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1. Wstęp
Niniejszy podręcznik powstał w następstwie badań nad opieką nad praktykami zawodowymi,
zrealizowanych w ramach projektu Leonardo da Vinci PROCERTU. Projekt PROCERTU został
sfinansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla wyłącznie poglądy
autora, a Komisja nie moŜe być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie
informacji zawartych w publikacji.
Projekt został opracowany przez partnerów z krajów europejskich, którzy wykazali się doświadczeniem
lub wiedzą w zakresie przebiegu naprzemiennych szkoleń między szkołą a przedsiębiorstwem, opieki
nad praktykami zawodowymi, profesjonalizacji i certyfikacji umiejętności.
Konsorcjum PROCERTU składa się z następujących podmiotów:
ISTP Saint Etienne (Francja)
E.N.T.E.R. (Austria)
Francuskie Stowarzyszenie Normalizacyjne AFAQ AFNOR (Francja)
ENSTIMA (Francja)
DAA (Niemcy)
FUTURUM (Polska)
PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA (Polska)
FASENET (Hiszpania)
IKERTIA (Hiszpania)
UNIWERSYTET W GOTEBORGU (Szwecja)
Podręcznik wykorzystuje dobre praktyki zaobserwowane w sześciu róŜnych krajach oraz świadectwa
opiekunów praktyk zawodowych, aby zapewnić ramy prawidłowej opieki nad praktykami zawodowymi.
Przedstawia wyniki projektu, którymi są: stworzenie profilu stanowiska pracy opiekuna praktyk
zawodowych i określenie umiejętności niezbędnych, aby je sprawować. Na koniec, wprowadza
moŜliwość szkolenia i certyfikacji opiekunów praktyk zawodowych.
Głównym celem niniejszego dokumentu jest rozpowszechnienie tego, co odbiorcy akademiccy, zwłaszcza
opiekunowie praktyk zawodowych, uwaŜali za "dobre praktyki" w opiece nad praktykami zawodowymi.
Niemniej jednak, mamy nadzieję, Ŝe mógłby on być wartościowy takŜe dla studentów i kierowników
wydziałów. Chcielibyśmy, aby stosowali go wszyscy ci, którzy są zaangaŜowani w proces opieki nad
praktykami zawodowymi po to, aby zapewnić najlepszą jakość tej opieki. W ten sposób, będzie on
przedstawiał rozpoczęcie procesu, a nie jego koniec.
Podręcznik moŜna pobrać ze strony internetowej PROCERTU - www.procertu.eu.
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2. Pojęcie opiekuna praktyk
zawodowych
W procesie monitorowania napotkaliśmy na róŜne praktyki dotyczące wsparcia akademickiego.
Stwierdziliśmy, Ŝe, chociaŜ istnieje i funkcjonuje we wszystkich obserwowanych krajach, kaŜdy kraj
posiada własną definicję dotyczącą stanowiska pracy opiekuna praktyk zawodowych i róŜne podejście do
mentoringu akademickiego.
Austria
— główna osoba kontaktowa podczas staŜu studenckiego
Opiekun praktyk zawodowych jest główną osobą kontaktową podczas odbywania praktyki w organizacji
zewnętrznej. Jest osobą kontaktową w przypadku problemów w obszarze wiedzy, organizacji,
administracji oraz umiejętności społecznych. Odpowiada za ocenę i certyfikację pracy w projekcie,
odbycie praktyki i dokumentację (np. raporty). Wspiera i motywuje studenta w zakresie doświadczeń
związanych z uczeniem się i orientacją zawodową.
Francja
— główna osoba kontaktowa podczas staŜu studenckiego
Opiekun praktyk zawodowych jest główną osobą kontaktową podczas praktyki uczniów w
przedsiębiorstwie/instytucji zewnętrznej (staŜ, praktyka zawodowa). Integruje praktykanta, umoŜliwia
rozwój i transfer umiejętności podczas odbywania praktyki oraz ocenia jego umiejętności. Część
opiekunów praktyk zawodowych jest rekrutowana z przedsiębiorstw. Dla wszystkich rodzajów
organizacji opieka nad praktykami zawodowymi reprezentuje bardzo ciekawy obszar badań
pedagogicznych nad rolą nauczyciela oraz nowymi praktykami pedagogicznymi.
Niemcy
— część studiów (DAA) i wszystkich programów e-learningowych lub osoba z własnym statusem i
określoną kwalifikacją (Uniwersytet w Hamburgu)
Nie ma ogólnego podejścia względem wsparcia akademickiego. Na niektórych uczelniach opiekunowie
praktyk zawodowych stanowią rzeczywistą część studiów (np. Akademia Nauczana na Odległość dla
Dorosłych). Opiekun jest obecny takŜe we wszystkich programach nauczania na odległość, które nie
mogą bez niego działać. Taki opiekun praktyk zawodowych musi być bezwzględnie kompetentny w
swoim obszarze i mieć pewien instynkt w zakresie problemów z czasem lub innych problemów swoich
studentów, a takŜe posiadać zdolność udzielania pochwał i wsparcia. Model Heidelbergera uznaje
znaczenie nowych kompetencji personalnych, podkreślając znaczenie zarządzania jakością, zarówno dla
absolwentów, jak i pracowników szkolnictwa wyŜszego, oraz oferuje im plan studiów wraz ze
zintegrowanym programem dla opiekunów praktyk. Jest to porównywane z programem Leonardo da
Vinci "Europejski e- Opiekun" Uniwersytet w Hamburgu to przykład uczelni, która nadaje opiekunom
własny status i określa konieczne kwalifikacje.
Polska
- stały pracownik
Opiekun praktyk zawodowych jest stałym pracownikiem z daną liczbą godzin na realizację swoich zadań.
Jest to osoba z tytułem magisterskim na kierunku zgodnym lub zbliŜonym do obszaru udzielanego
wsparcia zawodowego lub osobą z tytułem magisterskim innym niŜ z obszaru udzielanego wsparcia
zawodowego, ale po studiach podyplomowych z obszaru wsparcia zawodowego lub zarządzania
zasobami ludzkimi z ukończonym kursem wsparcia zawodowego. Czas pracy opiekuna praktyk powinien
