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1- Uczenie się
ycie oraz jego cele,
si przez całe
ca e życie
Podczas Rady UE w Lizbonie, w marcu 2000, szefowie rządów wyznaczyli UE 10-letnią misję, aby stała się najbardziej

konkurencyjną i dynamiczną gospodarką opartą na wiedzy, zdolną do zrównoważonego wzrostu gospodarczego, z większą ilością
lepszych stanowisk pracy oraz większą spójnością społeczną

Uczenie się
ycie stanowi rdzenny element tej strategii,
si przez całe
ca e życie
centralny nie tylko dla konkurencyjności i zdolności do zatrudnienia, ale także włączenia społecznego,
aktywnego obywatelstwa i rozwoju osobistego.
W następstwie przyjęcia przez Komisję dnia 21 listopada 2001 Komunikatu o urzeczywistnieniu Europejskiego Obszaru Kształcenia
Kszta cenia
Ustawicznego (European Area of Lifelong Learning),

Kształcenie ustawiczne stało się przewodnią zasadą dla opracowywaniapolityki edukacyjnej i
szkoleniowej. Celem multilateralnych projektów Leonardo da Vinci "Transfer Innowacji" jest poprawa jakości i atrakcyjności
europejskiego systemu VET, poprzez dostosowanie i integrowanie innowacyjnych treści lub wyników poprzednich Projektów
Leonardo da Vinci lub pozostałych projektów innowacyjnych z systemami publicznego i/lub prywatnego szkolenia zawodowego i
przedsiębiorstwami na szczeblu krajowym, lokalnym, regionalnym, bądź sektorowym.W tym kontekście oraz biorąc pod uwagę te
cele, zauważyliśmy, że bardzo często, w wielu placówkach oferujących szkolenie połączone z pracą, rolę opiekuna praktyk
zawodowych odgrywał profesor lub wykładowca, który nie był zbytnio przygotowany do nowego zadania.
Biorąc pod uwagę brak szkolenia zawodowego, ustanowiliśmy projekt PROCERTU. Z uwagi na to, że w projekcie PROCERTU
uczestniczy 10 partnerów zajmujących się opieką nad prakytkami zawodowymi z sześciu różnych krajów, zdecydowaliśmy się zbadać
każdy z nich, aby opracować "najlepsze" praktyki w zakresie wspierania studentów oraz, ponadto, zbadać praktyki istniejące.
Przez niniejszy "obraz praktyk" zaobserwowanych w kilku krajach europejskich chcielibyśmy omówić ze specjalistami ds. mentoringu
i beneficjentami profil oraz misje mentora akademickiego, aby określić rolę mentora w uczeniu się i postępowaniu uczniów oraz aby
zrozumieć mechanizm, poprzez który umiejętności edukacyjne nauczycieli przekształcają ich w mentorów akademickich.
2- Ważne
Wa ne informacje z sześciu
sze ciu krajów
kraj w partnerskich, które
kt re możemy
mo emy przypomnieć
przypomnie dla kolejnych
kolejnych kroków
krok w PROCERTU
Niniejszy dokument stanowi syntezę różnych praktyk, które zaobserwowaliśmy w krajach partnerskich. Główne pytanie brzmiało:

Jeżeli sprawuje się opiekę nad praktykami zawodowymi/mentoring, to w jak sposób się ją organizuje w
krajach europejskich?
Przed rozpoczęciem, postanowiliśmy popracować razem nad następującymi pojęciami: opiekuna praktyk
zawodowych, z uwagi na to, że rozumiemy, że każdy partner, każdy kraj, ma własną definicję dotyczącą tego stanowiska pracy.
Możemy przypomnieć definicję
efinicj opiekuna praktyk zawodowych uzgodnioną
uzgodnion przez partnerów
partner w po długiej
d ugiej dyskusji, która
kt ra brzmi
następuj
nast pująco:
puj co:

"Osoba, która jest nauczycielem i/lub naukowcem zatrudnionym na uczelni lub w instytucie uczelnianym i
kieruje kilkoma studentami/praktykantami w okresie, w którym student pracuje jako stażysta w
firmie/szpitalu/szkole zawodowej".
Wynik naszego badania wykazał, że w tych sześciu różnych zbadanych krajach nie ma wspólnego podejścia, ale możemy uwydatnić
wiele różnych praktyk mentoringu/opieki nad praktykami zawodowymi.
2-1 - Pewne różnice,
r nice, ale praca opiekuna praktyk zawodowych bardzo podobna
Zaobserwowaliśmy, że wiele różnych wymienionych umiejętności pedagogicznych, społecznych i komunikacyjnych dotyczyło
otoczenia edukacyjnego, na przykład, umiejętność informowania, słuchania studentów, otwartość, zarządzanie i moderowanie
dyskusji, instruowanie studentów, mierzenie ich postępów oraz pomoc w budowaniu kompetencji. Ciekawą rzeczą było uzyskanie
informacji z innego punktu widzenia: - na przykład, ich starań wobec studentów podczas
odbywania przez nich praktyk oraz w szkole/na uczelni/
w ośrodku szkoleniowym.
Praktyka, którą kieruje się opiekun praktyk zawodowych, powinna pomóc studentom w ocenie własnych cech i umiejętności do pracy
w danym zawodzie. Studenci uczestniczą w czynnościach zgodnie z planem ustalonym z opiekunem, obejmującym tematy
wymagane programem praktyki. Zdobycie doświadczenia zawodowego i przestrzeganie zasad obowiązujących w danym miejscu
pracy to dwa aspekty przedstawione w ankiecie. Co więcej, powinni być w stanie nawiązać kontakt z przedstawicielami
przedsiębiorstw jako przyszłymi pracodawcami. W jednej z odpowiedzi przeczytaliśmy następujące stwierdzenie:
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"Celem opiekuna praktyk zawodowych jest rozwijanie zdolności globalnego podejścia do problemów, połączone ze zdolnością

radzenia sobie z niepewnością w zmiennych otoczeniach.

