja: 

 Umiejętności komunikowania się 
w środowisku pracy  

 Bariera językowa  

Określenie kalendarza regularnego 
dialogu z uczniem i nauczycielem  
 

Glosariusz dostosowany do danego 
programu praktyk w języku kraju, do 
którego wyjeżdża praktykant  
 

Bariery językowe / Language barriers 
sample 

Efekty 
kształcenia 
 

Po ukończeniu tej części szkolenia mentor powinien: 

 Zaplanować cele praktyk razem z praktykantem   

 Być wzorem pozytywnego i pełnego szacunku zachowania  

 Mieć zdolność promowania poczucia własnej skuteczności  

 Budować i utrzymywać relacje indywidualne z praktykantami  

 Określać regularne terminy spotkań z praktykantami  

 Sygnalizować praktykantom, że zawsze jest ktoś, kto może pomóc   

 Dostosowywać się do oporu stawianego przez uczniów aniżeli przeciwstawiać się w sposób 
bezpośredni  

 Unikać kłótni i bezpośredniej konfrontacji  

 Pomagać praktykantom w radzeniu sobie z sytuacjami związanymi z pracą  
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Moduł 3: Współpraca mentora i nauczyciela   

 Rozdział Temat Pomoce  

Współdziałanie 
mentora 
z nauczycielem  

 

3.1 Określanie procedury komunikowania 
się:  

 plan komunikowania się  

 terminy regularnych spotkań   

Strategia komunikacji  / 
Communication strategy template 
 
Kalendarz wizyt/spotkań   
Visits/Meetings Calendar 

3.2  Współpraca mentora i nauczyciela:  

 Praca w środowisku 
zawodowym 

 Praca w zakresie procesu 
edukacyjnego uczniów w 
trudnej sytuacji społeczno-
zawodowej 

 Praca w kontekście 
międzynarodowym/wielokulturo
wym 

Wymiana wiedzy zawodowej 
i edukacyjnej / Professional & 
educational knowledge exchange 

Efekty 
kształcenia 

 

Po ukończeniu tej części szkolenia mentor powinien: 

 Planować cele dla praktykanta wraz z nauczycielem wspomagającym 

 Przekazywać praktykantom, że wszyscy będą traktowany poważnie, jako jednostka  
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Moduł 4: Ocena pracy uczestnika 
mobilności zawodowej   

 Rozdział  Temat  Pomoce  

Podczas 
mobilności  

 

4.1 Zebranie efektów pracy  
 
Informacja zwrotna dla praktykantów 
 

Lista kontrolna planu praktyki 
/ Checklist on Training Plan 
 
Regularne spotkania  
/ Regular meetings 

4.2 Ocena końcowa  
 
Ewaluacja procesu  

Formularz oceny ucznia   
/ Learner Assessment Form 
 
Informacja zwrotna od mentora i 
nauczyciela  
/ Mentor’s & Teacher’s feedback 

Efekty 
kształcenia 

 

Po ukończeniu tej części szkolenia mentor powinien: 

 Ustalać regularne terminy spotkań ze stażystą  

 Pokazywać wcześniejsze sukcesy i silne strony  

 Wyrażać empatię poprzez wnikliwe słuchanie praktykantów 

 Wyrażać się w pozytywny sposób  

 Pomagać praktykantom zmierzyć się z trudnościami w rozwijaniu się  

 Zapewniać praktykanotm praktyczne wskazówki w celu wsparcia efektywnego uczenia się  

 

 