wynosić maksymalnie 20 godzin tygodniowo. Opiekun zarządza bazą danych kontaktów z
przedsiębiorstwami i moŜe śledzić
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zawodowy postęp studenta. Jakkolwiek, jego rola ogranicza się czasami do udzielania wsparcia jedynie w
ramach uczelni. Oczekuje się, Ŝe będzie pracował nad własną koncepcją pracy, w oparciu o wytyczne,
przepisy prawa i instrukcje wydawane przez Ministerstwo Edukacji.
Hiszpania
— część grupy nauczycieli lub nauczyciel online podczas e-kursu
W Hiszpanii istnieją dwa róŜne poziomy tutoringu:tradycyjny i zintegrowany. Opiekun praktyk
zawodowych stanowi część grupy nauczycieli, a jego zadania polegają nie tyko na rozwiązywaniu
problemów związanych z treścią i metodologiami akademickimi, ale takŜe na pomaganiu w procesie
prowadzenia studenta w celu osiągnięcia kompetencji i umiejętności zawodowych. Opiekun praktyk
zawodowych powinien być obecny podczas wszystkich programów nauczania studenta. ObciąŜenie tą
dodatkową pracą nie jest zdecydowanie uwzględniane.
Termin "opiekun praktyk zawodowych" jest stosowany takŜe, aby określić nauczyciela online podczas
kursu szkoleniowego prowadzonego za pośrednictwem Internetu.
Szwecja
- nauczyciel akademicki/naukowiec
Opiekun praktyk zawodowych jest osobą zatrudnioną na uczelni, która pracuje w charakterze nauczyciela
akademickiego/naukowca lub z doradcami ds. kariery. Kieruje kilkoma studentami/praktykantami oraz
stanowi rodzaj ogniwa pomiędzy uczelnią a Ŝyciem zawodowym. Jego zadania polegają na udzieleniu
studentom pomocy w zastanowieniu się nad pracą wykonywaną przez nich w trakcie odbywania praktyki,
np. zrozumieniu wiedzy teoretycznej o zawodzie, a takŜe przeniesieniu jej z teorii do praktyki.
Opiekunowie praktyk zawodowych są wykładowcami odpowiedzialnymi za wykładanie studentom teorii
uczenia się i komunikacji podczas studiów na uczelni/w college'u.
Podsumowanie
Po omówieniu róŜnic i podobieństw koncepcji opiekuna praktyk zawodowych w sześciu partnerskich
krajach europejskich PROCERTU, konsorcjum PROCERTU uzgodniło następującą końcową definicję
opiekuna praktyk zawodowych dla projektu PROCERTU: "Osoba, która jest nauczycielem i/lub
naukowcem zatrudnionym na uczelni lub w innym instytucie akademickim, zajmująca się kilkoma
studentami/praktykantami w okresie, w którym student pracuje jako staŜysta w firmie/szpitalu/szkole
zawodowej.
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3. Zasady opieki nad praktykami
zawodowymi
Podstawa stanowiska pracy opiekuna praktyk zawodowych wymagała wnikliwej analizy praktyk
obserwowanych w róŜnych krajach, a takŜe rzetelnych źródeł informacji, takich jak literatura, wyniki
podobnych projektów, dyskusje i wywiady z opiekunami zawodowymi i beneficjentami. Analiza
wykazała kilka róŜnic, w zaleŜności od krajowych lub organizacyjnych warunków i cech. Jakkolwiek,
pomimo tych róŜnic, udało się ustalić, co powinno się składać na "profil stanowiska pracy opiekuna
praktyk zawodowych ".
Głównym celem staŜu bądź praktyki jest skonfrontowanie ucznia z otoczeniem i zadaniami
specyficznymi dla zawodu, do którego się przygotowuje. Sytuacje, które napotyka, oznaczają, Ŝe część
wiedzy teoretycznej jest przenoszona na pole praktyczne i wyraŜana w postaci know-how, postaw i
konkretnie dostosowanych zachowań.
Aby staŜ był miejscem oraz okresem czasu, w którym zachodzi istotny proces uczenia się, waŜne jest
zachęcanie ucznia do spojrzenia z dystansu na swoje doświadczenie. Doświadczenia naleŜy
przeanalizować i traktować jako część procesu uczenia się. Uczeń powinien odnosić się do swojej wiedzy
teoretycznej i ją stosować , a takŜe zauwaŜać granice i warunki jej zastosowania na polu doświadczeń.
Ten proces kontekstualizacji jest wzmacniany przez „osoby trzecie” i opiera się na ich obecności , aby
mogły wspomagać nową wymianę doświadczeń i wniosków. Opiekun powinien przyjąć tę rolę w sposób
naturalny. Wskazanie takiej funkcji/roli jako podstawy pracy opiekuna jest jednym z głównych wyników
PROCERTU i stwierdza bardzo wyraźnie, Ŝe właściwe kształcenie i szkolenie personelu jest w
przypadku opiekunów niezbędne.
Funkcje opiekuna
Istotną kompetencją w funkcji opiekuna jest doradztwo. Ta kompetencja jest bardzo cennym, a nawet
bezcennym, składnikiem kaŜdej funkcji opieki nad praktykami zawodowymi. Opiekunowie przyjmują
róŜne funkcje, które są ukierunkowane na równoczesną pomoc/osiąganie/towarzyszenie w zakresie
następujących elementów:
- socjalizacji ucznia/praktykanta
- przekazania i transferu wiedzy
- kwalifikacji ucznia/praktykanta
Równowaga pomiędzy tymi funkcjami moŜe być róŜna, w zaleŜności od kraju, organizacji, parametrów
prawnych, organizacyjnych, lokalnych lub indywidualnych. Zmienia się ona naturalnie w czasie dla
jednego konkretnego ucznia/praktykanta w trakcie jednego staŜu.
PoniŜsze wykresy pokazują wynik badań PROCERTU nad profilem opiekuna praktyk zawodowych :
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Wykres 1: Czynności dotyczące funkcji oraz oczekiwane wyniki
Socjalizacja
Przekazanie i transfer wiedzy
ucznia/praktykanta
Zintegrować praktykanta w
Wnieść wiedzę
ramach przedsiębiorstwa oraz
instytucji
Wyjaśnić gruntownie