Podkreśla się następujące zdolności: analizy,

proponowania usprawnień w projektach, "napędzania" tych projektów i zarządzania ludźmi. Te cztery
umiejętności muszą być stosowane w czterech poniższych obszarach aktywności kierownika branżowego:
technika, ekonomia, organizacja i zasoby ludzkie..
Opiekunowie praktyk zawodowych/mentorzy powinni rozwijać myślenie analityczne oraz zdobywać wiedzę
teoretyczną w kwestiach ogólnych oraz związanych z określoną pracą. Co się tyczy nauczyciela, studenci
potrzebują dobrej wiedzy także z zakresu tematyki zawodowej. Ogromne znaczenie ma umiejętność przekładania koncepcji
teoretycznych na zastosowanie praktyczne.
Ponadto, studenci powinno rozwijać wiele różnych umiejętności tak, aby mogli pracować samodzielnie i stosować wiedzę uzyskaną w
trakcie studiów. Umiejętności społeczne są bardzo istotne dlaopiekunów praktyk zawodowych i powinni oni rozwijać umiejętność
komunikowania się oraz budowania dobrych relacji w miejscu pracy, np. ze współpracownikami w ramach pracy zespołowej, z
klientami, pacjentami i ich krewnymi. Umiejętności w zakresie podróżowania, komunikowania się w języku obcym i
bezproblemowego radzenia sobie za granicą stanowią również jednen z wprowadzonych aspektów. Pozostałe zaobserwowane
umiejętności obejmują rozwiązywanie problemów, dokumentację techniczną i dyscyplinę.
Umiejętno
Umiej tności
tno ci opiekuna praktyk zawodowych
Poprosiliśmy również o informacje dotyczące umiejętności opiekuna praktyk zawodowych i uzyskaliśmy, między innymi, wiele różnych
wymienionych umiejętności pedagogicznych, społecznych i komunikacyjnych, związanych z otoczeniem edukacyjnym, np.
umiejętność informowania, słuchania studentów, otwartość, zarządzanie i moderowanie dyskusji, instruowanie studentów, mierzenie
postępów studentów oraz pomoc w budowaniu kompetencji.

Umiej ę tno ś ci administracyjne oraz umiejętność wydajnej pracy z dużą liczbą studentów i radzenia sobie z dużą ilością
wymaganej dokumentacji (umowy, wnioski o praktyki, dzienniki praktyk, karty ocen, itp.) stanowią kolejną kategorię
wymienionych umiejętności opiekuna praktyk zawodowych.

Umiej ę tno ś ci profesjonalne, np. wysoki stopień profesjonalizmu w konkretnym obszarze, duże doświadczenie
zawodowe, wiedza specjalistyczna, doświadczenie zawodowe pasujące do programu nauczania studiów na danym
kierunku.

M etody edukacyjne opiekuna:
opiekuna :
Poproszono respondentów, aby wybrali spośród dziesięciu wstępnie sformułowanych alternatyw metod pedagogicznych
przedstawionych w ankiecie. Poprosiliśmy o wybranie trzech alternatyw, które mogłyby być postrzegane jako najważniejsze metody
pedagogiczne, stosowane przez Opiekuna praktyk zawodowych w trakcie szkolenia umiejętności studenta.
Jedną z najbardziej popularnych alternatyw jest "sticking out". "Szkolenia grupowe uczestników na rzecz doświadczenia wymiany" to
jedna z trzech metod będących na szczycie listy, która jest ukierunkowana na połączenie zagadnień empirycznych i dotyczących
miejsca pracy. Na dole "listy popularności" odnajdujemy, m.in., "uczenie się z wykorzystaniem komputera”, "szkolenie indywidualne"
oraz "szkolenie umiejętności". Uwagi respondentów ujawniły pewne dodatkowe istotne metody pedagogiczne, np. konferencje
zawodowe, spotkania, studia przypadku, instrukcje, portfolio i seminaria indywidualne.

T ypy narz ę dzi edukacyjnych stosowanych przez opiekun ó w praktyk:
praktyk :
Opiekunowie praktyk zawodowych potrzebują narzędzi do rozwijania wiedzy i rozumienia studentów oraz umiejętności
odpowiedniego wartościowania i postępowania.
Odkryliśmy następujące narzędzia, które można połączyć z edukacją i dydaktyką: kursy

osobiste; zarządzanie dyskusjami

między studentami i praca w grupach oraz indywidualne wywiady ze studentami.
Odkryliśmy również, że dodatkowe zaprezentowane narzędzia (i być może najbardziej tradycyjne) to
retoryka oraz literatura. W odpowiedziach odkryliśmy także pewne narzędzia w sektorze technologii edukacyjnej: Internet;
platformy uczenia się online; Technologie informacyjne i komunikacyjne oraz metodologię komunikacji. Poniżej cytujemy jednego z
respondentów:

"Opiekunowie musz ą sprawi ć , by studenci stosowali okre ś lone narz ę dzia maj ą ce na celu wypracowanie z ł o ż onego
podej ś cia. Istniej ą trzy g łó wne narz ę dzia: "Zadawanie pyta ń ", kt ó re stanowi seri ę pyta ń , aby pom ó c studentom
przeprowadzaj ą cym analiz ę globaln ą problemu okre ś li ć cele, ustali ć priorytety, itp.; "Plan dzia ł ania", w tym ś ledzenie
pozyskiwania kompetencji; "Arkusz uzasadnie ń " dopinguj ą cy studenta do uprzedniej analizy danego dzia ł ania,
wyboru optymalnego rozwi ą zania, oceny wynik ó w, oceny kompetencji uzyskanych w trakcie dzia ł ania.

Niektóre wspomniane narzędzia dokumentacji to: dokumenty z informacjami zwrotnymi; narzędzia oceny listy kontrolne, dzienniki
wniosków nadzór nad portfolio i raportem z praktyki.
Pozostałe odpowiedzi są zgodne z wagą przeniesienia różnego rodzaju kryteriów na powierzchnię w dialogu ze studentami: kryteria
(samo) oceny studenta kryteria oceny jakości kształcenia.
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2-2- Niewielka liczba szkoleń
szkole poświ
po więconych
wi conych opiekunom praktyk zawodowych/mentoro
zawodowych/mentorom
/mentorom
W skali globalnej, możemy podkreślić, że istnienie danego kursu/programu szkoleniowego dla osób sprawujących opiękę nad
praktykami zawodowymi stanowi wyjątek. Skądinąd, wiele napotkanych lub pytanych o to osób odpowiedziało, że planowało takie
szkolenie w przyszłości. Połowa pytanych organizacji stwierdziła, że opiekunowie praktyk zawodowych mają opis pracy dla ich
stanowiska jako opiekuna praktyk zawodowych.
2-3 - Uznanie za opiekuna praktyk zawodowych
Na tym etapie wiedzieliśmy, że nie było żadnej certyfikacji, którą moglibyśmy zarejestrować.
Badając problem, zapytaliśmy o zainteresowanie certyfikowaniem opiekunów praktyk zawodowych.
W wynikach ankiety wymieniono, między innymi, następujące korzyści: a) uznanie, że ktoś profesjonalnie odgrywa rolę opiekuna

