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Europejska Matryca Kompetencji dla Tutora
Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Budowanie dobrych relacji z uczącym się w procesie tutoringu
Zna i rozumie w szerokim zakresie:
o teorie, modele i metody komunikacji
interpersonalnej (K1),
o teorie, metody i modele rozwiązywania
konfliktów, techniki aktywnego słuchania (K2)
o zasady zachowania poufności (K3),
o środowisko, w którym komunikacja, aktywne
słuchanie oraz rozwiązywanie problemów ma
miejsce, jak również rolę każdego z
interesariuszy (K4)

Posiada szeroki zakres umiejętności kognitywnych
i praktycznych, w szczególności potrafi:
o efektywnie komunikować się z osobą
uczącą się, stosując praktyczne narzędzia i
techniki komunikacji interperdonalnej (S1),
o rozwiązywać problemy w sposób
kreatywny, uwzględniając wkład osoby
uczącej się (S2),
o aktywnie słuchać podczas rozmowy z
uczącym się (zarówno telefonicznej jak i
bezpośredniej) (S3),
o pomagać uczącemu się w uświadomieniu
sobie osobistych i zawodowych celów oraz
priorytetów, a także lepszym zrozumieniu
własnych myśli, uczuć, możliwości (S4),
o podejmować działania zmieniające życie
osoby uczącej się, pomagające osiągać cele
życiowe i czuć się spełnionym (S5).
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o

o
o

Buduje i podtrzymuje efektywne relacje
zawodowe z uczącym się, które pomogą
osiągnąć cele zawodowe (C1).
Dba o dobrą jakość życia osoby uczącej się i
wspiera ją w sprawach osobistych (C2).
Analizuje i doskonali swoją rolę w
rozwijaniu zawodowych relacji, celem
maksymalizacji efektów procesu tutoringu
(C3).

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Opracowanie programu szkolenia w miejscu pracy
Zna i rozumie w szerokim zakresie:
o cechy, którymi powinien charakteryzować się
pracodawca organizujący szkoleniowe w
przedsiębiorstwie, jak również czynniki
wpływające proces tworzenia w
przedsiębiorstwie otoczenia sprzyjającego
uczeniu się (K5),
o zasady doboru potencjalnych pracodawców i
osób uczących się (K6),
o proces identyfikacji potencjalnych
pracodawców organizujących staże i zasady
oceniania ich na podstawie uprzednio
zdefiniowanych kryteriów (K7),
o charakterystykę sektora i regionu, w którym
staże będą miały miejsce (K8),
o podstawowe uwarunkowania prawne i bhp
istotne dla organizacji staży i programów
szkoleniowych(K9),
o charakterystykę przedsiębiorstwa,
pozwalającą ocenić czy i do jakiego stopnia
poszczególne elementy programu nauczania
mogą być zrealizowane u danego pracodawcy
(K10).

Posiada szeroki zakres umiejętności kognitywnych
i praktycznych, w szczególności potrafi:
o budować i utrzymać sieć pracodawców
zainteresowanych organizowaniem szkoleń
w miejscu pracy (S6),
o organizować szkolenia w miejscu pracy,
wykorzystując zdefiniowane procedury,
negocjując program z uczącym się i
pracodawcą oraz wypracowując twórcze
rozwiązania tam, gdzie jest to konieczne
(S7),
o przekonywać pracodawców do
organizowania staży oraz tworzenia w
przedsiębiorstwie możliwości
szkoleniowych (S8),
o oceniać programy szkolenia i staży pod
względem ich wykonalności, zgodności z
biznesowymi celami pracodawcy,
metodami pracy, potencjałem
szkoleniowym i standardami bhp (S9),
o utrzymywać zaangażowanie pracodawcy
podczas stażu lub szkolenia, zapewniając
twórcze rozwiązywanie pojawiających się
problemów (S10)
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o

o
o

Zapewnia odpowiedni dobór pracodawców
do realizacji programów szkoleniowych
(C4).
Zapewnia optymalne dopasowanie
pracodawców oraz osób uczących się (C5).
Zapewnia optymalny dobór możliwości
szkoleniowych dla poszczególnych
stażystów (C6).