Kwalifikacja
ucznia/praktykanta
Stworzyć (współtworzyć)
profesjonalny projekt

Wyjaśnić gruntownie

Ocenić postęp w rozwoju
umiejętności i kompetencji

Przyjmować i wytyczyć ścieŜkę Towarzyszyć w uczeniu się, czy to
działania/pokierować
technicznie, dyscyplinarnie, czy
metodologicznie

Wytyczyć ścieŜkę
działania/pokierować

UmoŜliwiać relacje pomiędzy Towarzyszyć praktykantowi we
praktykantem, zespołem
wszystkich okolicznościach
nauczycieli oraz opiekunem w
przedsiębiorstwie

Ujednolicać z innymi
opiekunami praktyk
zawodowych metody i praktyki
oceny

Na podstawie przebiegu
szkolenia określać tryb opieki

Aktywnie uczestniczyć w
definiowaniu przebiegu uczenia się
ucznia

Określać tryb oceny praktyk na
podstawie odniesienia do
umiejętności względem
przygotowanego stanowiska
pracy

Określić przedsiębiorstwa
partnerskie reprezentujące
ciekawe pole działania dla
praktykantów

Doradzać praktykantowi w zakresie
odpowiedzialności i autonomii

Gwarantować osiągnięcie i
jednorodność stanowiska pracy
poprzez stałą kontrolę z
wykorzystaniem określonych
narzędzi

Analizować profile i potrzeby
praktykantów

Zachęcać praktykanta do komunikacji, Oceniać osiągnięcie celów
przedstawiania argumentów,
szkoleniowych
relacjonowania i wymiany nabytego
doświadczenia i moŜliwych
problemów

UmoŜliwiać integrację
praktykanta w
przedsiębiorstwie po
ukończeniu studiów
Wykres 2: Umiejętności związane z działaniami
Umiejętności
Umiejętności Umiejętność Umiejętności
społeczne
pedagogiczne oceny
zarządzania
Podchodzenie do
ludzi w sposób
otwarty i bez
uprzedzeń

Podtrzymywa Ocena
nie
jakości
motywacji
uczenia się
kaŜdego
ucznia
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Umiejętności
Umiejętność
administracyjne rozwiązywania
problemów

Radzenie sobie Stworzenie
Znajomość
ze
biznesplanu/poz potencjalnych
stresem/tolerancj ycji kontrolingu problemów
a frustracji
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Świadomość
Ocena
Radzenie sobie z Radzenie sobie z Rozpoznanie
istnienia róŜnic
satysfakcji duŜą
zagadnieniami problemów
pomiędzy
studentów
częstotliwością organizacyjnymi
uczniami
komunikacji
Uwzględnieni
e celów
Odpowiednia
Zarządzanie
reakcja na róŜne interakcją
typy osobowości,
cechy narodowe,
wiek, itp.

Udzielania
odpowiedzi
studentom
Ocena
Zarządzanie
przebiegu
czasem

Umiejętność
rozumienia
problemów i
obaw
uczestników

Śledzenie
postępu
ucznia

Odpowiednie
zrównowaŜenie
ukierunkowania
na jednostkę i
grupę
Zapewnianie
uczniom
wsparcia i
zachęty

Udzielanie
informacji
zwrotnej
Radzenie
sobie z
róŜnymi
profilami
uczniów
Wspieranie
róŜnych
stylów
uczenia się, a
takŜe strategii
uczenia się

Zarządzanie
jakością

Radzenie sobie z
problemami

Zapobieganie
problemom

Motywowan
ie studentów
Przekazanie
uczniom
informacji
zwrotnej

Wykres 3: Istotna wiedza dla opiekuna praktyk zawodowych (zwłaszcza akademickiego)
Teorie uczenia się
Ocena
Rozwiązywanie problemów
Ocena i certyfikacja
Aspekty prawne
Administracja
Wiedza o konkretnym temacie
Wykres 4: Odwołanie do europejskiego curriculum vitae
kompetencje
podstawowe
Znać samego siebie; określać własne atuty
osobiste
kompetencje
Zarządzać osobistymi atutami, w tym zdrowiem oraz utrzymaniem
osobiste
zdolności do zatrudnienia; utrzymywać własną równowagę fizyczną
oraz umysłową
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Czuć się wydajnym; być pewnym siebie; wykazywać zdolność
podejmowania decyzji, a takŜe umiejętność działania w ramach
stanowiska
Posiadać umiejętności manualne (wskazane, w razie potrzeby, zgodnie
z "Cahier des charges")
Posiadać zdolności artystyczne (wskazane, w razie potrzeby, zgodnie z
"Cahier des charges")
Wykazywać zdolności analityczne
Wykazywać zdolności syntezy
Uwzględniać swoje zainteresowania
W razie konieczności, kwestionować własne dzialania i pozostawiać
sprawy własnemu biegowi
ukierunkowan Z zaangaŜowaniem, energią i wytrwałością dąŜyć do pracy
e
odpowiadającej własnemu "Cahier des charges",
zaangaŜowani
e
Organizować się w sposób samodzielny
Zarządzać i kontrolować harmonogram; przestrzegać danych
harmonogramów i terminów
odpowiedzialn Być oddanym i samodzielnie się motywować; podejmować obowiązki
e zachowanie związane z funkcją
Wykazywać wytrwałość w ramach funkcji
Robić samemu to, czego się oczekuje od innych osób; mieć dyscyplinę
osobistą i liczyć się z nią
Wytrzymywać napięcia i zarządzać stresem
Przyjmować lub wybierać kodeks deontologiczny oraz przestrzegać
go; przestrzegać etyki; być sprawiedliwym i uczciwym
transformacja i Wykazywać ciekawość, bystrość oraz inicjatywę, aby ułatwiać
innowacja
osiąganie celów instytucjonalnych
Wprowadzać innowacje; wykazywać się kreatywnością zgodną z
"Cahier des charges"
utrzymać
zdolność do
zatrudnienia

