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1. Ocena potrzeb
Programy certyfikacji kwalifikacji osób powinny być tworzone wyłącznie w oparciu o konkretne
wymogi prawne (np. potrzeba zapewnienia bezpieczeństwa publicznego) lub na podstawie
dowiedzionej potrzeby rynkowej (np. wiarygodność, zaufanie, poprawa wykonywanej pracy).

Szersza ocena obecnej sytuacji sektora mentoringu i tutoringu zawarta została przez
Partnerstwo Projektu Certi.MenTu w raporcie Raport europejski na temat sektora tutorów i
mentorów – wyzwania i trendy (European report about the tutors and mentors sector –
challenges and trends, 2012). Streszczenie wspomnianego raportu zamieszczono poniżej.
W austriackiej rzeczywistości edukacji i szkoleń dla rynku pracy odchodzi się ostatnio od
praktyk i szkoleń w miejscu pracy, na rzecz kształcenia ustawicznego w pełnym wymiarze
godzin, często łączonego ze stażami w zakładzie pracy. Zarówno praktyki, jak i szkolenia dla
osób bezrobotnych w wielu sektorach nie cieszą się pozytywną opinią. Charakteryzuje je z
jednej strony wysoki odsetek osób porzucających naukę, z drugiej -niechęć ze strony
pracodawców. Zgodnie z obowiązującą Ustawą o Szkoleniu Zawodowym trenerzy praktyk
muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje(§2, Der Lehrberechtigte/wykwalifikowany
instruktor). Dostrzeżono potrzebę wspierania i promowania szkoleń dla mentorów w celu
podniesienia rangi tej formy szkolenia zawodowego, jaką jest uczenie się na stanowisku
pracy oraz zachęcenia przedsiębiorców do angażowania się w ten proces.
W Szwecji w 2011 roku w 12 obszarach branżowych wdrożono nowe programy kształcenia
zawodowego przypominające praktyki. Nałożyło to nowe wymagania w stosunku do roli
mentora, szczególnie pod kątem pracy, w środowisku bardziej zorientowanym na aspekty
pedagogiczne. Podczas gdy Szwedzka Krajowa Agencja ds. Edukacji dostarcza wytyczne w
zakresie angażowania odpowiednich osób jako mentorów, brak jest warunków dotyczących
szkoleń czy certyfikacji. W swoim początkowym stadium program ten odnotowywał
stosunkowo wysoką liczbę osób, które nie ukończyły kształcenia, szczególnie w obszarach,
w których praktyki nie były powszechnie przyjęte.
Na Cyprze nie ma sformalizowanej tradycji mentoringu w systemie VET, a w wielu
organizacjach rola mentora odgrywana jest na zasadzie ad-hoc, bez jakiegokolwiek wsparcia
w formie szkolenia. Istnieją krótkie (1- 2-dniowe), ogólne niecertyfikowane kursy dla
mentorów, a bardziej ustrukturyzowane programy dla mentorów wykorzystywane są przez
Ministerstwo ds. Edukacji i Kultury, których jednak nie można podciągnąć pod ogólne
wytyczne VET. Dlatego też oczekuje się, iż jasny system szkoleń i certyfikacji dla mentorów
wniesie istotną różnicę w zakresie jakości wsparcia otrzymywanego przez uczących się w
oparciu o pracę.
W Grecji istnieje pilna potrzeba poprawy zatrudnienia wśród młodzieży i stworzenia
możliwości rozwoju dla obecnej siły roboczej, z towarzyszącymi potrzebami w zakresie
umiejętności mentorów w miejscu pracy. Powstała niedawno Krajowa Organizacja ds.
Certyfikacji Kwalifikacji i Poradnictwa Zawodowego (EOPPEP) opracowuje system
zatwierdzania tutorów i mentorów zawodowych, a mentorzy w ramach programów
zawodowych powinni być zarejestrowani w bazie EOPPEP.
W rozwoju polskiego systemu edukacji i szkoleń zawodowych obserwowany jest trend
zwiększania zaangażowania pracodawców i pracowników przedsiębiorstw w procesy edukacji
zawodowej. W obowiązującą w projekcie definicję mentora wpisują w Polsce dwie grupy
osób: Instruktorzy praktycznej nauki zawodu (pracownicy realizujący/nadzorujący
praktyczną naukę zawodu przez uczniów publicznych szkół ponadgimnazjalnych
prowadzących kształcenie zawodowe oraz przez młodocianych pracowników, odbywających
praktyczną naukę zawodu w ramach przygotowania zawodowego); Kadra kierownicza i
pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z zarządzaniem ludźmi i organizacją
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pracy zespołów. Instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł
mistrza w zawodzie, którego będą nauczać oraz przygotowanie pedagogiczne wymagane od
nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny (zatwierdzony przez kuratora oświaty),
obejmujący łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10
godzin praktyki metodycznej). Aktualnie istnieje duże zapotrzebowanie na kursy
pedagogiczne, które umożliwiają doświadczonym pracownikom podejmowanie się zadań
instruktora praktycznej nauki zawodu, przede wszystkim w zawodach rzemieślniczych. Jeśli
chodzi o drugą z wymienionych grup, jest ona uczestnikiem wolnorynkowych, komercyjnych
przedsięwzięć szkoleniowych.
W Wielkiej Brytanii rola i stosowanie uczenia się poprzez pracę obecnie szybko rośnie, czego
dowodem jest na przykład zwiększona liczba osób odbywających praktyki ze wsparciem
publicznym, która w latach 2006-2007 wynosiła 180.000, a w latach 2010-2011 już
457.000. Inne rozwiązania obejmują wdrożenie w latach 2012-2013 praktyk na wyższych
poziomach (EQF [ERK] 5-7). Założeniem rządu jest, aby wszyscy młodzi ludzie w wieku 1618 lat uczęszczali do szkoły lub college'u, odbywali praktyki lub pracowali, otrzymując
jednocześnie szkolenie. Ponadto tworzone są zachęty dla osób niepełnosprawnych oraz osób
posiadających trudności w nauce, aby angażować ich tam gdzie to możliwe w działalność
zarobkową. Kolejnym rozwiązaniem jest zaangażowanie się szkół wyższych w miejsca pracy,
zarówno poprzez umożliwianie nauki w miejscu pracy oraz kształcenia zawodowego i
uczenia się poprzez pracę. Ponadto można zaobserwować coraz wyraźniejszą tendencję
zmierzającą do tego, aby zawody objęte były formalną praktyczną oceną adeptów danego
zawodu, przeprowadzaną w oparciu o pracę, a pomyślne uzyskanie której dawałoby
możliwość pełnej kwalifikacji. Obecnie jest bardzo mało kursów czy certyfikacji dostępnych
dla mentorów w takich sytuacjach, inaczej niż w przypadku zawodów objętych formalnymi
programami mentoringu (np. pielęgniarstwo), jak również niewielu pracodawców oferuje
miejsca kształcenia szkołom średnim czy wyższym.
Obraz sytuacji w dziedzinie mentoringu jawi się zatem jako niejednolity. Rosnące w krajach
europejskich znaczenie uczenia się poprzez pracę, pociąga za sobą wymogi co do
umiejętności osób zaangażowanych w proces implementacji szkoleń na stanowisku pracy (w
tym mentorów). Dowody na istnienie potrzeby standaryzacji kompetencji mentorów oraz ich
certyfikacji zostały dostarczone przez:
-