praktyk zawodowych, która, de facto, niesie ze sobą wiele odpowiedzialności, b) poziom edukacji opiekunów praktyk zawodowych
podwyższy się, poprawi się motywacja opiekunów do samodoskonalenia oraz zwiększy się możliwość uczestniczenia w szkoleniach i
kursach, c) formalne uznanie umiejętności i większy prestiż oraz d) standaryzacja procedur i wymogów, a także przejrzystość z
międzynarodowego punktu widzenia mogłyby stanowić pozostałe korzyści.
Wadami byłyby koszty, czasochłonność oraz zbyt wiele administracji (przepisy, ograniczenia) lub dodawanie nowych obowiązków
bez dodatkowego dochodu. W jednej z odpowiedzi stwierdzono, że: "Certyfikaty

mogą przyczynić się do hermetyczności

grupy opiekunów praktyk zawodowych". Pozostali poprosili nas o "ostrożność, aby nie ujednolicić zbytnio
czynności i postaw opiekuna, jako że musi on poradzić sobie z wieloma zmiennymi o dużym poziomie
niepewności".
W ankiecie przedstawiono dodatkowe pytanie dotyczące zainteresowania certyfikowaniem opiekunów

praktyk zawodowych. W tym przypadku odpowiedzi należy udzielić w skali od "bardzo niewielkie zainteresowanie" do "bardzo
duże zainteresowanie". Ustaliliśmy, że pogląd dotyczący tej kwestii był podzielony w grupie respondentów, z przewagą dla "
zainteresowania" na skali.
W trzecim pytaniu dotyczącym certyfikacji opiekunów praktyk zawodowych, poprosiliśmy o opinię dotyczącą certyfikacji w związku z
możliwością zatrudnienia. Niektórzy respondenci nie mieli pewności, czy certyfikacja umiejętności opiekunów praktyk zawodowych
powinna zwiększać możliwość zatrudnienia opiekunów praktyk zawodowych. Jedynie pięć odpowiedzi stwierdziło ten fakt, podczas
gdy w 61% (jedenastu odpowiedziach) udzielono odpowiedzi „nie wiem”, a dwie odpowiedzi były negatywne
.
Biorąc
e prawdopodobnie chodziło
Bior c pod uwagę
uwag ten punkt widzenia, partnerzy PROCERTU uznali, że
chodzi o o coś
co w obszarze umiejętno
umiej tności.
tno ci.
Konsorcjum PROCERTU myśla
e Europa faktycznie potrzebuje prac o opiece nad praktykami zawodowymi
my lało,
la o, że
- profil stanowiska pracy tutora
- program szkoleniowy
- narzędzia
narz dzia certyfikacji umiejętno
umiej tności
tno ci
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Austria
Brak określonych
okre lonych szkoleń
szkole dla opiekunów
opiekun w praktyk zawodowych
Brak certyfikacji.
Opiekun praktyk zawodowych jest główn
g wną
wn osobą
osob kontaktową
kontaktow podczas odbywania praktyki w instytucji zewnętrznej.
zewn trznej.
Jest osobą
osob kontaktową
kontaktow w przypadku problemów
problem w w zakresie wiedzy, organizacji, administracji oraz umiejętno
umiej tności
tno ci społecznych.
spo ecznych.
Odpowiada za ocenę
ocen i certyfikacj
certyfikację
fikacj pracy opartej na projekcie, odbycie
odbycie praktyki oraz
dokumentację
dokumentacj (np. raporty).
Zapewnia wsparcie i motywację
motywacj dla studenta w zakresie doświadcze
do wiadczeń
wiadcze związanych
zwi zanych z uczeniem się
si oraz orientacją
orientacj zawodową.
zawodow .