Być otwartym na nowe idee i wykazywać się elastycznością

Wykazywać chęć doskonalenia i być gotowym na to, aby ewoluować

kompetencje zdolności
Komunikować się w odpowiedni sposób z przełoŜonymi, kolegami,
społeczne
komunikacyjn podwładnymi oraz klientami
e
Komunikować się ustnie (w języku ojczystym)
Komunikować się w formie pisemnej (w języku ojczystym)
Potrafić i komunikować się w innych językach (wskazanych zgodnie z
"Cahier des charges")

Być zdolnym do słuchania; uwzględniać punkt widzenia innych osób
orientacja na
klienta

Mieć dobre wyczucie w obsłudze klienta (zewnętrznej lub
wewnętrznej); przyjmować i oferować klientom produkty i usługi w
sposób, który jak najlepiej spełnia ich rzeczywiste potrzeby ;
utrzymywać relacje zawodowe; kontrolować klientów
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umieć
Wykorzystywać podejścia i środki nauczania dostosowane do relacji
współpracow z kolegami i współpracownikami. Pomagać im , gdy będą tego
ać i
potrzebować, i, w razie potrzeby, zastępować
pracować w
Stawać w obronie pomysłów i ideałów oraz integrować te uzyskane
zespole
od innych osób; wykazywać perswazję i entuzjazm
Negocjować korzystne rozwiązania dla róŜnych interesariuszy
Dostosowywać się do środowiska
Być zdolnym integrować w swoim zachowaniu inne kultury oraz
plany działania
Rozwijać i proponować sieci partnerów
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4. Jak zostać opiekunem praktyk
zawodowych?
Jednym z celów konsorcjum PROCERTU było zrozumienie mechanizmu, przez który edukacyjne
umiejętności nauczycieli przekształcają ich w opiekunów praktyk zawodowych. Badając sześć krajów, z
których pochodzą partnerzyPROCERTU, mogliśmy opracować najlepsze praktyki lub po prostu praktyki
w kwestii prowadzenia studentów.
W większości przypadków opiekę nad praktykami zawodowymi sprawują nauczyciele uniwersyteccy,
wykładowcy lub naukowcy, którzy nie przechodzą specjalnego szkolenia w zakresie tego stanowiska
pracy. Zazwyczaj muszą oni pracować nad własną koncepcją pracy, znaleźć metody oraz narzędzia. Po
tym jak nauczyciel akademicki zostaje zaangaŜowany w proces doradczy, czy to przez polityki
uniwersyteckie, czy teŜ z własnej woli, musi wykorzystywać swoje umiejętności edukacyjne, aby
przekazać uczniom know-how. Od tego momentu, pracuje na to, aby stać się opiekunem praktyk
zawodowych.
Niektóre praktyki przedstawiające ścieŜki dlaopiekunów praktyk zawodowych:
Austria
W zasadzie, aby zostać opiekunem praktyk, nie trzeba spełnić Ŝadnych wymagań ani przejść
specyficznego szkolenia. Opiekunowie to profesorowie lub asystenci, którzy, poza zwykłą pracą, pełnią
takŜe funkcję opiekunów praktyk. Mają doświadczenie w pracy ze studentami oraz, w najlepszym
wypadku, takŜe w obszarze zawodowym. Z uwagi na to, Ŝe nie ma ustalonych metod opieki nad
praktykami, opiekunowie muszą indywidualnie tworzyć swoją pracę. Zazwyczaj proces sprawowania
opieki zachodzi w trakcie spotkań z róŜnymi studentami lub w grupach. MoŜe mieć on formę seminarium
dotyczącego odbywania praktyki, bezpośredniej wymiany ze studentami odbywającymi praktykę lub
spotkań indywidualnych.
Poza prowadzeniem i pełnieniem roli osoby kontaktowej, opiekunowie przygotowują studentów do tego,
aby właściwie dokumentowali swoje doświadczenie, co stanowi sposób oceny odbywanych przez nich
praktyk. W końcu, opiekun zachęca i wspiera studentów, aby zastanawiali się nad czynnościami oraz
doświadczeniem zdobytym w trakcie odbywania praktyk. Proces ten obejmuje róŜne poziomy:
- poziom osobisty - wzmocnić pewność siebie, uwidocznić własne kompetencje, zachęcać studenta, aby
poszukiwał indywidualnego stylu Ŝycia
- poziom kariery - poprawić rozumienie struktur i mechanizmów organizacji
- poziom kwalifikacji - zastanawiać się nad pozyskiwaną wiedzą, umiejętnościami oraz technikami pracy
i analizować je
Niemcy
Szkolenia lub standard dla kwalifikacji i statusu opiekuna nie są stosowane poza kilkoma wyjątkami (np.
model Heidelbergera, Centrum Procesu Bolońskiego). Opiekun określany jako "opiekun pracy"
występuje we wszystkich programach nauczania na odległość. Istnieją uniwersytety, które nadają