Vocational Rehabilitation Consultants (VRC) (UK)
ITeE-PIB (Polska)
Uniwersytet w Göteborgu (SE)
Gmina Tjorns (SE)
MMC Ltd (CY)
Instytut Szkoleń i Rozwoju DIMITRA (GR)
Centrum szkoleniowe Fohnsdorf (AT)
Program Kształcenia Ustawicznego Komisji Europejskiej

2. Konsultacje zainteresowanych stron
Instytucja certyfikująca, która proponuje program certyfikacji kwalifikacji powinna zapewniać
konsultacje dla zainteresowanych stron w następujących zakresach:
a) charakterystyka sektora, dla którego kwalifikacje zawodowe osób mają być poddawane certyfikacji
b) opis wymogów dotyczących kwalifikacji wymaganych od wykonujących pracę, standardów i
procedur oceny, łącznie z procedurami dotyczącymi monitoringu i recertyfikacji.
c) stopień wsparcia dla programu przez zainteresowane strony oraz dowód zatwierdzenia treści
programu
d) zakresu odpowiedzialności instytucji certyfikującej za opracowanie programu certyfikacji.
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Program jest wspierany przez:
Vocational Rehabilitation Consultants (VRC) (UK) VRC oferuje szkolenia, doradztwo
i wsparcie w zakresie zrównoważonego zatrudnienia osób niepełnosprawnych oraz innych,
którzy zostali wykluczeni z rynku pracy lub zmarginalizowani. Opracowywanie programu jest
również wspierane przez MENCAP, główną organizację pozarządową w obszarze zdrowia
psychicznego, niepełnosprawności i zatrudnienia. MENCAP prowadzi rozmowy na temat
przyłączenia się do przetestowania projektu z zamiarem kontynuacji działalności po
pomyślnym zakończeniu testowania.
ITeE-PIB (Polska) ITeE-PIB jest państwowym instytutem badawczym zaangażowanym
w kompleksowe projekty badawcze, naukowe, rozwojowe i wdrożeniowe. W 2004 r. Instytut
uzyskał ISO 9001: 2000/EN ISO 9001: Certyfikat 2000 TÜV potwierdzający, że wprowadził
i stosuje system jakości w zakresie edukacji ustawicznej. Ośrodek Pedagogiki Pracy
Innowacyjnej Gospodarki jest oddzielną jednostką Instytutu, która działa w obszarze
edukacji ustawicznej dorosłych, zajmuje się projektowaniem standardów kwalifikacji
zawodowych, Krajowych i Europejskich Ram Kwalifikacji oraz nowoczesnych modułowych
programów nauczania na potrzeby edukacji ustawicznej i szkoleń. Ośrodek współpracuje ze
szkołami, instytucjami szkolnictwa wyższego oraz przedsiębiorstwami wspierającymi proces
transferu ze świata edukacji do świata pracy.
Uniwersytet w Göteborgu (SE) oferuje szereg programów kształcenia dla nauczycieli
zawodów. Uniwersytet zaangażowany był opracowanie koncepcji i wdrożenie projektu
IWOLTE, stanowiącego jeden z filarów prac podejmowanych przez Partnerstwo CertiMenTu.
Gmina Tjorns (SE) oferuje szkolenia ustawiczne dla nauczycieli i trenerów pracujących na
jej terenie. Urząd gminy również uczestniczył w realizacji projektu IWOLTE, z doświadczeń
którego czerpie aktualnie projekt CertiMenTu.
Gmina współpracuje ze szkołami,
instytucjami szkolnictwa wyższego, uniwersytetami oraz przedsiębiorstwami wspierając
uczenia się na stanowisku pracy, wspiera stażystów we wchodzeniu na rynek pracy.
MMC Ltd (CY). MMC oferuje szkolenia zawodowe (w tym staże w zakładach pracy) zarówno
dla osób posiadających konkretne kompetencje zawodowe, jak i dla grup defaworyzowanych
na rynku pracy, w tym bezrobotnych. Staże w zakładzie pracy wdrażane przez MMC są