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Współpraca z coach’em i wspieranie mentora
Zna i rozumie w szerokim zakresie:
o zasady projektowania i realizowania
współpracy pomiędzy uczącym się, mentorem
i tutorem w celu zapewniania osobie
szkolonej wsparcia na najwyższym możliwym
poziomie (K11),
o charakterystyczne cechy, umiejętności i
kwalifikacje akademickie, jakie powinien
posiadać mentor (K12),
o rolę każdego z uczestników programu
szkolenia w miejscu pracy (K13),
o warunki regulujące formalności pomiędzy
szkołą /instytucją szkoleniową i
przedsiębiorstwem (K14),
o system oceniania osób uczących się (K15).

Posiada szeroki zakres umiejętności kognitywnych
i praktycznych, w szczególności potrafi:
o definiować (razem z mentorem) zakres
swojej odpowiedzialności (S11),
o ustanawiać relacje zawodowe i czytelne
zasady komunikacji z mentorem
umożliwiające monitoring postępów oraz
regularne i systematyczne identyfikowanie
i rozwiazywanie powstałych problemów
(S12),
o wyjaśniać mentorowi, jakie są oczekiwane
rezultaty szkolenia (S13),
o zapewnić mentorowi pomoc w formie
coachingu (tam gdzie jest to wymagane)
celem optymalizacji procesu wspierania
osoby uczącej się (S14),
o wspierać mentora i odpowiednio reagować
na wszelkie zgłaszane problemy (S15),
o w przypadku konfliktów z uczącym się,
spierać mentora doradzając mu i
przekazując konstruktywną krytykę (S16),
o kwestionować, w razie potrzeby, działania
mentora w sposób konstruktywny i
wspierający (S17),
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o

o

o

o

Zapewnia różnorodność ról interesariuszy i
przywraca równowagę w przypadku
wystąpienia problemów (C7).
Zapewnia odpowiedni poziom wsparcia ze
strony mentora dla osoby uczącej się (w
przypadku innych nacisków ze strony
pracodawcy) (C8).
Zapewnia znajomość programu
szkoleniowego przez mentora, na poziomie
umożliwiającym mu jego efektywną
realizację (C9).
Analizuje i doskonali własne działania
koordynujące i efektywne wspieranie
mentora (C10).

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

o wspierać przedsiębiorstwo organizujące
szkolenie oraz mentora w koncentrowaniu
się na procesie szkoleniowym i
przygotowywaniu dokumentacji dotyczącej
rozwoju zawodowego osoby uczącej się
(S18),
o identyfikować wraz z mentorem wszystkie
obszary programu oraz wszystkie kwestie w
relacji mentor-uczący się, które nie
funkcjonują poprawnie, w razie potrzeby
renegocjować je (S19),
o identyfikować i łagodzić spory, angażując w
te działania osobę uczącą się (S20),
o poruszać kwestie problematyczne i
renegocjować wsparcie z mentorami i
innymi przedstawicielami pracodawcy
(S21).

Projektowanie, planowanie i negocjowanie programu szkolenia w miejscu pracy
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Wiedza

Umiejętności

Zna i rozumie w szerokim zakresie:
o zasady edukacji dorosłych, w tym zawodowej
(K16),
o style i możliwości uczenia się (K17),
o wskazówki, standardy i ramowe warunki
współpracy, jak również zasady projektowania
koncepcji i narzędzi szkolenia (K18),
o kwestie związane z wykluczeniem społecznym
i integracją społeczną (umiejętność
wykorzystania polityk, które mają na celu
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu)
(K19),
o zasady projektowania efektywnych
programów szkolenia na stanowisku pracy ( w
tym uznawanie wcześniejszych osiągnięć
edukacyjnych, umowy szkoleniowe, zaliczenia,
metodologia oceniania) (K20),
o bariery procesu transferu z systemu edukacji
lub bezrobocia do pracy, albo zmiany
zatrudnienia (K21),
o teorie edukacji nieformalnej oraz uczenia się
w miejscu pracy (K22),
o kontekst funkcjonowania, metody pracy oraz
zasoby pracodawcy, istotne dla procesu
szkolenia (K23),
o zasoby ludzkie i możliwe wsparcie dostępne
dla osoby szkolonej w przedsiębiorstwie
(K24),
o program nauczania dla konkretnego modułu,
w którym szkolić się będzie dana osoba w
miejscu pracy (K25),
o metody stosowane do planowania
indywidualnych programów szkoleniowych z
uwzględnieniem ram czasowych, celów i
wymagań związanych z procesem oceny