Brak ustalonej metody opieki nad praktykami zawodowymi
zawodowymi
W Austrii odbywanie praktyk jest bardziej popularne w programach nauczania na Uniwersytetach Nauk Stosowanych. Oferują one różne kierunki
studiów, w tym biznes, ekonomię, technikę inżynieryjną, oraz koncentrują się na kształceniu ściśle związanym z życiem zawodowym, tym samym
wymagają odbywania praktyk w kraju, a nawet za granicą. Odbywanie praktyk ma na celu głównie przygotowanie podstaw dla pracy licencjackiej lub
magisterskiej i obejmuje pracę nad określonym projektem.
Uniwersytety Nauk Stosowanych przekazują studentom wytyczne w zakresie odbywania praktyk. Wytyczne te zawierają również obowiązki opiekuna
praktyk, nawet jeśli nie ma dla nich określonych wytycznych. Kształceniem nauczycieli zajmuje się Główna Szkoła Wyższa i zawiera ona w programach
nauczania pewne wytyczne, ale nie tak szczegółowe jak w wytycznych Uniwersytetów Nauk Stosowanych.
Proces opieki nad praktykami zawodowymi ma miejsce zazwyczaj w trakcie spotkań ze studentem lub w grupie. Czasami odbywa się w formie tak
zwanego "seminarium dotyczącego praktyki", na którym studenci otrzymują ogólne informacje na temat zarządzania projektem, dokumentacji, a także
komunikacji, warunków ramowych odbywania praktyk oraz ewentualnych problemów, które mogą wystąpić w miejscu pracy. Ponadto, seminaria
umożliwoiają również przekazanie informacji zwrotnej, gdy studenci mogą wymieniać swoje doświadczenia oraz, z pomocą wytycznych opiekuna
praktyki, rozwiązywać problemy. Oprócz opiekuna, niektóre instytucje zapewniają wsparcie w formie "biur wsparcia praktyk". Personel tych biur zajmuje
się zagadnieniami administracyjnymi i nie przejmuje roli opiekuna praktyk Należy to porównać np. z międzynarodowymi biurami na uniwersytetach,
które zajmują się programem Erasmus na rzecz mobilności studentów.
Proces refleksji ma miejsce zazwyczaj w trakcie spotkań pomiędzy opiekunem praktyk zawodowych a studentem. Inną możliwością jest dyskusja oraz
wymiana w grupie z większą liczbą studentów. Bezpośrednia wymiana z innymi studentami, którzy także odbywają praktykę, może pomóc w
poszerzeniu własnej perspektywy. Praca w grupie może być bardzo przydatna także z perspektywy opiekuna. Często studenci w grupie są bardziej
rozluźnieni, aniżeli gdy przebywają sam na sam z opiekunem. Cele nauczania w opiece nad praktykami zawodowymi koncentrują się na poprawie
niezależności studentów oraz ich atuoodpowiedzialności. Zadanie to umożliwiają nie tylko dyskusje, ale także bardzo otwarte i elastyczne struktury
organizacyjne.
W obu przypadkach istnieje szeroki zakres elastyczności i kreatywności, który pozostawia sobie opiekun. Opiekunowie praktyk zawodowych muszą, de
facto, indywidualnie kreować swoją pracę . Fakt, że nie ma ustalonej metody opieki nad praktykami zawodowymi ma ambiwalentny charakter. Z jednej
strony, wdrożenie procedur oceny w celu zapewnienia jakości w procesie opieki nad praktykami zawodowymi jest niemożliwe. Z uwagi na to, że
opiekunowie praktyk zawodowych nie przechodzą określonych szkoleń i nie muszą nauczać zalecanych treści, nie muszą stosować określonych
kryteriów jakości. Z drugiej strony, opiekunowie mają wiele możliwości, aby zorganizować pracę w bardzo elastyczny i kreatywny sposób, który może
być korzystny dla studentów.
Oprócz wspierania i pełnienia roli osoby kontaktowej, wydaje się, że opiekunowie spędzają znaczną część czasu na przygotowaniu studentów do
właściwego dokumentowania ich doświadczenia. Jest to sposób, aby ocenić ich praktyki. Ocena jest zazwyczaj dokonywana we współpracy pomiędzy
studentem, opiekunem praktyk a osobą nadzorującą na miejscu pracy.
Istotnym elementem procesu uczenia się jest refleksja nad czynnościami i doświadczeniami podczas odbywania praktyki. Opiekun oferuje możliwość
refleksji wraz ze studentem nad formalnym i nieformalnym procesem uczenia się orazzachęca studenta do autorefleksji. Proces ten powinien
uwzględnić różne poziomy:
Poziom osobisty: zwiększyć pewność siebie, uwidocznić własne kompetencje, zachęcać studentów do poszukiwania indywidualnego stylu życia
Poziom kariery: poprawić zrozumienie struktur i mechanizmów organizacji
Poziom kwalifikacji: zastanawiać się nad pozyskiwaną wiedzę, umiejętnościamia oraz technikami pracy i analizować je
W Austrii, aby zostać opiekunem, nie trzeba przejść żadnego specyficznego szkolenia. Opiekunowie praktyk są profesorami lub asystentami, którzy,
oprócz swojej pracy, pełnią również funkcję opiekunów. Ale istnieje jedynie kilka kierunków, na których program nauczania obejmuje praktyki. (np. w
dziedzinie edukacji, nauczania, biznesie i ekonomii, inżynierii). Opiekunowie mają doświadczenie w pracy ze studentami. Nauczają oraz, w najlepszym
wypadku, mają również doświadczenie w obszarze zawodowym. Ale w zasadzie, aby zostać opiekunem, nie trzeba spełniać żadnych wymagań.
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w opiece nad praktykami zawodowymi Brak "oficjalnego"" szkolenia w zakresieopieki
zakresieopieki nad praktykami zawodowymi,
zawodowymi, ale
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przeprowadzaj ! Brak certyfikacji.
Opiekun praktyk zawodowych jest główn
g wną
wn osobą
osob kontaktową
kontaktow podczas praktyki uczniów
uczni w w przedsiębiorstwie/
przedsi biorstwie/ instytucji zewnętrznej
zewn trznej (staż,
(sta , praktyka
zawodowa
).
Integruje praktykanta Umożliwia
Umo liwia rozwój
rozw j i transfer umiejętno
umiej tności
tno ci podczas praktyki zawodowej Ocenia umiejętno
umiej tności
tno ci praktykanta.
Dla każdego
ka dego rodzaju organizacji opiekun praktyki zawodowej reprezentuje bardzo ciekawy obszar badań
bada pedagogicznych nad rolą
rol nauczyciela oraz
nowymi praktykami pedagogicznymi.

