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1. PROGRAM WARSZTATÓW DLA TUTORÓW
1.1. Informacje ogólne
•
•
•
•

•

Na program warsztatów dla tutorów składa się 6 modułów podzielonych na 104 jednostek czasowych (1 jednostka = 50 minut).
Część programu warsztatów zaprojektowana została dla celów wsparcia współpracy
mentorów i tutorów.
Planowana łączna liczba uczestników: 8 – 12 osób.
Charakterystyka grupy celowej: osoby z minimum rocznym doświadczeniem w pracy
jako tutor lub trener w instytucji kształcenia i/lub szkoleń zawodowych, kształcenia
osób dorosłych lub szkolnictwa wyższego lub jako konsultant, czy doradca do spraw
zatrudnienia, zaangażowany w procesy „transferu” osób uczących się do świata pracy.
Wymagania kwalifikacyjne: podstawowe definicje i teorie komunikacji interpersonalnej, pojęcie informacji zwrotnej (feedback).

1.2. Materiały szkoleniowe
•
•

Prezentacje przygotowane przez trenerów
Materiały drukowane
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1.3. Treści modułów
Moduł 1 – Umiejętności kluczowe mentorów i tutorów
(24 jednostki czasowe)
Komunikacja (8 jednostek)
− Modele komunikacji
− Podstawy przekazu informacji
− Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
− Metody komunikacji
Rozwiązywanie problemów (4 jednostki)
− Definicja pojęcia “rozwiązywanie problemów”
− Kreatywne rozwiązywanie problemów i generowanie pomysłów
− Efektywne podejmowanie decyzji
− Promowanie nowych pomysłów
Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych (3 jednostki)
− Definicje: konfliktu, unikania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach konfliktów
− Sześć kroków radzenia sobie w sytuacjach konfliktu
− Radzenie sobie w sytuacji konfliktu a efektywna komunikacja
− Modele postępowania w sytuacjach konfliktu
Zachowania profesjonalne (3 jednostki)
− Poufność
− Kluczowe wartości w życiu zawodowym
− Etyka w biznesie
− Odpowiedzialność społeczna korporacji
− Wielokulturowość
− Zagadnienia etyki w odniesieniu do środowiska naturalnego
− Praktyka uczciwego biznesu
− Prawa człowieka
Działanie w sieci (2 jednostki)
− Definicja “sieciowania” i zalety wynikające z tego procesu
− Etapy procesu sieciowania
Rola i zadania mentora i tutora oraz ich współpraca (4 jednostki)
− Definicja pojęć “mentor” i “tutor”
− Matryce kompetencji mentorów i tutorów
− Główne obszary odpowiedzialności mentora i tutora
− Uwarunkowania skutecznej współpracy
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− Wzajemne relacje mentora i tutora

Moduł 2 – Opracowanie programu szkolenia na stanowisku pracy
(8 jednostek)
Identyfikacja pracodawcy/ stanowiska pracy (4 jednostki)
− Zasady doboru pracodawcy/stanowiska pracy do programu szkolenia
− Zasady argumentacji
− Zasady i metody negocjacji
− Formułowanie umów
Kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy (4 jednostki)
− Regulacje prawne (w tym dotyczące ochrony środowiska)
− Podstawy ergonomii

Moduł 3 – Planowanie, negocjowanie i opracowywanie programu szkoleń
na stanowisku pracy (18 jednostek)
Uczenie się na stanowisku pracy, teorie i style uczenia się (2 jednostki)
− Kluczowe koncepcje uczenia się w uproszczonej i praktycznej formie
− Możliwe i aktualne formy współpracy instytucji edukacji i szkoleń zawodowych z
przedsiębiorstwami
− Wykorzystanie metod i stylów uczenia się w praktycznych sytuacjach mentoringu.
Analiza potrzeb edukacyjnych/szkoleniowych (4 jednostki)
− Przykłady analizy potrzeb szkoleniowych
− Ćwiczenia bazujące na realnych stanowiskach pracy i umiejętnościach
Projektowanie i opracowanie programu szkoleń na stanowisku pracy (6 jednostek)
− Negocjowanie warunków wdrożenia przedsięwzięć edukacyjnych
− Instruktaż osoby uczącej się, wspieranie jej, budowanie wzajemnego zaufania
− Planowanie przedsięwzięć zgodnie ze specyfiką stanowiska pracy, programem szkolenia
− Opracowanie i wdrożenie właściwych metod monitoringu i oceniania
− Zagadnienia etyki (status osoby uczącej się, działania podejmowane za jego/jej zgodą, sytuacje wyzysku)
− Znaczenie efektywności i skuteczności w pracy
− Wdrożenie choachingu skupionego na celach
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Adaptacja i dostosowanie stanowiska pracy i programu szkolenia do specyficznych potrzeb, niepełnosprawności osób uczących się (2 jednostki)
− Obowiązujące przepisy prawa
− Kryteria kierowania na konsultacje do specjalistycznych ośrodków
− Procedury identyfikacji stopnia dopasowania osoby uczącej się i stanowiska pracy
Włączenie i integracja społeczna (1 jednostka)
− Identyfikacja i planowanie działań integracji społecznej
Organizacja warunków na stanowisku pracy (3 jednostki)
− Praktyczne zajęcia z udziałem pracodawcy, na realnym stanowisku pracy