Posiada szeroki zakres umiejętności kognitywnych
i praktycznych, w szczególności potrafi:
o wykorzystywać efekty kształcenia do
zarządzania procesem szkoleniem w
miejscu pracy oraz doboru i realizacji
programu szkolenia (S22),
o projektować i uzgadniać, wspólnie z
uczącym się i pracodawcą, programy
szkolenia (ramy czasowe, cele i wymagania
dotyczące procesu oceniania) (S23),
o wprowadzać stosowne korekty wynikające
ze specyficznych potrzeb uczącego się i
niemożliwych do przewidzenia zmian w
miejscu pracy (S24),
o określać mocne i słabe strony uczącego się
(S25),
o przygotować szkic, rozbudować go i
przedstawić osobie uczącej się pełną
koncepcję tutoringu, odpowiadającą
jego/jej specyficznej naturze, stylowi
uczenia się oraz sytuacji życiowej i
zawodowej (S26),
o stosować politykę przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu (S27),
o stosować najlepsze praktyki integracji
społecznej (S28),
o podejmować inicjatywy włączania w
program szkolenia różnych interesariuszy
(lokalne/regionalne władze,
przedsiębiorstwa, instytucje edukacji i
szkoleń zawodowych, publiczne służby
7 |itp.)
P a (S29),
ge
zatrudnienia
o negocjować program szkolenia w miejscu
pracy ze wszystkimi interesariuszami:
uczącymi się, mentorami, kierownictwem

Kompetencje
o
o

o
o

o
o

o

o

o

Ponosi odpowiedzialność za rozwój
zawodowy uczącego się (C11).
Zapewnia osiągnięcie w trakcie realizacji
programu szkoleniowego (w kontekście
konkretnego przedsiębiorstwa i z
uwzględnieniem nieprzewidzianych zmian)
ustalonych celów szkoleniowych i
dostępności zasobów wymaganych dla
wsparcia programu szkolenia (w tym
wykwalifikowanego i doświadczonego
personelu) (C12).
Uzgadnia ramowe warunki współpracy z
uczącym się (C13).
Uzgadnia program szkolenia z osobą uczącą
się oraz z mentorem, włączając ich w jego
projektowanie tam, gdzie jest to możliwe
(C14).
Zapewnia adaptację stanowiska i metod
pracy do potrzeb uczącego się (C15).
Zapewnia zgodność procesu projektowania
i monitorowania programu szkolenia z
prawami człowieka, prawami
obywatelskimi i zasadami społecznymi
(C16).
Zapewnia efektywność komunikacji i
współpracy dla wsparcia programu
szkolenia w miejscu pracy (C17).
Analizuje i doskonali własne działania
dotyczące projektowania, planowania i
negocjowania programu szkolenia w
miejscu pracy (C18).
Stosuje zasady profesjonalnej oceny i
ponosi odpowiedzialność za wykonywaną
pracę, bez potrzeby bezpośredniego
nadzoru nad tymi działaniami (C19).

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

Wspieranie i motywowanie uczącego się w miejscu pracy
Zna i rozumie w szerokim zakresie:
o teorie motywowania oraz teorie związane z
coaching’iem i wspieraniem (K27),
o zasady i metody wspierania osoby uczącej się
(K28),
o teorie dotyczące podstawowych wartości
zawodowych i etyki (K29),
o proces wspierania podczas tuto ringu (K30),
o kwestie wielokulturowości oraz różnorodności
kulturowej (K31),
o ludzie oraz inne zasoby, które przyczynią się
do sukcesu osoby uczącej się w miejscu pracy
(K32).