Mentoring akademicki: funkcja pozbawiona uznania
Szkolenie na pół etatu, nazywane także szkoleniem naprzemiennym, znane we Francji od kilku lat, jest wspaniałym postępem w dziedzinie szkolnictwa
wyższego, ze względu na potrzebę zmiany instytucji - uniwersytetów, szkół technicznych, szkół biznesowych, instytucji szkoleniowych - oraz potrzebę
towarzyszenia przedsiębiorstwom przechodzącym ogromne zmiany.
Edukacja francuska znała ogromną wolę odpowiedzi na dokładne potrzeby rynku pracy w zakresie umiejętności oraz proponowania ścieżek
szkoleniowych, zgodnie z potrzebami. Ponadto, szkolenie osób w ramach szkolenia lub dalszego szkolenia - uczenia się przez całe życie, zapewnia
większą przestrzeń dla spersonalizowanych ścieżek szkoleniowych, opieki nad praktykantami, a także ścieżek szkoleniowych, które w coraz większym
stopniu przygotowują do zawodu.
Te nowe praktyki edukacyjne nie zawsze mają wsparcie w postaci koniecznych zasobów, a gdy zasoby są dostępne, zadaje się pytanie o uznanie oraz
docenienie działalności opiekuna praktyk zawodowych. Niektóre uniwersytety wskazują na fakt istnienia rażącego braku równowagi pomiędzy
inwestycjami ludzkimi i profesjonalnymi, które są niezbędne dla mentoringu, a nieatrakcyjnym wynagrodzeniem i uznaniem. We francuskich "Grandes
Ecoles", uznanie nauczyciela opiera się na jego aktywności naukowej, a nie na możliwych czynnościach z zakresu mentoringu.
Ponadto, niektóre organizacje zdecydowały się uruchomić dla wszystkich nauczycieli szkolenia naprzemiennie i płacić im takie same kwoty jak za
godziny pracy. To rozwiązanie jest przydatne także w stosunku do szkolenia dwupoziomowego pomiędzy szkoleniem teoretycznym i naprzemiennym.
Opiekun praktyk towarzyszy praktykantom, stażystom w przypadku kursów naprzemiennych, pomaga praktykantom zbudować własne umiejętności
pomiędzy kursami a zajęciami związanymi z pracą w przedsiębiorstwach.
W takim przypadku, opiekunowie praktyki zawodowej dobrze wiedzą, co oznacza wspieranie/opieka nad praktykami, związane z nią ryzyko oraz cele,
jak również ograniczenia.
Opiekun praktyk zawodowych powinien także pracować bezpośrednio z przedsiębiorstwem w ramach strategii przedsiębiorstwa. Cele obejmują:
- pomoc praktykantom w zrozumieniu ich środowiska zawodowego
- ocenępraktykanta w związku z opiekunem w przedsiębiorstwie
- Opiekun praktyk zawodowych może także porównywać praktykanta z innymi praktykantami, pomóc mu spojrzeć z dystansu na jego sytuację
zawodową i umiejętności
Jeżeli chodzi o zalety metod sprawowania opieki nad praktykami zawodowymi we Francji, możemy powiedzieć, że pewne ośrodki szkoleniowe są w tym
obszarze bardzo kompetentne; pracowały nad metodami opieki nad praktykami zawodowymi, organizowały spotkania dotyczące tego tematu,
prowadziły badania nad tą tematyką.
Pracowały nad opieką nad praktykami z uwagi na to, że w swoim edukacyjnym podejściu do uczniów muszą osiągnąć sukces.
Wśród słabości dostrzeżonych przez nas podczas badania, zauważyliśmy, że francuscy nauczyciele/profesorowie częściej nie mieli wystarczającego
doświadczenia związanego z życiem zawodowym oraz regułami przedsiębiorstwa, z uwagi na to, że nigdy nie pracowali bezpośrednio w tym obszarze;
w takim przypadku muszą mieć odpowiednie kwalifikacje, kiedy przychodzą do przedsiębiorstw, aby omówić stanowiska z opiekunami w miejscu pracy.
Zauważyliśmy również pewne ograniczenia dotyczące stosowności wymiarów poznawczych pochodzących z czynności w pracy.
Jako dobrą praktykę, zauważyliśmy, na przykład, że niektóre ośrodki szkoleniowe rekrutowały na stanowisko opiekuna praktyk zawodowych/mentora
osoby z przedsiębiorstw. Ludzie ci, przychodząc z przedsiębiorstw, w których pełnili funkcje związane ze stanowiskami przygotowanymi dla
praktykantów, są w stanie przekazać doświadczenia zdobyte w pracy. Niektórzy ludzie, przywołując doradztwo/wsparcie studenta/praktykanta, mówili o
"krzyżowaniu oraz splataniu metod edukacyjnych",.
Co się tyczy szkolenia, na przykład, przez menadżera projektu PROCERTU, w ISTP, zauważyliśmy, że mentorzy akademiccy są przeszkoleni dzięki
pewnego rodzaju stowarzyszeniu z innej organizacji zajmującej się umowami o staże, zwanej "CFA". Opiekunie mogą także przyjść do przedsiębiorstw
z innymi opiekunami, którzy od kilku lat są zaangażowani w ISTP. Są oni przeszkoleni w zakresie narzędzi oceny opracowanych przez ISTP,
stosowanych do oceny praktykantów. Niektóre organizacje organizowały spotkania pomiędzy swoimi partnerami, aby opiekunowie praktyk
zawodowych wymieniali dobre praktyki w tym temacie; tworzyli także specyficzną dokumentację dotyczącą tej kwestii, dlatego wydaje nam się, że
istnieje realna możliwość uruchomienia formalnej ścieżki szkoleń i uznania umiejętności w tym obszarze.
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E-opieka nad praktykami zawodowymi w Niemczech: kilka odniesień
odniesie
W Niemczech nie napotkamy ogólnego podejścia wobec opiekuna praktyk zawodowych. Są uniwersytety, które posiadają definicję opiekuna praktyk
zawodowych, dlatego też opiekunowie praktyk stanowią rzeczywistą część studiów, ale znajdziemy również uniwersytety wykorzystujące opiekunów
praktyk zawodowych bez regulacji.
Jedynym wyjątkiem, jaki dostrzegliśmy, jest model Heidelbergera. Model ten jest interesujący dla profilu stanowiska pracy, odbywania praktyki oraz
szkolenia opiekunów praktyk (w tym przypadku opiekunów praktyk zawodowych i nie tylko). Rozwijanie i zmiany w szkoleniu i edukacji na uczelniach
stanowią punkt wyjścia niniejszego podsumowania. Ogólnie rzecz biorąc, starsze poglądy na temat "edukacji poprzez naukę" zostaną zastąpione. Nowe
rozumienie polega na tym, że do klasycznych kompetencji w nauce i nowych badaniach trzeba dodać nowe kompetencje osobiste, tak zwane
kompetencje kluczowe. Tym samym, uwydatnia się silny aspekt zarządzania jakością. Model pilotażowy podkreśla znaczenie tej kompetencji nie tylko
dla absolwentów w ich przyszłej roli jako menedżerów, ale zwłaszcza dla personelu uczelnianego. Model oferuje tym dwóm grupom moduły oraz
programy nauczania, szczególnie dla studentów na studiach licencjackich oraz magisterskich.
Ofertę stanowi plan studiów ze zintegrowanym programem dla opiekunów praktyk zawodowych Program dla opiekunów praktyk jest ukierunkowany na
studentów wyższych roczników lub absolwentów i składa się z kilku modułów. Z jednej strony, otrzymują szkolenie dla swojego kierunku, a z drugiej
strony moduły dla szkolenia kluczowych kompetencji.

O profilu pracy opiekuna praktyk zawodowych
Jest to krótka notatka prasowa o opiekunach jako "najważniejszej części" studiów MBA na odległość na Otwartym Uniwersytecie ("Open University") ,
największej brytyjskiej uczelni nauczania na odległość. Cytat jednego z opiekunów praktyk pracujących w programie: "Jako opiekun praktyk
zawodowych musisz być bezwzględnie kompetentny w swoim obszarze, ale personalne kompetencje, np. pewny instynkt dotyczący problemów z
czasem lub innych problemów Twoich studentów, lub zdolność chwalenia i wspierania, są równie istotne.
Jest to interesujące dla profilu stanowiska pracy opiekuna praktyk, a także dla schematu czasu. W programie opieki nad praktykami na kierunku
urologia na Uniwersytecie w Tubingen, opiekun pracuje jako część struktury tego kierunku, głównie jako wsparcie profesora. Pracuje z małymi grupami,
"zlokalizowanymi" w określonym przedziale czasowym programu studiów:, np. udzielając studentom wsparcia w fazie badań klinicznych i
mutlimedialnego programu studiów na kierunku urologia.