opiekunom własny status oraz określają przynajmniej konieczne kwalifikacje (np. Uniwersytet w
Hamburgu, kierunek psychologia). Model Heidelbergera pokazuje nowe rozumienie kompetencji w nauce
i badaniach, podkreślające znaczenie zarządzania jakością zarówno dla absolwentów, jak i personelu
akademickiego. Tym dwóm grupom oferuje się moduły i programy nauczania, które stanowią plan
studiów wraz ze zintegrowanym programem dla opiekunów. Program dla opiekunów jest ukierunkowany
na studentów
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wyŜszych semestrów lub absolwentów i składa się z kilku modułów. Zapewnia im szkolenia z ich
obszaru studiów oraz szkolenie "kluczowych kompetencji".
Konieczność szkolenia kompetentnych nauczycieli online, jako kluczowe dla procesu nauczania, została
dostrzeŜona przez Instytut Badań nad Mediami i Kompetencjami, który podaje 10 trendów dla elearningu w szkoleniu zawodowym.
Opiekun moŜe pracować takŜe jako część struktury kierunku, tak jak na Uniwersytecie Tubingen,
kierunek urologia. Na tym uniwersytecie opiekun pracuje głównie jako wsparcie profesora, z małymi
grupami studentów i w określonym czasie, na przykład podczas klinicznej fazy badań.
W niektórych programach nauczania, takich jak "Modułowy system nauczania", dostarczanych przez
Akademię Nauczania na Odległość dla Dorosłych, opiekunowie muszą obejmować więcej niŜ jeden
obszar studiów. Poza pracą dla MLS, kaŜdy z nich ma dodatkową pracę lub duŜe doświadczenie na
stanowisku pracy. Specyficzne i ogólne kompetencje są oczywiste.
Zgodnie z wynikami projektu "Wymagania dla tele-opiekunów w szkoleniu zawodowym", za który
odpowiadał BIBB (Narodowy Instytut Zawodowego Nauczania), aby wspierać proces nauczania,
opiekunowie muszą posiadać nie tylko elementarną wiedzę na temat swojego kierunku, ale muszą być
równieŜ w stanie zapewnić studentom osobiste wsparcie i motywację. Muszą być na bieŜąco z
najnowszymi teoriami edukacji i dydaktyki, natomiast wymagana kompetencja w zakresie IT jest
absolutną koniecznością.
Francja
We francuskim środowisku akademickim moŜna zaobserwować pewne nowe ciekawe praktyki dotyczące
opieki nad praktykami, np. spersonalizowane ścieŜki szkoleń, które w coraz większym stopniu
przygotowują do zawodu. Niestety, nie zawsze mają wspiercie w postaci wymaganych zasobów, a
czynności mentoringu nie są w sposób atrakcyjny wynagradzane. Oprócz tego, niektóre organizacje
zdecydowały się uruchomić szkolenia naprzemiennie dla wszystkich nauczycieli i zapłacić im taką samą
kwotę jak za godziny pracy. Co więcej, istnieją bardzo kompetentne ośrodki szkoleniowe, które pracują
nad metodami sprawowania opieki nad praktykami, organizują spotkania i badania w tym obszarze.
Kolejną dobrą praktyką jest rekrutowanie osób z przedsiębiorstw na opiekunów/mentorów. Opiekun
towarzyszy praktykantom lub staŜystom w przypadku szkoleń typu "sandwich", jak równieŜ pomaga im
budować własne umiejętności pomiędzy szkoleniami a pracą w przedsiębiorstwach. Dlatego teŜ,
opiekunowie powinni wiedzieć, co oznacza wspieranie/opieka nad praktykami, jakie są jej cele, związane
z nią ryzyka oraz ograniczenia. Powinni takŜe pracować bezpośrednio z opiekunami w przedsiębiorstwie
w ramach strategii przedsiębiorstwa. W tym przypadku naleŜy pomóc praktykantom zrozumieć ich
otoczenie zawodowe oraz ocenić ich razem z opiekunem w przedsiębiorstwie. JeŜeli chodzi o szkolenia,
na przykład w ISTP, mentorów szkoli się dzięki pewnego rodzaju stowarzyszeniu z innej organizacji,
która zajmuje się umowami o staŜe, nazywanej "CFA". Opiekunowie mogą być takŜe szkoleni w
przedsiębiorstwach wraz z innymi opiekunami, którzy są zaangaŜowani w ISTP juŜ od kilku lat. Niektóre
organizacje organizują spotkania pomiędzy swoimi partnerami, aby ich opiekunowie wymieniali dobre
praktyki w zakresie przedmiotu i przygotowywali szczegółową dokumentację dotyczącą tego tematu.
Polska
Dla opiekunów praktyk zawodowych nie ma określonego szkolenia. Rekrutowanie są zazwyczaj spośród
personelu akademickiego. Opiekun musi posiadać kwalifikacje psychologiczne, takie jak:
- komunikatywność
- poszanowanie autonomii studenta
Podręcznik dobrych praktyk FUTURUM WP9
12/19
© 2009 | PROCERTU | LLP-LdV-TOI-2007-FR-059