Moduł 4 – Wspieranie i motywowanie osoby uczącej się (24jednostki)
Teorie motywacji, wspierania i rozwoju (3 jednostki)
− Definicja i strategie motywacji
− Utrzymanie stanu zmotywowania
− Zasady i metody wspierania osoby uczącej się
Wielokulturowość i różnorodność (3 jednostki)
− Różnorodność
− Wielokulturowość i kompetencje kulturowe
− Przykłady dobrych praktyk europejskich
Kultura organizacji (2 jednostki)
− Definicja “kodeksu etycznego”, “kultury korporacji”, “kultury pracy”
− Struktura organizacji
− Misja organizacji
− Odpowiedzialność społeczna korporacji / certyfikaty
Podejmowanie spraw trudnych, dyskusje na tematy wrażliwe (4 jednostki)
− Podstawowe zasady komunikacji interkulturowej,
− Bariery w komunikacji – najczęstsze błędy
− Umiejętności efektywnego komunikowania się
Stymulowanie i przewodzenie procesowi refleksji (4 jednostki)
− Pojęcie refleksji
− Refleksja w procesie szkolenia na stanowisku pracy i związane z nią umiejętności
komunikacyjne
− Cele i wartość refleksji
− Kiedy i jak stymulować do refleksji
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− Umiejętności komunikacyjne odnoszące się do procesu refleksji
Coaching i wsparcie mentora - tylko dla tutora (4 jednostki )
− Zasady współpracy, podział odpowiedzialności i ról mentora i tutora
− Definicja “coaching” w odniesieniu do specyfiki ról mentora i tutora
− Czym jest mediacja (szczególnie w układzie: tutor –mentor-osoba ucząca się)?
− Rodzaje dokumentacji obowiązującej we współpracy pomiędzy szkołą /instytucją
szkoleniową i przedsiębiorstwem
− Jak zostać mentorem? Wymagania wstępne
Monitorowanie wsparcia osoby uczącej się przez mentora tylko dla tutora (4 jednostki)
− Rozwiązywanie problemów (rozwinięcie modułu 1)
− Techniki i narzędzia monitoringu
− Możliwości interwencji

Moduł 5 – Monitorowanie postępów i przekazywanie informacji zwrotnej
(18 jednostek)
Zasady i praktyka oceniania (w tym samoocena), monitoringu, udzielania informacji
zwrotnej (6 jednostek)
− Zasady oceniania i monitoringu (teoria, metody, narzędzia)
− Samoocena (teoria, metody, narzędzia)
− Interwencje (teorie, narzędzia, formy)
Włączanie się w formułowanie wymagań dotyczących oceniania w ramach danego programu szkolenia (4 jednostki)
− Wymagania dotyczące raportowania
− Specyfika dziedziny zawodowej, w tym krytyczne umiejętności dotyczące szkolenia
w danym obszarze zawodowym oraz tradycje mentoringu
− Narzędzia użyteczne w procesie przeglądu
Zarządzanie kryzysem (4 jednostki)
− Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
− Etapy prac nad rozwiązaniem kryzysu
Monitorowanie postępów i planowanie działań w oparciu sieć współpracy (4 jednostki)
− Wsparcie zewnętrzne
− Zasady współpracy z zewnętrznymi źródłami wsparcia
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Moduł 6 – Ewaluowanie szkolenia na stanowisku pracy (12 jednostek)
Planowanie i wdrożenie ewaluacji (4 jednostki)
− Różne typy ewaluacji
− Specyfika procesu ewaluacji dotyczącego szkoleń na stanowisku pracy
− Metody ewaluacji szkoleń na stanowisku pracy
− Zasady doboru metod ewaluacji
− Narzędzia ewaluacji szkoleń na stanowisku pracy
− Zasady opracowywania I stosowania narzędzi ewaluacji szkoleń na stanowisku pracy
Analiza, interpretacja i prezentacja wyników ewaluacji (6 jednostek)
− Jakościowa i ilościowa analiza wyników ewaluacji
− Komputerowe metody i narzędzia wspierające proces analizy wyników ewaluacji
− Dokumentacja
− Interpretacja wyników ewaluacji I możliwości ich wykorzystania
− Uczestnicy procesu ewaluacji
− Prezentacja wyników ewaluacji i dostarczanie informacji zwrotnej odpowiednim
grupom odbiorców
Planowanie zmian (2 jednostki)
− Możliwości rozwoju własnego podejścia i wkładu w proces ewaluacji szkoleń na
stanowisku pracy
− Inne obszary interwencji/działań podejmowanych na podstawie wyników ewaluacji.
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2. PROGRAM WARSZTATÓW DLA MENTORÓW
2.1. Informacje ogólne
•