monitorowane i opłacane przez instytucję odpowiedzialną na Cyprze za obszar VET, Urząd
ds. Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Instytut Szkoleń i Rozwoju DIMITRA (GR). Od 1989 r. DIMITRA ITD jest
certyfikowanym instytutem w obszarze VET, posiadającym rozległe doświadczenie i
kompetencje zarówno w rozwoju metodologii, jak i opracowywaniu praktycznych rozwiązań
dla określonych potrzeb i rozwoju zawodowego. Posiada ponad 20 lat doświadczenia w
organizacji, wdrażaniu i nadzorze naukowym programów szkolenia zawodowego oraz
dysponuje czterema ośrodkami szkoleniowymi w głównych miastach w Grecji. Założeniem
działalności instytutu jest promowanie rozwoju w zakresie kultury, kształcenia, nauki i
ekonomii poprzez stosowanie innowacyjnych i interaktywnych narzędzi i metodologii.
DIMITRA oferuje również doradztwo dla firm oraz usługi poradnictwa dla stażystów, aby
ułatwić im wejście na rynek pracy. Instytut zaangażował się w badania systemu CVET pod
kątem zadań i statusu mentorów w procesach szkoleń na stanowisku pracy, wspiera
pracowników w wielu sektorach z założeniem rozwijania zatrudnialności.
Centrum szkoleniowe Fohnsdorf (AT). Schulungszentrum Fohnsdorf (SZF) to centrum
kształcenia zawodowego specjalizujące się w kształceniu osób dorosłych, w tym
bezrobotnych oraz pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. SZF opracował i wdrożył
system szkoleń, który umożliwia wysoce spersonalizowane kształcenie osób dorosłych. W
2013 r. wprowadzono „Tutoring” jako projekt pilotażowy w sektorach szkoleniowych w
obszarze metalu, stolarki i inżynierii elektrycznej. Głównym zadaniem centrum jest
wspieranie uczestników w rozwiązywaniu problemów w nauce i osiąganiu celów
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edukacyjnych oraz pomoc i wsparcie w planowaniu ścieżki rozwoju zawodowego i
osobistego. Tutorzy wspierają uczestników w procesie transferu na miejsca staży oraz na
stanowiska pracy. Tutorzy w SZF pełnią rolę „pośredników” pomiędzy trenerami,
kierownikami działów, (potencjalnymi) pracodawcami i przełożonymi, jak również różnymi
instytucjami wsparcia i osobami uczącymi się.

2.1. Dlaczego potrzebni są wykwalifikowani mentorzy
Mentorzy wspierają osoby uczące się na stanowisku pracy. Pośredniczą i koordynują relacje
między osobą uczącą się a tutorem lub doradcą ds. zatrudnienia, negocjują i wdrażają w
miejscu pracy program szkolenia (ten element obejmuje m.in negocjowanie z pozostałymi
pracownikami przedsiębiorstwa, a którym odbywa się szkolenie), jak również zapewnia
wsparcie, ukierunkowywać oraz udzielać opinii zwrotnej osobie uczącej się. Zadaniem
mentora będzie również monitorowanie postępu osoby uczącej się i ocenianie efektywności
procesu uczenia się. Głównymi obszarami kompetencji są:







Wypracowanie dobrych relacji z osobami uczącymi się w procesie mentoringu
Koordynowanie działań z tutorem i wspieranie go
Planowanie, negocjowanie i wdrażanie programu szkolenia na stanowisku pracy
Wspieranie i motywowanie osoby uczącej się na stanowisku pracy
Monitorowanie postępów i udzielanie informacji zwrotnej
Ewaluacja procesu uczenia się i własnego wkładu w ten proces.

Więcej szczegółów na ten temat dostępnych jest w rozdziale 3.2 oraz matrycy kompetencji
dla mentorów opracowanej w ramach projektu Certi.MenTu (www.certimentu.eu).