Posiada szeroki zakres umiejętności kognitywnych
i praktycznych, w szczególności potrafi:
o opisywać, wyjaśniać i stosować techniki
motywowania uczącego się, obejmujące
motywację do zaakceptowania nowych
zachowań (biorąc pod uwagę rozwiązania
alternatywne i wybierając najwłaściwsze)
(S34),
o opisywać, wyjaśniać i stosować techniki
radzenia sobie z pytaniami osoby uczącej
się, jego problemami i stresem (S35),
o komunikować się i słuchać osoby uczącej
się w sprawach związanych z programem
szkolenia oraz w innych (S36),
o opisywać, wyjaśnić i stosować techniki
wspierające uczącego się w sprawach
osobistych, w osiąganiu osobistych celów
(S37),
o oceniać rodzaj i poziom wsparcia
potrzebnego różnym osobom uczącym się i
dostosować odpowiednio swoje
postępowanie (S38),
o dyskutować wartości zawodowe oraz
kodeks etyki, który powinna stosować
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o

o

o

o
o

Wspiera postępy osoby uczącej się w
programie szkolenia w przedsiębiorstwie,
włączając się (w miarę potrzeby) w roli
łącznika między uczącym się a miejscem
pracy (C22).
Udziela wsparcia osobie uczącej się, tak aby
osiągnęła swoje cele szkoleniowe oraz
osobiste (C23).
Zapewnia uczącemu się odpowiednie
bieżące wsparcie w miejscu pracy, w miarę
potrzeby zarówno w kwestiach
szkoleniowych, jak i adaptacyjnych (C24).
Analizuje i rozwija działania mentora w
udzielaniu wsparcia uczącemu się (C25).
Analizuje i doskonali swoje działania
wspierające osobę uczącą się (C26).

Wiedza

Umiejętności

Kompetencje

osoba ucząca w celu otrzymania lub
utrzymania pracy, a także w celu dalszego
swojego rozwoju zawodowego (S39),
o stymulować i być przewodnikiem w
procesie refleksji (S40),
o identyfikować i włączać do procesu
edukacyjnego aspekt kulturowy (S41).

Monitorowanie postępów i przekazywanie informacji zwrotnej
Zna i rozumie w szerokim zakresie:
o zasady oraz metody oceny i monitoringu
programów szkoleniowych w miejscu pracy
(K33),
o teorie przekazywania konstruktywnej
informacji zwrotnej (K34),
o procedury efektywnego reagowania na
problemy uczącego się (K35),
o zasady zarządzania kryzysem (K36),
o źródła dodatkowego wsparcia dostępnego dla
osób uczących się (np. pomoc społeczna)
(K37),
o wymagania dotyczące przeglądu, oceny i
raportowania programu szkolenia (K38).

Posiada szeroki zakres umiejętności kognitywnych
i praktycznych, w szczególności potrafi:
o dokonywać systematycznego przeglądu
postępów poczynionych przez uczącego się
(używając odpowiednich narzędzi i
technik), uwzględniając rezultaty pracy
mentora oraz osoby uczącej się (S42),
o przekazywać uczącemu się efektywną i
konstruktywną informację zwrotną (S43),
o uzgadniać z uczącym się kolejne kroki
podejmowane w toku szkolenia w
przedsiębiorstwie (S44),
o interweniować we właściwy sposób i w
odpowiednim czasie celem wsparcia
szkolenia i postępów osoby uczącej się
(S45),
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o

o

o
o
o
o

Dokonuje regularnego przeglądu postępów
w uczeniu się i podejmuje działania
wspierające rozwój uczącego się (C27).
Przekazuje konstruktywną informację
zwrotną na temat postępów i zapewnia
osobie szkolonej możliwości dyskutowania i
negocjowania zmian (C28).
Opracowuje wymagania dotyczące
oceniania osoby uczącej się (C29).
Zarządza sytuacjami kryzysowymi, które
mają wpływ na program szkoleniowy (C30).
Monitoruje postępy uczącego i udziela
informacji zwrotnej (C31).
Zapewnia (we współpracy z mentorem)
spełnienie wszystkich wymagań oceny
formalnej i raportowania (C32).