Podręcznik dobrych praktyk FUTURUM PROCERTU WP9
15 września 2009 r.
- inspirowanie zaufania studentów; rozwaga, empatia
- umiejętność współpracy
- świadomość własnych ograniczeń
Opiekun nie moŜe oczekiwać gotowego przepisu na wykonywanie swoich zadań, ale powinien raczej
prezentować podejście indywidualne. Na uczelniach, opieka nad praktykami naleŜy najczęściej do zadań
Akademickich Biur Kariery. Istnieją uczelnie, na których praktyczne szkolenie jest obowiązkowe (jak, na
przykład, medyczne, techniczne lub pedagogiczne) i uczelnie, gdzie nie jest ono obowiązkowe. W
kaŜdym razie, nawet jeśli szkolenia nie są obligatoryjne dla studentów, to chcą w nich uczestniczyć,
dlatego Ŝe mają świadomość, iŜ w ten sposób wzrastają ich szanse zatrudnienia.
Kwestia topieki nad praktykami jest opisana w następujący sposób:
1. Funkcja opieki:
- badanie i diagnoza
- wsparcie
- informacje
- kontrola i ocena
2. Cele (wymierne, opisane w sposób całościowy i szczegółowy, zaplanowane, osiągalne i zrozumiałe dla
obu stron procesu opieki):
- przygotowanie studentów pod kątem dokładnego wyboru zawodu, pracując nad indywidualną ścieŜką
kariery
- przygotowanie studentów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, takich jak bezrobocie, problemy
zdrowotne, adaptacja do nowych warunków pracy i wymagań dotyczących mobilności, przygotowanie do
roli pracownika, pomoc nauczycielom w zakresie tematów związanych z przyszłością zawodową
studentów, wspieranie działań podejmowanych przez uczelnię, mających na celu optymalną edukację i
rozwój zawodowy studenta
Hiszpania
Opiekunjest częścią grupy nauczycieli i nie musi być szczególnie przygotowany do zadań, które będzie
musiał wykonywać. W zasadzie, ma pomóc studentowi w całym procesie edukacji. Tradycyjnie opiekun
miał przekazywać wiedzę i pomagać w kwestii treści akademickich. W perspektywie europejskiej,
opiekunjest osobą odpowiedzialną za prowadzenieprzyszłego Ŝycia studentów, w głównej mierze
akademickiego, ale takŜe profesjonalnego i osobistego. Co za tym idzie, uczelnie poszukują osób
znacznie bardziej profesjonalnych, znających języki obce, które umieją pracować z technologiami
informacyjnymi i komunikacyjnymi oraz nowymi technologiami, i które będą podróŜować i wymieniać
informacje. Aby spełnić oczekiwania uczniów i personelu kierownictwa, opiekin powinien posiadać
pewne podstawowe umiejętności: umieć słuchać (a nie słyszeć), być pewnym siebie, być
odpowiedzialnym za swoje opinie, podejmować decyzje, być związanym ze współpracownikami, być
dobrze wyszkolonym na wypadek zmian, być samowystarczalnym, przejmować inicjatywę, wiedzieć, jak
pracować z innymi. Biorąc pod uwagę jego zadania oczekuje się takŜe, Ŝe będzie nawiązywał kontakty z
przedsiębiorstwami. Jego praca polega na wyborze przedsiębiorstw, do których zostaną skierowani
studenci, opracowaniu programu szkoleniowego dla całego modułu, współpracy z osobą kierującą
przedsiębiorstwem, prezentacji i zakontraktowaniu przedsiębiorstw, przedstawieniu studenta w
przedsiębiorstwie i dostarczeniu wszystkich dokumentów, regularnych wizytach u osoby kierującej
przedsiębiorstwem w celu wymiany opinii i kontrolowania właściwego rozwoju programu szkolenia,
który musi pasować do szkolenia w szkole, ocenianiu tego modułu tak, aby mógł być częścią
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ogólnego programu studiów oraz opracowaniu szczegółów i statystyk, aby gromadzić informacje o
dobrych praktykach.
Szwecja
Zasadniczo, nie istieje unikalny program kształceniadla opiekunów praktyk zawodowych. Zwykle mają
przynajmniej tytuł magistra związany z zawodem, w którym sprawują opiekę nad praktykami . Niektórzy
posiadają takŜe doświadczenie wypracowane w przedsiębiorstwach. Pozostali mogą mieć stopień
związany z edukacją, psychologią, psychologią społeczną lub psychologią sprawowania opieki i
organizacji.
W przypadku edukacji dla pielęgniarek, opiekunowie praktyk zawodowych, oprócz stopnia
pielęgniarskiego i specjalnego stopnia opieki pielęgniarskiej, przechodzą takŜe specjalny kurs
sprawowania opieki (nad praktykami zawodowymi). Pomimo tego Ŝe w przypadku opiekunów praktyk
zawodowych nie istnieje certyfikacja umiejętności, niektóre wymagania wydają się oczywiste. MoŜna je
pokrótce przedstawić w następujący sposób:
1. Wiedza i rozumienie Opiekun powinien być w stanie opisać:
- teoretyczne perspektywy dotyczące uczenia się i wiedzy związanej z rozwojem zawodu
- oraz omawiać opiekę zawodową, zgodnie z modelami i teoriami pedagogicznymi
- oraz omawiać rozwój kompetencji pielęgniarek, związany z róŜnymi teoretycznymi perspektywami
- róŜne teorie i modele opieki nad praktykami
2. Umiejętności i kompetencje Opiekun powinien być w stanie:
- analizować i zastanawiać się nad działaniami jako opiekun w procesie nauczania zachodzącym
pomiędzy studentami a współpracownikami
- znać i rozumieć znaczenia komunikacji i dialogu w procesie nauczania
- opisywać ustnie i pisemnie pedagogiczne strategie/struktury i/lub podejście jako podstawę dla
sprawowania opieki nad studentami w praktycznej części programu
- szukać informacji i stosować wiedzę opartą na dowodach jako podstawę sprawowania opieki
- rozumieć dynamikę i procesy w sytuacji sprawowania opieki, zarówno indywidualnej, jak i w grupie
- zastanawiać się nad procesem opieki względem zawodowego obszaru i planować go
- przekazywać i stosować wiedzę o procesach emocjonalnych w trakcie uczenia się oraz znaczeniu
pedagogiki w procesie opieki nad praktykami zawodowymi
3. Postawy i wartości Opiekun powinien być w stanie:
- wyciągać wnioski z poglądów na temat wiedzy i uczenia się w rozwoju zawodowym
- wyciągać wnioski ze znaczenia profesjonalnych postaw i wartości według studenta i
współpracowników
- wyciągać wnioski z roli opieki nad praktykami