2.2. Schemat certyfikacji
Grupa docelowa / Obszar zastosowania kompetencji
Program jest przeznaczony dla ludzi pełniących rolę mentora względem osób objętych
programami edukacji/szkoleń zawodowych na stanowisku pracy, odbywających staże.
Mentorzy zwykle zatrudnieni są w tym samym zakładzie pracy, w którym pracuje bądź
została umieszczona na czas szkolenia osoba ucząca się, aczkolwiek możliwe jest również,
że mentor będzie doświadczonym praktykiem w tym samym obszarze pracy, pracującym w
innej organizacji. Schemat certyfikacji jest przewidziany dla mentorów zaangażowanych w
procesy edukacji/szkoleń zawodowych różnych grup :




Uczniów szkół zawodowych lub studentów uczelni wyższych odbywających tymczasowy
staż
Praktykantów, stażystów i studentów zaocznych
Osób obejmujących posadę, będących na stażach lub na okresach próbnych przy
wsparciu strony trzeciej (np. agencji zatrudnienia).

Obszar zawodowy związany z mentoringiem może dotyczyć dowolnego poziomu edukacji, tj.
od przyuczenia do wykonywania zawodu (podstawowy poziom umiejętności), aż po
podyplomowe szkolenie zawodowe.
Z procesem mentoringu mamy do czynienia również w innych sytuacjach, które nie
obejmują konkretnego programu uczenia się, na przykład w sytuacji ogólnego wsparcia
nowych pracowników lub tych, którzy wchodzą w nową rolę.
Proponowany schemat
certyfikacji nie obejmuje tego typu kwalifikacji.
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2.3. Wsparcie zainteresowanych stron
Partnerstwo Certi.MenTu składa się z siedmiu wyżej wymienionych organizacji (rozdział 1),
z których każda jest członkiem Komisji Programowej/Grupy Sterującej Projektem pod
przewodnictwem Schulungszentrum Fohnsdorf. Spotkania Komitetu odbywają się dwa razy
w roku. Dodatkowo, stosownie do potrzeb partnerstwo organizuje spotkania w formule
online.
Poza prowadzeniem działalności rozwojowej, normalizacyjnej i monitoringu, instytucje
partnerskie zajmują się upowszechnianiem i promowaniem schematu certyfikacji, jak
zostało to opisane we wniosku projektu Certi.MenTu. Wszyscy partnerzy (poza
Uniwersytetem w Göteborgu, który wspiera projekt w fazie rozwoju) są zaangażowani w
testowanie i ewaluację programu w latach 2013-2014.

2.4. Odpowiedzialność
Główna odpowiedzialność za rozwój i program certyfikacji spoczywa
programowej, a w szczególności przewodniczącym komisji programowej.

na

komisji

Strona 9 z 22

Schemat certyfikacji
Mentorzy osób uczących się na stanowisku pracy i odbywających staż

Zertifizierungsges.m.b.H.

3. Schemat certyfikacji
Analiza wdrażania programu powinna być prowadzona w sposób regularny (przynajmniej raz na pięć
lat) w celu modyfikacji bądź potwierdzenia poniższych kwestii:
a) opis grupy docelowej oraz opinia na temat planowanych wyników certyfikacji
b) lista ważnych i krytycznych zadań realizowanych przez ekspertów w certyfikowanym obszarze
aktywności zawodowej
c) lista wymogów certyfikacyjnych, zasady oraz mechanizmy ewaluacji, wskazane dla każdego z
wymienionych wymogów
d) specyfikacja wymogów egzaminacyjnych, np. forma ustna/ pisemna, rodzaje pytań jakie należy
zadać, poziom kognitywny zawarty w pytaniach, liczba pytań dla każdego z wyszczególnionych
obszarów aktywności zawodowej, wymagany czas, metoda ustalania i zatwierdzenia oceny końcowej
e) stopień zapewnienia przejrzystości rynku.

3.1. Cele opracowania schematu
Cele opracowania schematu certyfikacji kwalifikacji mentorów


Dostarczenie procedury certyfikacji ( poziom 5 ERK) potwierdzającej kompetencje
osób, umożliwiając im pełnienie roli mentorów osób odbywających szkolenie
zawodowe na stanowisku pracy.



Opracowanie koncepcji programu szkolenia, gwarantującej z jednej strony
jednorodność programu, z drugiej zaś definiującej i opisującej poszczególne moduły
w taki sposób, aby umożliwiały podejmowanie dalszego kształcenia w danym
obszarze



Wykorzystanie procedury recertyfikacji, jako elementu rozwoju i poprawy jakości
(zostało uwzględnione zgodnie z wymaganiami ISO 17024).



Dostarczenie grupie celowej (mentorom) narzędzi umożliwiających
certyfikatu potwierdzającego ich kompetencje zawodowe.