Umiejętności opiekuna praktyk zawodowych/mentora:
"Instytut Badań nad Mediami i Kompetencjami" (MMB) podaje 10 trendów dla E-nauczania w szkoleniu zawodowym. W jednym z artykułów, możemy
przeczytać: "Opiekunowie praktyk staną się istotni dla procesu nauczania.W planie studiów doktoranckich na Uniwersytecie w Hamburgu, na kierunku
psychologia, wymienia się tak zwaną opiekę nad praktykami jako jedną z możliwych części studiów oferowanych przez studentów wyższych roczników
oraz specjalne kwalifikacje lub osoby, które są absolwentami. Odpowiadają za nią profesorowie, którzy faktycznie prowadzą określone zajęcia. Jest to
istotne, ponieważ pokazuje, że istnieją uniwersytety, które naprawdę wymieniają opiekunów praktyk i nadają im własny status oraz określają
przynajmniej konieczne kwalifikacje. Jest to wyjątek na niemieckich uczelniach.
Ciekawe porównanie dostępne jest w projekcie Leonardo da Vinci "Europejski E-opiekun praktyk zawodowych".1. Na str. 7 jest mowa o procesie
kwalifikacji i certyfikacji. Aby udoskonalić proces jakości, partnerzy projektu wyodrębnili na poziomie organizacyjnym dwie kategorie. Dla kwalifikacji E /lub Tele-opiekuna mieli zorientowany modułowo program. Na str. 10 jako przykład podaja się moduł: "Rozwój kompetencji dotyczących planu
studiów". W ostatnim projekcie zatytułowanym: "Wymagania dla Tele-topiekunów w szkoleniu zawodowym narodowego instytutu szkolenia
zawodowego (BIBB) pokazały, że aby wspieraćproces nauczania, opiekunowie praktyk nie tylko muszą posiadać elementarną wiedzę na temat swoich
kierunków, ale muszą być także w stanie zapewnić studentom osobiste wsparcie i motywację. Muszą być na bieżąco z najnowszymi teoriami
dotyczącymi edukacji i dydaktyki, natomiast wymagane kompetencje w zakresie IT są absolutną koniecznością.
URL: www.european-e-tutor.net/html/project_focus.htm
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Wspieranie przez całe
ycie
ca e życie
Polski system opieki nad praktykami zawodowymi rozwinął się znacznie po tym, kiedy ogłoszono, że Polska przystąpi do UE (Polska wystąpiła o
akcesję w kwietniu 1994 i weszła do UE w maju 2004). Zaszła wtedy potrzeba dostosowania naszego systemu do tych istniejących w innych krajach
UE.
Opieka nad praktykami jest realizowana na każdym etapie procesu edukacji, począwszy od szkoły podstawowej a na uczelni kończąc. W przypadku
ucznia pierwszy kontakt z opieką nad praktykami zawodowymi ma miejsce w ostatniej klasie szkoły podstawowej - każda klasa bierze udział w
obowiązkowej wizycie w instytucji zwanej Centrum Doradztwa Psychologicznego i Pedagogicznego. Spotkanie koncentruje się na przekazaniu
uczniom porad dotyczących ich przyszłego zawodu, co pomoże im wybrać dalszą ścieżkę edukacji.
Podczas edukacji na poziomie szkoły średniej istnieją szkoły zawodowe, w których obowiązkowe jest szkolenie w miejscu pracy oraz szkoły średnie o
profilu ogólnym, które przygotowują jedynie do studiów wyższych, dlatego teżpraktyczne szkolenie nie jest obowiązkowe. Szkoły zawodowe mają co
najmniej jednego opiekuna praktyk, który przypada na 4-5 szkół. Wszyscy opiekunowie praktyk są uznani i należą do Międzyszkolnego Centrum
Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, które posiada oddział w każdej stolicy województwa (w Polsce jest 16 województw). Pełnią one funkcję ciał
doradczych, wspomagającychoraz kontrolujących dla studentów uczęszczających na praktyczne szkolenie, a takżepomagają im wybrać odpowiednią
uczelnię lub szukać pracy w przypadku, gdy nie chcą kontynuować formalnej edukacji. Dla uczniów szkoły średniej istnieje kilka instytucji, do których
mogą się zwrócić w zakresie opieki nad praktykami zawodowymi/planowania kariery: każda szkoła ma własnego pracownika oświaty, który zajmuje się
wsparciem zawodowym; uczniowie mogą także udać się do Centrum Kariery dla Młodzieży, działającego pod nadzorem władz miasta. Uczestniczą
także w spotkaniach z opiekunami praktyk zawodowych, w szkole oraz podczas dni otwartych w przedsiębiorstwach i na uczelniach.
W przypadku uczelni opieka nad praktykami zawodowyminależy najczęściej do zadań Akademickiego Biura Karier. Podobnie jak na poziomie średnim,
istnieją uczelnie, gdzie obowiązkowe jest praktyczne szkolenie (na przykład, uczelnie medyczne, techniczne lub pedagogiczne) i te, gdzie nie jest
obowiązkowe. W każdym razie, nawet jeżeli studenci nie są zobligowani do szkolenia, bardzo chętnie biorą w nim udział, ponieważ są świadomi, że w
ten sposób wzrastają szanse ich zatrudnienia. Kwestia opieki nad praktykami zawodowymi jest opisana w następujący sposób:
1. Funkcja opieki nad praktykami zawodowymi:
a. badanie i diagnoza
b. wsparcie
c. informacje
d. kontrola i ocena
2. Cele powinny być: wymierne, opisane w sposób całościowy i szczegółowy, zaplanowane, osiągalne i zrozumiałe dla obu stron procesu opieki nad
praktykami, (dla opiekuna i jego podopiecznego):
a. przygotowanie studentów w celu dokładnego wyboru zawodu, pracując nad indywidualną ścieżką kariery
b. przygotowanie studentówdo radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak: bezrobocie, problemy zdrowotne, adaptacja do nowych warunków
pracy i wymagań dotyczących mobilności, przygotowanie do roli pracownika, pomoc dla nauczycieli w zakresie tematów związanych z przyszłością
zawodową studentów, wspieranie działań podjętych przez uczelnie, mających na celu optymalny edukacyjny i zawodowy rozwój studenta.
Opiekun praktyk pomaga studentom wybierając przedsiębiorstwo, w którym przejdą szkolenie. Zarządza bazą danych kontaktów z przedsiębiorstwami,
co pozwala mu aktualizować wiedzę o wolnych stanowiskach oraz reagować szybko na zmieniające się potrzeby rynku pracy. Śledzi postęp zawodowy

studenta;, jakkolwiek, nie zawsze jest to regułą. Rola specjalistów ds. kariery na uczelniach jest czasami ograniczana do udzielania wsparcia jedynie
na uczelni, a po tym jak student rozpoczyna praktyczne szkolenie, jest wyłącznie pod nadzorem opiekuna w przedsiębiorstwie. Warto także
wspomnieć, że opiekun praktyk nie jest nauczycielem, co oznacza, że jest pracownikiem oświaty, ale nie prowadzi systematycznych zajęć, jak w
przypadku innych nauczycieli. Podsumowując, istnieje wiele wytycznych, przepisów prawa i wskazówek wydawanych przez Ministerstwo Edukacji.
Jakkolwiek, doradza się, aby każdy opiekun praktyk, opierając się na powyższych regułach, pracował nad własną koncepcją pracy . Zakłada się, że
osoba z odpowiednimi kwalifikacjami nie będzie oczekiwać gotowej receptury, jak to zrobić, ale będzie także w stanie przedstawić podejścia
indywidualne.
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Hiszpania