Być moŜe warto wspomnieć takŜe fakt, Ŝe istnieją inne źródła, które zajmują się opieką nad praktykami,
np. projekt Leonardo da Vinci "Europejski e-tutor", który oferuje program zorientowany modułowo dla
kwalifikacji e-/tele-opiekuna.
Kolejnym źródłem jest notatka prasowa o opiekunach jako najwaŜniejszej części studiów MBA
prowadzonych na odległość przez Otwarty Uniwersytet ("Open University"), największą brytyjską
uczelnię kształcącą na odległość. Jedna z nich twierdzi, Ŝe jako opiekun, trzeba być nie tylko
bezwzględnie kompetentnym w swojej dziedzinie, ale posiadać takŜe
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kompetencje personalne, np. pewny instynkt wobec problemów związanych z czasem lub innych
problemów swoich studentów, lub umiejętność chwalenia i udzielania wsparcia.
Podsumowanie
Podsumowując, moŜemy wnioskować, Ŝe obecnie, w większości przypadków, na pozór nie ma wymagań
względem zostania opiekunem praktyk i istnieje jedynie kilka moŜliwości przeszkolenia na to
stanowisko. Niemniej jednak, będąc świadomymi swojej misji, opiekunowie praktyk zawodowych muszą
posiadać i rozwijać wiele róŜnych umiejętności:
- umiejętności pedagogiczne, społeczne i komunikacyjne, np. zdolność informowania, słuchania
studentów, otwartość, zarządzanie i moderowanie dyskusji, instruowanie studentów, mierzenie postępów
studentów i pomaganie w budowaniu kompetencji
- umiejętności administracyjne, a takŜe umiejętność wydajnej pracy z duŜą liczbą studentów i zajmowania
się duŜą ilością wymaganej dokumentacji (umowy, wnioski o praktyki, dzienniki praktyk, karty ocen,
itd.)
- umiejętności zawodowe, np. wysoki stopień profesjonalizacji w konkretnym obszarze, duŜe
doświadczenie zawodowe, wyspecjalizowana wiedza, doświadczenie zawodowe dopasowane do
programu studiów na danym kierunku
Poza niezbędnymi umiejętnościami, opiekunowie praktyk zawodowych potrzebują odpowiednich metod
oraz narzędzi. Na podstawie doświadczenia respondentów wskazano najwaŜniejsze metody pedagogiczne
stosowane przez opiekunów praktyk zawodowych. Jedną z najbardziej popularnych alternatyw jest
"sticking out". "Szkolenie grupowe uczestników na rzecz doświadczenia wymiany" jest jedną z trzech
metod będących na szczycie listy, skupia się ona na połączeniu zagadnień dotyczących kwestii
związanych z doświadczeniem i miejscem pracy. Na dole "listy popularności" odnajdujemy m.in.
"uczenie się z wykorzystaniem komputera", "szkolenie indywidualne" oraz "szkolenie umiejętności".
Uwagi od respondentów ujawniły pewne dodatkowe istotne metody pedagogiczne, np. konferencje
zawodowe, spotkania, studia przypadku, instrukcje, portfolio, indywidualne projekty seminaryjne.
Odkryliśmy następujące narzędzia, które moŜna dołączyć do edukacji i dydaktyki: kursy osobiste,
zarządzanie dyskusjami studentów i pracą w grupie oraz indywidualne wywiady ze studentami.
MoŜemy równieŜ wymienić dodatkowe narzędzia (bardziej tradycyjne), takie jak retoryka i literatura.
Niektóre narzędzia moŜna znaleźć takŜe w sektorze technologii edukacyjnych: Internet, platformy
nauczania online, technologie informacyjne i komunikacyjne oraz metodologia komunikacji. Jak
powiedział jeden z respondentów: "Opiekunowie mają sprawić, by student stosował określone narzędzia
mające na celu wypraocowanie złoŜonego podejścia.. Istnieją trzy główne narzędzia: "Zadawanie pytań",
które stanowi serię pytań, aby pomóc studentom przeprowadzającym analizę ogólną problemu określić
cele, ustalić priorytety, itp.; "Plan działania" zawierający szkolenie zdobywania kompetencji; "Arkusz
uzasadnień" dopingujący studentów do tego, aby wcześniej przeanalizowali daną czynność, wybrali
optymalne rozwiązanie, ocenili wyniki, ocenili kompetencje pozyskane w trakcie działania.
Wreszcie, naleŜy wymienić pewne narzędzia dokumentacji: dokumenty z informacją zwrotną,
instrumenty oceny, listy kontrolne, dzienniki refleksji, nadzór nad portfolio i raportem z praktyki.
Ogólnie rzecz biorąc, oczekiwania wobec pracy opiekuna praktyk zawodowych narzucają wymagania,
którym musi sprostać, nawet jeśli są one nieformalne.
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5. Samoocena
Samoocena swoich kompetencji stanowi podstawowy element zdiagnozowania potrzeby lub oceny
skuteczności wyników. Zazwyczaj sam opiekun moŜe dokonać tego spontanicznie. Jakkolwiek, istnieje
niebezpieczeństwo, Ŝe taka ocena nie będzie wystarczająco odpowiednia, aby zdać sobie sprawę z
własnych słabości i braków. Wręcz przeciwnie, test samooceny jest przydatnym narzędziem, aby
zobaczyć w jakim stopniu indywidualne kompetencje osoby pasują do standardów. Taka samoocena jest
jedną z niezbędnych wskazówek decydujących o strategiach nauczania. Trafność samooceny ma ogromne
znaczenie w szkoleniu e-learninowym, w którym nie narzuca się ściśle programu a uczeń moŜe kierować
własnym procesem nauczania. Dlatego właśnie PROCERTU sugeruje przeprowadzenie testu przed
rozpoczęciem praktyki zawodowej, w nadziei, Ŝe moŜe być to przydatne dla obecnych i przyszłych
opiekunów:
UMIEJĘTNOŚCI OPIEKUNA PRAKTYK ZAWODOWYCH
ZDOLNOŚCI
UMIEJĘTNOŚCI
WIEDZA
Zdobyte
Nie
zdobyte
Zintegrować praktykanta w ramach Dynamika grupy
Socjalizacja
przedsiębiorstwa oraz instytucji
ucznia/
praktykanta
Wyjaśnić gruntownie
Powitać i wytyczać ścieŜkę
działania/kierować
UmoŜliwiać relację pomiędzy
praktykantem, zespołem
nauczycieli oraz opiekunem w
przedsiębiorstwie
Poprzez kurs szkoleniowy określić
sposób sprawowania opieki
Określić przedsiębiorstwa
partnerskie reprezentujące
ciekawy obszar działań dla
praktykanta
Analizować profile i potrzeby
praktykantów
UmoŜliwiać integrację praktykanta
w przedsiębiorstwie po ukończeniu
studiów
Stworzyć (współtworzyć)
Kwalifikacja
ucznia/praktyka profesjonalny projekt
nta