Opracowanie jednolitej, przejrzystej definicji kompetencji
wymogami Europejskiej Ramy Kwalifikacji (poziom 5).

mentora

uzyskanie
zgodnie

3.2. Elementy schematu odnoszące się do umiejętności praktycznych
Istotne obszary działalności mentora:
 Budowanie w procesie mentoringu dobrych relacji z osobami uczącymi się
 Koordynowanie działań z tutorem i wspieranie go
 Planowanie, negocjowanie i wdrażanie programu uczenia się na stanowisku pracy
 Wspieranie i motywowanie osoby uczącej się na stanowisku pracy
 Monitorowanie postępów i udzielanie informacji zwrotnej
 Ewaluacja programu szkolenia.

Kompetencje grupy celowej (mentorów):
Budowanie w procesie mentoringu dobrych relacji z osobami uczącymi się




Tworzy i podtrzymuje relacje zawodowe z uczącym się, pomagające mu osiągnąć cele
zawodowe.
Troszczy się o dobrą jakość życia osoby uczącej się i wspiera ją w sprawach osobistych.
Analizuje i doskonali swoją rolę w rozwoju zawodowych relacji, w celu maksymalizacji
efektów procesu mentoringu.

z
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Współpraca z tutorem i wspieranie jego działań




Zapewnia różnorodność ról interesariuszy i w razie potrzeby przywraca równowagę.
Akceptuje odpowiedzialność za znajomość programu szkolenia umożliwiającą jego
efektywną realizację; w sytuacjach problemowych, samodzielnie zwraca się do tutora.
Analizuje i doskonali własne działania w celu efektywnego wspierania działań tutora.

Planowanie, negocjowanie i wdrażanie programu uczenia się na stanowisku pracy











Odpowiada za rozwój zawodowy osoby uczącej się.
Planuje działania i zadania w sposób gwarantujący osiągnięcie celów szkoleniowych.
Planuje, negocjuje i realizuje program szkoleniowy we współpracy z uczącym się,
tutorem oraz, w razie potrzeby, z pracownikami przedsiębiorstwa.
Zapewnia realizację programu szkolenia umożliwiającą osiągnięcie założonych celów
szkoleniowych (w kontekście konkretnego stanowiska pracy oraz z uwzględnieniem
możliwości wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji/ czynników).
Zapewnia dostępność wszystkich zasobów koniecznych dla wsparcia programu
szkoleniowego w miejscu pracy (łącznie z odpowiednio wykwalifikowanym i
doświadczonym personelem przedsiębiorstwa).
Uzgadnia programy szkoleniowe z uczącym się i tutorem uwzględniając, jeśli to możliwe,
ich wkład w projektowanie.
Dostosowuje miejsce i metody pracy do możliwości osoby uczącej się.
Projektuje i monitoruje program szkolenia przestrzegając praw człowieka, praw
obywatelskich i zasad społecznych.
Komunikuje się, buduje sieci współpracy celem wsparcia programów szkolenia na
stanowisku pracy.
Analizuje i doskonali własne działania dotyczące planowania, negocjowania i
realizowania programu szkolenia na stanowisku pracy.

Wspieranie i motywowanie osoby uczącej się na stanowisku pracy






Wspiera postępy osoby uczącej się, w razie potrzeby reprezentuje jej interesy wobec
innych członków organizacji.
Udziela odpowiedniego wsparcia uczącemu się, tak aby osiągnął zamierzone cele
szkoleniowe, cele związane z rozwojem osobistym oraz rozwiązał (w miarę możliwości)
pojawiające się problemy osobiste.
Zapewnia uczącemu się bieżące wsparcie kierownictwa i pracowników firmy, w której
odbywa się szkolenie, zarówno w kwestiach dotyczących samego szkolenia, jak i
oczekiwanych adaptacji stanowiska pracy.
Analizuje i komunikuje się z tutorem w sprawie kwestii dotyczących wsparcia dla osoby
uczącej się.
Analizuje i doskonali działania własne w udzielaniu wsparcia osobie uczącej się.

Monitorowanie postępów i dostarczanie informacji zwrotnej







Przekazuje konstruktywną informację zwrotną uczącemu się na temat jego/jej postępów
i zapewnia możliwości ich dyskutowania oraz negocjowania zmian.
Opracowuje wymagania dotyczące oceniania osoby uczącej się.
Dokonuje regularnych przeglądów postępów w realizacji szkolenia i w razie potrzeby
podejmuje działania wspierające osobę uczącą się w jej rozwoju.
Zarządza efektywnie sytuacjami kryzysowymi, które mają wpływ na program szkolenia.
Monitoruje postępy uczącego się i przekazuje informację zwrotną na ten temat.
Zapewnia (we współpracy z tutorem) spełnienie wszystkich wymagań oceny formalnej i
raportowania.
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Zapewnia (we współpracy z tutorem) efektywne i regularne przeglądy postępów osoby
uczącej się oraz, w razie potrzeby, podjęcie odpowiednich działań naprawczych.
Zapewnia możliwość zaangażowania innych osób w program szkolenia w miejscu pracy,
jego dyskutowania i negocjowania zmian.
Zarządza efektywnie nieprzewidzianymi sytuacjami powstającymi w trakcie szkolenia.
Analizuje i doskonali własne działania monitorujące.