Brak rzeczywistej ście
cieżki
cie ki szkoleń
szkole dla opiekunów
opiekun w praktyk zawodowych.
zawodowych. Brak uznania ich umiejętno
umiej tności
tno ci
Dwa różne
r ne poziomy opieki nad praktykami zawodowymi w Hiszpanii: tradycyjny oraz zintegrowany
Podstawowymi umiejętno
umiej tnościami
tno ciami opiekuna praktyk zawodowych powinny być:
by :
- umiejętno
uchania (a nie słyszenia)
umiej tność
tno słuchania
s yszenia)
- Pewność
Pewno siebie
- Odpowiedzialność
Odpowiedzialno za swoje opinie
- Podejmowanie decyzji
- Powiązanie
Powi zanie z innymi wspołpracownikami
wspo pracownikami
- Dobre przeszkolenie na wypadekzmian
wypadekzmian
- Samowystarczalność
Samowystarczalno
- Przejmowanie inicjatywy
inicjatywy
- Umiejętno
Umiej tność
tno pracy z innymi
W każdym
dzie części
ka dym razie, opiekun praktyk zawodowych będzie
cz cią
ci grupy nauczycieli i nie musi być
by specjalnie przygotowany do zadań,
zada , które
kt re będzie
b dzie musiał
musia
rozwijać.
rozwija .
Obciążenie
Obci enie tą dodatkową
dodatkow pracą
prac nie jest w znacznej mierze uwzględniane
uwzgl dniane i nie jest dodatkowo wynagradzane.

Wsparcie akademickie: różne
ne poziomy w praktyce
Oczywistym jest fakt, że hiszpański system opieki nad praktykami zawodoymi rozwinął się od momentu, w którym system edukacyjny zdał sobie
sprawę, że staże zawodowe w przedsiębiorstwach są obligatoryjne dla wielu studentów.
W Hiszpanii zauważyliśmy dwa różne poziomyopieki nad praktykami zawodowymi, które tak naprawdę mają ze sobą wiele wspólnego. Pierwszy z nich
przedstawiał, jak traktowano opiekę nad praktykami wcześniej, a drugi – jak postrzega się obecnie dobrą opiekę nad praktykami zawodowymi.
Pomiędzy oboma poziomami możemy określić większy zakres obowiązków dla opiekuna praktyk, powinien on prowadzić studentów we wszystkich
swoich zadaniach szkoleniowych i przyszłości zawodowej. Jest nie tylko po to, aby tylko rozwiązywać problemy związane z treściami lub metodologiami
akademickimi. Ma pomagać także w procesie wspierania, aby osiągać kompetencje i umiejętności zawodowe....
W sieci europejskiej, gdzie w globalnym zarysie trzeba projektować bardzo dużo celów, w nowym scenariuszu opiekun praktyk zawodowych odegra
istotną rolę. Do dnia dzisiejszego, nauczyciel jest nie tylko przekaźnikiem wiedzy, ale również punktem odniesienia dla studenta. Jest osobą zajmującą
się wspieraniem przyszłego życia studenta, głównie uczelnianego, ale także zawodowego i osobistego.
Nowe systemy na uczelniach będą poszukiwać znacznie bardziej profesjonalnych osób, mówiących językami obcymi, umiejących korzystać z
technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz nowych technologii, które będą podróżować i wymieniać informacje...
W zasadzie, opiekun praktyk zawodowych musi pomagać studentowi w całym procesie edukacji. Począwszy od bardzo technicznego sposobu, jak w
przypadku zajęć na studiach magisterskich, a skończywszy na bardzo praktycznych sposobach, np. seminarium lub projekt, opiekun praktyk daje
praktykantowi możliwość jego prowadzenia i udzielania porad. Opiekun praktyk powinien być obecny podczas wszystkich programów nauczania
studenta. Musi być osobą odpowiedzialną i pewną dla studenta.
Z punktu widzenia personelu kierowniczego, opiekunowi praktyk trzeba pomagać w wykonywaniu jego zadania, a jego pracę należy brać pod uwagę od
początku, jako coś niezwykle istotnego i przez co nauczyciele mają otrzymywać specjalny harmonogram i prawdopodobnie specjalne szkolenie i
certyfikację. Oczywistym jest także to, że pracą musi kierować grupa nauczycieli, którzy stanowią część zespołu.
Z drugiej strony, określają oni jednoznacznie, jaki jest profil zawodowy opiekuna praktyk zawodowych z psychologicznego punktu widzenia. Z drugiej
strony, jeżeli przyjrzymy się temu, w jaki sposób uwzględniają rolę opiekuna zawodowego w szkole zawodowej i instytucie szkolenia, możemy znaleźć
daleko posunięte planowanie opieki nad praktykami, jak w tym przypadku: zasadniczo, podczas dwuletnich studiów, opiekun praktyk, jakkolwiek jest
obecny podczas obu lat studiowania, odgrywa rolę opiekuna praktyk zawodowych, gdy studenci zdobywają doświadczenie poza szkołą w ramach
stażu. Na drugim roku, opiekun praktyk będzie osobą odpowiedzialną za kierowanie ich pracą w przedsiębiorstwach.
Jego zadania polegają na wyborze przedsiębiorstw, do których zostaną skierowani studenci; opracowaniu programu szkoleniowego dla całego modułu,
współpracy z osobą kierującą przedsiębiorstwem; przedstawieniu i zakontraktowaniu w przedsiębiorstwach; przedstawieniu studenta przedsiębiorstwu i
dostarczeniu wszystkich dokumentów; regularnym odwiedzaniu osoby kierującej studentem w przedsiębiorstwie, aby móc wymieniać opinie i
kontrolować właściwy rozwój program szkoleniowego, który musi pasować do szkolenia w placówce oświaty; ocenie tego modułu tak, aby mógł być
częścią ogólnegoprogramustudiów - opracowaniu szczegółów dotyczących statystyk, aby zebrać informacje o dobrych praktykach.
W tym miejscu musimy zacytować bardzo istotną refleksję o "opiekunie praktyk zawodowych" w Hiszpanii. W taki sam sposób określamy nauczyciela
online podczas kursu szkoleniowego za pośrednictwem Internetu, ponieważ ta osoba nie jest uważana za ” prawdziwego” nauczyciela, z uwagi na to,
że nie jest obecna podczas całego okresu szkolenia. Fakt, iż odbywa spotkanie w zakresie opieki nad praktykami ze studentami za pośrednictwem
systemu komputerowego, obliguje nas do stosowania słowa opiekun, a nie profesor czy nauczyciel.
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Szwecja