komunikacja
werbalna/niewerbaln
a
komunikacja
interpersonalna
Zarządzanie czasem

Rozwiązywanie
problemów

Aktywne słuchanie
Kreatywność

Ocenić postęp w rozwoju
umiejętności i kompetencji

Metodologia oceny

Wytyczyć ścieŜkę
działania/kierować

Projekt
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FUTURUM
Ujednolicać metody i praktyki
Techniki zarządzania
oceny z innymi opiekunami
praktyk zawodowych
Określać tryb oceny praktyki na
podstawie odniesienia do
umiejętności względem
przygotowywanego stanowiska
pracy
Gwarantować osiągnięcie i
jednorodność stanowiska pracy
poprzez stałą kontrolę z
wykorzystaniem określonych
narzędzi
Oceniać osiągnięcie celów
szkolenia
Przekazywanie i Wnieść wiedzę
transfer wiedzy

Zarządzanie czasem

Wyjaśnić gruntownie
Towarzyszyć w uczeniu się, czy to Narzędzia oceny
technicznie, dyscyplinarnie, czy
/tablica wskaźników
metodologicznie
sprawozdania
Zawodowe prace
pisemne
Pomoce
komunikacyjne
Metodologia
rozwiązywania
problemów
Towarzyszyć praktykantowi we
wszystkich okolicznościach
Aktywnie uczestniczyć w
definiowaniu toku uczenia się
ucznia
Doradzać praktykantowi w zakresie
odpowiedzialności i autonomii
Zachęcać praktykanta do
komunikacji, przedstawiania
argumentów, relacjonowania i
wymiany nabytego doświadczenia i
moŜliwych problemów
Doradztwo

Być niezaleŜnym

Być sprawiedliwym i otwartym na nowe idee

Posiadać najbardziej
współczesny poziom
wiedzy w swojej
dziedzinie (związany
z poziomem
praktykantów)

Umieć:
- słuchać,
- prowadzić dialog,
- pocieszać,
- szanować,
- ufać,
- instruować...
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komunikacja
werbalna/niewerbaln
a
komunikacja
interpersonalna
zarządzanie czasem
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6. Podsumowanie i wnioski
Z jednej strony, opiekun praktyk zawodowych powinien spełniać oczekiwania studentów w sposób jak
najbardziej niezawodny. Ale, ze względu na bycie postrzeganym jako ekspert w dziedzinie kariery
studentów, powinien mieć moŜliwość wspierania procesu nauczania jednocześnie na dwóch poziomach:
realizacji celów, których oczekują studenci, ale takŜe wspomagania rozwoju metapoznania, tzn.
związanego z określeniem celów i zdolności. Jest to bardzo ambitne zadanie, które wymaga właściwego
przygotowania. Nie ma wątpliwości, Ŝe osoby odpowiedzialne za nauczanie innych powinny rozwijać
swoje umiejętności, wiedzę oraz poprawiać swoje kompetencje. Ponadto, powinny istnieć standardy
umoŜliwiające ocenę jakości opieki nad praktykami, np. powszechnie akceptowany system certyfikacji.
Certyfikacja umiejętności powinna być uznawana, co z kolei powinno wpływać na status zawodowy
opiekuna praktyk. W zakresie, w którym mogliśmy zbadać podejście do sprawowania opieki nad
praktykami zawodowymi w sześciu krajach europejskich, moŜemy wnioskować, Ŝe, poza kilkoma
wyjątkami, nie ma Ŝadnych szczególnych kursów/programów szkoleń dla tych, którzy sprawują opiekę
nad praktykami zawodowymi Na tym etapie nie było takŜe jakiejkolwiek certyfikacji, którą moglibyśmy
zarejestrować. Co za tym idzie, opiekunowie praktyk zawodowych zazwyczaj nie czuli się naprawdę
zmotywowani. Jednak rezultaty naszego monitoringu wykazały, Ŝe istnieje zainteresowanie
certyfikowaniem opiekunów praktyk zawodowych
Biorąc pod uwagę realne potrzeby środowiska akademickiego w tym obszarze umiejętności, konsorcjum
PROCERTU chce dać kaŜdemu podmiotowi zaangaŜowanemu w opiekę nad praktykami zawodowymi
moŜliwość uczestnictwa w programie e-learningowym, w celu uzyskania certyfikacji umiejętności.
Mamy nadzieję, Ŝe w ten sposób przyczynimy się do eliminacji niektórych barier edukacyjnych i
wypromujemy pracę opiekuna praktyk zawodowych na poziomie europejskim.
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