Ewaluacja programu szkolenia
 Ocenia stopień osiągnięcia przez osobę uczącą się właściwych efektów uczenia się.
 Dokonuje ewaluacji efektywności stanowiska pracy pod względem kreowania możliwości
szkoleniowych; wspiera działania doskonalące.
 Wykorzystuje wyniki ewaluacji proponując działania doskonalące wdrażany program
szkolenia.
 Zapewnia, że potencjał rozwoju osoby uczącej się jest identyfikowany oraz, że
informacja na ten temat jest przekazywana odpowiednim osobom.
 Analizuje i doskonali własne podejście do ewaluacji procesu szkolenia.
 Weryfikuje i doskonali własne podejście do ewaluacji procesu uczenia się.
3.2.1. Przebieg szkolenia

Kandydat ubiegający się o certyfikację kompetencji mentora musi odbyć w pierwszej kolejności
szkolenie w obszarze zdefiniowanym jako umiejętności kluczowe (Moduł 1). Wszystkie sześć
modułów, mogą być odbyte kolejno jeden po drugim lub mogą zostać skumulowane. Dla celów
certyfikacyjnych, odległość czasowa pomiędzy zaliczeniem modułu 1 i ostatniego, nie może
przekroczyć 3 lat.
Komisja Programowa może zredukować czas realizacji poszczególnych modułów, jeśli jest to
uzasadnione wcześniejszym doświadczeniem zawodowym grupy kandydatów lub odbyciem
porównywalnych szkoleń. Decyzja ta musi być poparta wynikami wstępnej oceny ich
kompetencji i nie może być krzywdząca dla najmniej doświadczonych członków grupy.
Komisja Programowa może zezwolić kandydatom na zaliczenie modułów szkoleniowych,
jedynie na podstawie wyników egzaminu, zatwierdzając tym samy ich wcześniejsze efekty
kształcenia i/lub doświadczenie zawodowe (minimum dwuletni staż pracy jako mentor). Każdy
tego typu przypadek wymaga indywidualnej oceny kandydata. Uznanie wcześniejszych efektów
kształcenia i/lub doświadczenia zawodowego musi być potwierdzone przez adekwatną
instytucję certyfikującą lub komitet programowy.
Pogram seminariów dla mentorów składa się z 5 modułów zawierających 88 jednostek (1
jednostka = 50 minut)
Moduł 1 - Umiejętności kluczowe mentorów i tutorów (24 jednostki czasowe)
Komunikacja (8 jednostek)





Teorie komunikacji
Modele komunikacji
Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna
Metody komunikacji

Rozwiązywanie problemów (4 jednostki)
 Definicja pojęcia “rozwiązywanie problemów”
 Problemy napotykane w procesie mentoringu i tutoringu
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 Etapy procesu rozwiązywania problemów
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 (2 jednostki)





Definicja pojęć “mentor” i “tutor”
Inni uczestnicy procesu szkoleń na stanowisku pracy
Matryce kompetencji mentorów i tutorów
Główne obszary odpowiedzialności

Współpraca mentora i tutora (2 jednostki)
 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
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 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
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
informacji zwrotnej (4 jednostki)

tym

samoocena),

monitoringu,

udzielania

 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
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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3.3. Egzaminowanie i ocena
3.3.1. Warunki wstępne
Poniżej przedstawiono warunki, których spełnienie wymagane jest przed dopuszczeniem do
egzaminu.
Przed poddaniem się procedurze pełnej certyfikacji, kandydaci muszą:
 dostarczyć dowody działalności w roli mentora w odniesieniu do co najmniej dwóch osób
uczących się na stanowisku pracy, w okresie ostatnich trzech lat. Z tego powodu
wymagany jest opis procesu mentoringu, potwierdzony przez pracodawców lub inne
kompetentne osoby.
Wymagane uczestnictwo w kursie
Zawarta w opisie modułów liczba godzin dydaktycznych dotyczy stacjonarnego trybu
realizacji szkolenia. Od kandydatów wymaga się obecności na przynajmniej 80% tych zajęć.
Posiadanie przez kandydata równoważnych kwalifikacji, może być potwierdzone jedynie
przez komisję programową. Przedmiotowy program nauczania będzie oceniany na podstawie
tych samych kryteriów, które zawarto w niniejszym programie certyfikacji.
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3.3.2. Egzaminowanie

Części egzaminu

Skala

Egzamin składa się z następujących części:

Egzamin praktyczny / Scenki z podziałem na role / Sesje obserwacyjne
Bezpośrednio na początku tej części egzaminu, kandydat losuje temat scenki z
katalogu przygotowanego przez Komisję Programową. Ocenie podlegać będą
następujące elementy:


Użycie środków niewerbalnych (intonacja głosu, gesty, kontakt wzrokowy,
mowa ciała, itp.)