Ście
cieżka
cie ka szkoleniowa w sektorze opieki zdrowotnej
Brak certyfikacji umiejętno
umiej tności
tno ci
Mentor akademicki pomaga studentom zastanawiać
zastanawia się
si nad pracą
prac wykonywaną
wykonywan w trakcie praktyki, np. zrozumieć
zrozumie wiedzę
wiedz teoretyczną
teoretyczn o zawodzie oraz
przenieść
przenie ją z teorii do praktyki.
Aby być
by zdolnym do refleksji, studenci poznali na uczelni/w college'u teorie dotyczące
dotycz ce uczenia się
si i komunikacji. Opiekunowie praktyk zawodowych to
wykładowcy
wyk adowcy odpowiedzialni za te zajęcia.
zaj cia.

Opiekunowie praktyk zawodowych przeszkoleni do
do kształcenia
kszta cenia
pielęgniarek
piel gniarek
Opiekun praktyk zawodowych jest nauczycielem/naukowcem zatrudnionym na uczelni, kierującym kilkoma studentami/praktykantami. Jest ogniwem,
pomostem pomiędzy uczelnią a życiem zawodowym. Osoba nadzorująca kieruje studentami odbywającymi praktyki w przedsiębiorstwie (lub szpitalu,
czy też w szkole). Nauczyciel akademicki kieruje kilkoma studentami podczas edukacji na uczelni.
Bardzo często opiekun praktyk zawodowych jest pracownikiem uczelni. Może także pracować jako nauczyciel akademicki (niektórzy z tych nauczycieli
pracują głównie na zasadzie e-learningu), natomiast część z nich pracuje w charakterze doradcy ds. kariery.
Istotnym elementem procesu uczenia się jest refleksja nad czynnościami i doświadczeniami zdobytymi podczas odbywania praktyki. Jest to możliwość
refleksji nad formalnymi i nieformalnymi procesami uczenia się, jak również refleksji na trzech różnych poziomach: osobistym, kariery i kwalifikacji.
Refleksja ta może obejmować także transfer z teorii do praktyki oraz transfer z praktyki do teorii. Opiekun praktyk zawodowych musi pomagać
studentowi w całym procesie edukacji.
Opiekunowie praktyk zawodowych mają zazwyczaj przynajmniej tytuł magistra na kierunku związanym z zawodem, w którym sprawują opiekę.
Szwedzki partner zdecydował się przesłać trzy sylabusy uniwersyteckie, w których istnieje nacisk na opiekę nad praktykami zawodowymi. Dwa z nich
pochodzą z sektora opieki zdrowotnej (edukacja pielęgniarek) a jeden z sektora behawioralnego (psychoterapia). Są to przykłady, które pokazują
istotne rezultaty uczenia się podczas omawiania opieki nad praktykami zawodowymi w Szwecji.

1 Synteza z działania monitorującego
Podejmując próbę skondensowania wyników uczenia się z trzech sylabusów, można by dokonać następującej syntezy.

1.1 O wiedzy i zrozumieniu
Opiekun praktyk zawodowych powinien być w stanie opisać
■ płaszczyzny teoretyczne uczenia się i wiedzy związane z rozwojem zawodu
■ oraz omówić opiekę zawodową, zgodnie z modelami i teoriami pedagogicznymi
■ oraz omówić rozwój kompetencji pielęgniarek związanych z różnymi płaszczyznami teoretycznymi
■ różne teorie i modele tutoringu

1.2 O umiej ę tno ś ciach i kompetencjach
■ analiza i refleksja nad swoimi działaniami w charakterze opiekuna praktyk w procesie nauczania zachodzącym pomiędzy studentami i
współpracownikami
■ wiedza i zrozumienie znaczenia komunikacji i dialogu w procesie uczenia się
■ ustne i pisemne opisanie pedagogicznych strategii/struktur i/lub podejść jako podstawa dla opieki nad praktyką studenta w praktycznej części
programu
■ poszukiwanie informacji i stosowanie wiedzy opartej na dowodach jako podstawaopieki nad praktykami zawodowymi
■ rozumienie dynamiki i procesów w sytuacji opieki nad praktykami zawodowymi, zarówno indywidualnej, jak i grupowej
■ refleksja nad oraz planowanie procesu opieki nad praktykami zawodowymi względemobszaru zawodowego
■ przekazanie i stosowanie wiedzy o procesach emocjonalnych zachodzących w trakcie uczenia się i znaczenie pedagogiki w procesie opieki nad
praktykami zawodowymi
Opiekun praktyk zawodowych powinien być w stanie
■ zastanawiać się nad wiedzą i uczeniem się w rozwoju zawodowym
■ zastanawiać się nad znaczeniem profesjonalnych postaw i wartości według studentów i współpracowników
■ zastanawiać się nad rolą topieki nad praktykami
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W kierunku europejskiej strategii w zakresie wspierania...
Po ukierunkowaniu na praktyki mentoringu akademickiego, wprowadziliśmy nowy krok projektu: stworzenie odpowiedzi na potrzeby profesjonalizacji
opiekunów praktyk zawodowych/mentorów

Profil stanowiska pracy europejskiego opiekuna praktyk zawodowych
Identyfikując róŜne aspekty projektu PROCERTU, partnerzy uzgodnili, aby oferować rzeczywiste szkolenia i
certyfikację, przeznaczone dla opiekunów praktyk zawodowych/mentorów.
Pierwszy krok w kierunku tej nowej oferty, zarejestrowany w procesie uczenia się przez całe Ŝycie, rozpoczął się
wraz z profilem stanowiska pracy opiekuna praktyk zawodowych.

Kolejny krok polega na uruchomieniu programu szkoleniowego, jak również ram odniesienia do certyfikacji, w celu przypisania certyfikatów umiejętności
opiekunom praktyk zawodowych, uznanym za kompetentnych
Zaprojektowany zostanie także proces certyfikacji.
Ostatecznym celem jest uzyskanie europejskiego uznania dla umiejętności profesjonalistów ds. mentoringu w placówkach szkoleniowych i odbywania
stażu połączonych z pracą oraz wkład w cele uczenia się przez całe życie.
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