•
•
•

•

Na program warsztatów dla mentorów składa się 5 modułów (z pominięciem modułu 2
przeznaczonego tylko dla tutorów) podzielonych na 88 jednostek czasowych (1 jednostka = 50 minut).
Część programu warsztatów zaprojektowana została dla celów wsparcia współpracy
mentorów i tutorów.
Planowana łączna liczba uczestników: 8 – 12 osób.
Charakterystyka grupy celowej: Mentorzy - osoby z minimum rocznym doświadczeniem w nadzorowaniu (z ramienia pracodawcy) i wspieraniu osób uczących się na stanowisku pracy.
Wymagania kwalifikacyjne: podstawowe definicje i teorie komunikacji interpersonalnej, pojęcie informacji zwrotnej (feedback).

2.2. Materiały szkoleniowe
•
•

Prezentacje przygotowane przez trenerów
Materiały drukowane
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2.3. Treści modułów
Moduł 1 - Umiejętności kluczowe mentorów i tutorów
(24 jednostki czasowe)
Komunikacja (8 jednostek)
− Modele komunikacji
− Podstawy przekazu informacji
− Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
− Metody komunikacji
Rozwiązywanie problemów (4 jednostki)
− Definicja pojęcia “rozwiązywanie problemów”
− Kreatywne rozwiązywanie problemów i generowanie pomysłów
− Efektywne podejmowanie decyzji
− Promowanie nowych pomysłów
Radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych (3 jednostki)
− Definicje: konfliktu, unikania konfliktów, radzenia sobie w sytuacjach konfliktów
− Sześć kroków radzenia sobie w sytuacjach konfliktu
− Radzenie sobie w sytuacji konfliktu a efektywna komunikacja
− Modele postępowania w sytuacjach konfliktu
Zachowania profesjonalne (3 jednostki)
− Poufność
− Kluczowe wartości w życiu zawodowym
− Etyka w biznesie
− Odpowiedzialność społeczna korporacji
− Wielokulturowość
− Zagadnienia etyki w odniesieniu do środowiska naturalnego
− Praktyka uczciwego biznesu
− Prawa człowieka
Działanie w sieci (2 jednostki)
− Definicja “sieciowania” i zalety wynikające z tego procesu
− Etapy procesu sieciowania
Rola i zadania mentora i tutora oraz ich współpraca (4 jednostki)
− Definicja pojęć “mentor” i “tutor”
− Matryce kompetencji mentorów i tutorów
− Główne obszary odpowiedzialności mentora i tutora
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− Uwarunkowania skutecznej współpracy
− Wzajemne relacje mentora i tutora

Moduł 2 - Opracowanie programu szkolenia na stanowisku pracy (nie dotyczy Mentorów)
Moduł 3 - Planowanie, negocjowanie i wdrażanie programu szkoleń na stanowisku pracy (18 jednostek)
Uczenie się na stanowisku pracy, teorie i style uczenia się (2 jednostki)
− Kluczowe koncepcje uczenia się w uproszczonej i praktycznej formie
− Możliwe i aktualne formy współpracy instytucji edukacji i szkoleń zawodowych z
przedsiębiorstwami
− Wykorzystanie metod i stylów uczenia się w praktycznych sytuacjach mentoringu.
Analiza potrzeb edukacyjnych/szkoleniowych (4 jednostki)
− Przykłady analizy potrzeb szkoleniowych
− Ćwiczenia bazujące na realnych stanowiskach pracy i umiejętnościach
Projektowanie, opracowanie i wdrożenie programu szkoleń na stanowisku pracy (6 jednostek)
− Negocjowanie warunków wdrożenia przedsięwzięć edukacyjnych
− Instruktaż osoby uczącej się, wspieranie jej, budowanie wzajemnego zaufania
− Planowanie przedsięwzięć zgodnie ze specyfiką stanowiska pracy, programem szkolenia
− Opracowanie i wdrożenie właściwych metod monitoringu i oceniania
− Zagadnienia etyki (status osoby uczącej się, działania podejmowane za jego/jej zgodą, sytuacje wyzysku)
− Znaczenie efektywności i skuteczności w pracy
− Wdrożenie zorientowanego na cele coachingu i rozmów motywacyjnych
Adaptacja i dostosowanie stanowiska pracy i programu szkolenia do specyficznych potrzeb, niepełnosprawności osób uczących się (2 jednostki)
− Obowiązujące przepisy prawa
− Kryteria kierowania na konsultacje do specjalistycznych ośrodków
− Procedury identyfikacji stopnia dopasowania osoby uczącej się i stanowiska pracy
Włączenie i integracja społeczna (1 jednostka)
− Identyfikacja i planowanie działań integracji społecznej
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Organizacja warunków na stanowisku pracy (3 jednostki)
− Praktyczne zajęcia na realnym stanowisku pracy z udziałem pracodawcy