Użycie języka zrozumiałego dla osób uczących się



Identyfikacja istoty problemu zgodnie z tematem roli scenki



Technika pytań - płynna komunikacja z osobą uczącą się (uzyskanie
potrzebnych informacji)

1 – 10 punktów



Poprawne użycie metodyki

(zgodnie z kartą
oceny)



Osiągnięcie celu



Znaczenie praktyczne



Wyjaśnienie / Podsumowanie



Udzielenie odpowiedniej informacji zwrotnej



Trafność powziętych działań



Profesjonalne zachowanie (obiektywność, poufność, etyka biznesowa, etyka
środowiskowa)

Egzamin pisemny - test wielokrotnego wyboru
Pisemną część egzaminu stanowi test wielokrotnego wyboru, zawierający co najmniej
pięć pytań z każdego modułu kursu szkoleniowego. Test wielokrotnego wyboru
przygotowywany jest na podstawie zdefiniowanego katalogu pytań. Katalog ten
określa Komisja Programowa. Aby zaliczyć tę część egzaminu wymagane jest 60%
poprawnych odpowiedzi.

1 punkt
(za każdą
poprawną
odpowiedź)

Egzamin ustny - Studium przypadku i pytania przeglądowe
Podstawą egzaminu ustnego jest pisemne studium przypadku (case study)
przygotowane przez kandydatów. Tematem studium przypadku jest praktyczny
przykład mentoringu w realnej sytuacji pracy. Temat studium przypadku musi zostać
zaakceptowany przez trenera kursu szkoleniowego.
Przygotowane studium przypadku oceniane będzie pod kątem następujących
kryteriów:


Struktura opisu (sytuacja początkowa, cel, tok działań)



Kryteria formalne (liczba stron, czcionka)



Przejrzystość, specyfika, zwięzłość oraz poprawna identyfikacja problemu



Zdefiniowanie celu wg zasad SMART



Spójność opisu



Słuszność/ poprawność podjętego toku działań dla osiągnięcia celu oraz
realizacji procesu mentoringu

1 – 10 punktów
(zgodnie z
kartą oceny)
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Słuszność/ poprawność sformułowanych rekomendacji (W jakim stopniu
przyczyniają się one do rozwiązania problemu?)



Kompleksowość powziętych / opisanych działań (Do jakiego stopnia opisany
proces mentoringu jest poprawnie zaplanowany, wdrożony, monitorowany,
ewaluowany?)



Wpływ (Czy opis studium przypadku pokazuje wpływ procesu mentoringu na
osiągnięcia osoby uczącej się?)



Refleksja / Ewaluacja (Czy autor weryfikuje i doskonali własne podejście oraz
rezultaty realizowanych działań mentoringu?)



Profesjonalizm zachowań mentora (Czy studium przypadku ukazuje, że autor
postępuje zgodnie z kluczowymi zasadami procesu mentoringu, takimi jak
obiektywność, poufność, etyka biznesowa, wielokulturowość, prawa człowieka,
itp.?)

Po zapoznaniu się egzaminatora z opisem studium przypadku, sformułuje on zadaje
kandydatowi pytania odnoszące się do zawartej w studium treści. Ewaluacja pytań
kompleksowych odbywa się wg skali od 1 (niedostateczny) do pięciu (bardzo dobry).

1 – 5 punktów
(zgodnie z
kartą oceny)

3.3.3. Wydanie certyfikatu
Po zdaniu egzaminu oraz po sprawdzeniu autentyczności pism dokumentujących wymagane
doświadczenie zawodowe kandydata, wydany zostaje certyfikat.

3.3.4. Monitoring i recertyfikacja
Certyfikaty potwierdzające kompetencję osób są ważne przez okres trzech lat. W celu
przedłużenia ważności certyfikatu, posiadacz musi przedłożyć pismo (od pracodawcy),
potwierdzające jego zatrudnienie w obszarze certyfikowanych kompetencji.
Oznacza to, że kandydaci do recertyfikacji muszą:


Dostarczyć dowody aktywności zawodowej jako mentor przynajmniej w odniesieniu do
minimum dwóch osób uczących się, w okresie trzech ostatnich lat. Wymagany jest opis
programu lub procesu potwierdzony przez pracodawców lub inne kompetentne osoby.

Jeśli upłynie termin ważności certyfikatu (więcej niż 6 miesięcy), cały proces certyfikacji
musi zostać powtórzony (począwszy do egzaminu pisemnego).

3.3.5. Kwalifikacje trenerów i egzaminatorów
Trenerzy (POWINNI)


Posiadać kwalifikacje minimum na poziomie 6 ERK (albo równoważne) lub przynajmniej
dwuletnie doświadczenie zawodowe w roli trenera ALBO



posiadać kwalifikacje na poziomie 5 ERK (albo równoważne) lub przynajmniej trzyletnie
doświadczenie jako nauczyciel lub trener, plus:



Przynajmniej trzyletnie doświadczenie w
zawodowego na stanowisku pracy.

pracy z

programami

edukacji/szkolenia
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Egzaminatorzy (OBLIGATORYJNIE)


Kwalifikacje minimum na poziomie 6 ERK zdobyte na studiach wyższych w zakresie
komunikacji, edukacji, zasobów ludzkich, lub poświadczenie przynajmniej pięcioletniego
doświadczenia jako tutor lub mentor osób uczących się w miejscu pracy.