Wiedza

Umiejętności
o doradzać podopiecznemu w zakresie
wykorzystania środków dodatkowego
wsparcia (np. pomocy społecznej) (S46),
o budowania i stosować narzędzia
samooceny uczącego się (S47).

Kompetencje
o

o
o

Zapewnia, że postępy osoby uczącej się są
poddawanemu efektywnemu przeglądowi
(we współpracy z mentorem) w ustalonych,
regularnych terminach i że w razie potrzeby
podejmowane są odpowiednie działania
wspierające (C33).
Monitoruje sposób postępowania/działania
osoby uczącej się (C34).
Analizuje i doskonali własne działania
monitorujące (C35).

Ewaluowanie programu szkolenia
Zna i rozumie w szerokim zakresie:
o zasady ewaluacji programów szkolenia w
miejscu pracy (w tym zakres i metody
ewaluacji) (K39),
o metodologię i narzędzia ewaluacji (w
tym metody badawcze, takie jak
wywiady kwestionariuszowe) (K40),
o metody analizowania wyników ewaluacji
oraz ich wykorzystania w celu
identyfikacji obszarów wymagających
doskonalenia, zarówno w kontekście
ogólnym, jak i w przypadku konkretnych
programów (K41),

Posiada szeroki zakres umiejętności kognitywnych
i praktycznych, w szczególności potrafi:
o projektować i stosować metody ewaluacji,
np. wywiady, celem gromadzenia
informacji (S48),
o projektować i stosować narzędzia i techniki
służące analizie danych uzyskanych z
ewaluacji (S49),
o wyciągać wnioski z ewaluacji i podejmować
na ich podstawie stosowne działania (S50),
o dokumentować i prezentować wyniki
ewaluacji (S51),
o stosować narzędzia i techniki ewaluacji,
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o

o

o

Dokonuje ewaluacji indywidualnego
programu szkolenia pod względem jego
efektywności w realizacji celów
szkoleniowych (C36).
Dokonuje ewaluacji działań
przedsiębiorstwa pod kątem efektywności
tworzenia warunków do szkolenia i
dokumentowania tego procesu (C37).
Ocenia stopień osiągnięcia istotnych celów
szkoleniowych przez osobę uczącą się,
kładąc szczególny nacisk na projekt
programu szkolenia oraz jego dostosowanie
do specyfiki stanowiska pracy (C38).

Wiedza
o
o

Umiejętności
zasady dokumentowania i
prezentowania wyników ewaluacji (K42),
role głównych interesariuszy procesu
ewaluacji, szczególnie osoby uczącej się
oraz mentora (K43).

aby ocenić efektywność przedsiębiorstwa
w kreowaniu możliwości/ warunków
szkolenia oraz innych form wsparcia dla
osoby szkolonej (S52),
o pomagać osobie uczącej się w refleksji nad
własnymi działaniami, pracą, w określeniu
potencjału rozwojowego i powzięciu
odpowiednich działań (S53).

Kompetencje
o

o

o

o

o
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Zapewnia systematyczność ewaluacji
programu szkolenia w miejscu pracy oraz
uwzględnienie jej wyników w procesie
doskonalenia programu (C39).
Ewaluuje stopień osiągnięcia przez osobę
ucząca się zakładanych efektów kształcenia
(C40).
Zapewnia identyfikację rozwój potencjału
aktualnych i przyszłych uczących się oraz
przekazanie tej informacji odpowiednim
osobom (C41).
Poddaje wyniki ewaluacji własnej refleksji,
identyfikuje swój wkład oraz stosownie
reaguje (C42).
Analizuje i doskonali własne podejście do
ewaluacji procesu szkolenia (C43).