Moduł 4 - Wspieranie i motywowanie osoby uczącej się (16 jednostek)
Teorie motywacji, wspierania i rozwoju (3 jednostki)
− Definicja i strategie motywacji
− Utrzymanie stanu zmotywowania
− Zasady i metody wspierania osoby uczącej się
Wielokulturowość i różnorodność (3 jednostki)
− Różnorodność
− Wielokulturowość i kompetencje kulturowe
− Przykłady dobrych praktyk europejskich
Kultura organizacji (2 jednostki)
−
−
−
−

Definicja “kodeksu etycznego”, “kultury korporacji”, “kultury pracy”
Struktura organizacji
Misja organizacji
Odpowiedzialność społeczna korporacji / certyfikaty

Podejmowanie spraw trudnych, dyskusje na tematy wrażliwe (4 jednostki)
− Podstawowe zasady komunikacji międzykulturowej,
− Bariery w komunikacji – najczęstsze błędy
− Umiejętności efektywnego komunikowania się
Stymulowanie i przewodzenie procesowi refleksji (4 jednostki)
− Pojęcie refleksji
− Refleksja w procesie szkolenia na stanowisku pracy i związane z nią umiejętności
komunikacyjne
− Cele i wartość refleksji
− Kiedy i jak stymulować do refleksji
− Umiejętności komunikacyjne odnoszące się do procesu refleksji
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Moduł 5 - Monitorowanie postępów i przekazywanie informacji zwrotnej
(18 jednostek)
Zasady i praktyka oceniania (w tym samoocena), monitoringu, udzielania informacji
zwrotnej (6 jednostki)
− Zasady i metody oceniania i monitoringu (teoria, metody, narzędzia)
− Samoocena (teoria, metody, narzędzia)
− Interwencje (teorie, narzędzia, formy)
Włączanie się w formułowanie wymagań dotyczących oceniania w ramach danego programu szkolenia (4 jednostki)
− Wymagania dotyczące raportowania
− Specyfika dziedziny zawodowej, w tym krytyczne umiejętności dotyczące szkolenia
w danym obszarze zawodowym oraz tradycje mentoringu
− Narzędzia użyteczne w procesie przeglądu
Zarządzanie kryzysem (4 jednostki)
− Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi
− Etapy prac nad rozwiązaniem kryzysu
Monitorowanie postępów i planowanie działań w oparciu o sieć współpracy (4 jednostki)
− Wsparcie zewnętrzne
− Jak pracować z zewnętrznymi źródłami wsparcia

Moduł 6 - Ewaluowanie szkolenia na stanowisku pracy (12 jednostek)
Planowanie i wdrożenie ewaluacji (4 jednostki)
−
−
−
−
−
−

Różne typy ewaluacji
Specyfika procesu ewaluacji dotyczącego szkoleń na stanowisku pracy
Metody ewaluacji szkoleń na stanowisku pracy
Zasady doboru metod ewaluacji
Narzędzia ewaluacji szkoleń na stanowisku pracy
Zasady opracowywania i stosowania narzędzi ewaluacji szkoleń na stanowisku pracy

Analiza, interpretacja i prezentacja wyników ewaluacji (6 jednostek)
− Jakościowa i ilościowa analiza wyników ewaluacji
− Komputerowe metody i narzędzia wspierające proces analizy wyników ewaluacji
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−
−
−
−

Dokumentacja
Interpretacja wyników ewaluacji i możliwości ich wykorzystania
Uczestnicy procesu ewaluacji
Prezentacja wyników ewaluacji i udzielanie informacji zwrotnej odpowiednim grupom odbiorców

Planowanie zmian (2 jednostki)
− Możliwości rozwoju własnego podejścia i wkładu w proces ewaluacji szkoleń na
stanowisku pracy
− Inne obszary interwencji/działań podejmowanych na podstawie wyników ewaluacji.
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