3.4. Komunikacja na temat rynku
Przekazywanie informacji w ramach programu certyfikacji osobom we właściwych kręgach
(uczestnikom kursów, organizacjom) odbywa się poprzez stronę internetową agencji
certyfikującej oraz podmiotu dostarczającego szkolenie, jak również poprzez programy
kursów i foldery reklamowe. Poziom akceptacji programu może być mierzony badaniami
ankietowymi i poddawany dyskusji na cyklicznych spotkaniach komisji programowej

4. Mechanizmy certyfikacji
Wszelkie mechanizmy powinny być opracowane przez osoby, które są zaznajomione z procesem
certyfikacji, jak również z właściwym sektorem działalności zawodowej, posiadają stosowne
doświadczenie i umiejętności.

Wdrożenie certyfikacji będzie realizowane i monitorowane przez agencję certyfikującą
SystemCERT. Zapewnienie stabilnego przebiegu pracy gwarantowane jest systemem
zarządzania jakością w SystemCERT jak również regularną akredytacją udzielaną przez
Federalne Ministerstwo Gospodarki i Pracy (BMWA).
Wszystkie wymienione wyżej działania (szkolenia, zatwierdzenie trenera, komisja
egzaminacyjna, dane uczestników) będą stale dokumentowane. Agencja certyfikująca
będzie prowadzić wyrywkowe kontrole procedury ewaluacyjnej (egzaminowania) w ramach
specjalnego audytu.

5. Zgodność
Wszystkie egzaminy powinny być zgodne z opracowanymi specyfikacjami egzaminowania, stosowane
jednakowo dla wszystkich uczestników, bez uprzedzeń w stosunku do żadnej osoby.

Zgodność procesu egzaminowania ze specyfikacją niniejszego schematu certyfikacji jest
zagwarantowana poprzez zharmonizowane i akredytowane procedury stosowane przez Biuro
Certyfikacji SystemCERT. Wsparcie stanowi program szkolenia podmiotowej Komisji
Programowej oraz konsultacje zainteresowanych stron.

6. Obiektywizm i ewentualna rewizja schematu certyfikacji
Agencja certyfikująca powinna zdefiniować mechanizm kontrolujący proces egzaminowania w celu
zapewniania maksymalnego obiektywizmu i poufności.

Obiektywizm w procesie egzaminowania jest zapewniony poprzez starannie skonstruowane
mechanizmy wprowadzone przez akredytowaną agencję certyfikującą SystemCERT.
Komisja programowa spotyka się regularnie (minimum raz do roku), aby omówić
ewentualne potrzeby rewizji schematu certyfikacji oraz procedury egzaminowania.
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7. Wzór certyfikatu
Kompetencja: Mentorzy osób uczących się na stanowisku pracy
Imię, Nazwisko, Tytuł
urodzony (data urodzenia) przystąpił(a) i zdał(a) egzamin „Mentorzy osób uczących się na
stanowisku pracy” w (instytucja) dnia (data) zgodnie z programem certyfikacji SystemCERT
i tym samym dowiódł(ła) swoich kwalifikacji dla zatrudnienia jako Mentor.
Niniejszy certyfikat kompetencji potwierdza, że jego posiadacz dysponuje wiedzą i
umiejętnościami niezbędnymi do:
o

Wypracowania dobrych relacji z osobami uczącymi się w procesie mentoringu

o

Koordynowania działań z tutorem i wspierania go

o

Planowania, negocjowania i wdrażania programu uczenia się w miejscu pracy
osoby uczącej się

o

Wspierania i motywowania osoby uczące się w miejscu pracy

o

Monitorowania postępów i dostarczania opinii zwrotnej w miejscu pracy

o

Ewaluacji procesu uczenia się i własnego wkładu w niego.

Zastosowana procedura certyfikacji koresponduje z międzynarodowymi standardami ISO
17024.
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8. Komisja programowa (członkowie założyciele)
Członkowie Komisji Programowej
niniejszego schematu certyfikacji.

potwierdzają

własnoręcznymi

podpisami

ważność

Leoben, październik 2014

Mag. Dimitrios Doukas
Schulungszentrum Fohnsdorf

David Imber
Vocational Rehabilitation Consultants (VRC)

Jolanta Religa
Instytut Technologii Eksploatacji -PIB

Ingemar Andersson
The University of Gothenburg

Margareta Ringius
Tjorns Municipality [Gmina Tjorns]

Vasiliki Anastapoulou
DIMITRA Institute of Training and
Development

Christiana Knais
MMC Management Centre Ltd

Uwe Hackl, MBA
SystemCERT Zertifizierungs GesmbH
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9. Dokumenty certyfikacyjne
W celu (pełnej) certyfikacji, następujące dokumenty muszą zostać poddane weryfikacji
przez organ certyfikujący:

1) Walidacja kandydatów
a) Wniosek o certyfikację
b) Kopia paszportu lub prawa jazdy
c) Arkusz danych osobowych
d) Spełnienie warunków wstępnych (dopuszczenie do egzaminu)


Aktywność zawodowa w charakterze mentora



Uczestnictwo w kursie (jeśli dotyczy)

e) Karta egzaminacyjna / dokumentacja egzaminu

2) Walidacje trenerów i egzaminatorów
a) Formularz listy kontrolnej – dopuszczającej
b) Spełnienie określonych kwalifikacji

