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SŁOWO WSTĘPNE
Zatrudnienie
jest
dzisiaj
głównym
czynnikiem
włączenia
społecznego,
pozwalającym utrzymać się na rynku
pracy,
stanowiącym
waŜny
czynnik
socjalizacji.
Koncepcja leŜąca u podstaw niniejszego
Przewodnika, podjęta w ramach projektu
EOF– Europejskie Ramy Outplacementu
stanowi
kontynuację
załoŜeń
innej
inicjatywy
międzynarodowejprojektu
BliŜej Pracy, zakończonego w roku 2009.
Projekt BliŜej Pracy zrodził się ze wspólnej
troski
instytucji
partnerskich
o ludzi
młodych
napotykających
na trudności
w dostępie do zatrudnienia (wynikające
głównie z niskich kwalifikacji nabytych
w szkole, niewystarczającego dostosowania
do zmiennych wymogów rynku pracy).
Dlatego młodzi ludzie, wybrani zostali jako
grupa
docelowa
dla
działań
podejmowanych w projekcie BliŜej Pracy.
W grupie docelowej znaleźli się nie tylko
młodzi bezrobotni (poszukujący pracy po
raz pierwszy lub będący w sytuacji
3

długotrwałego bezrobocia) ale i młodzi
z róŜnym stopniem i formą upośledzenia.
Projekt był próbą skutecznej reakcji,
z jednej strony na potrzeby szkoleniowe
wymienionej grupy docelowej, z drugiej zaś
na
fakt
ciągle
niezaspokojonego
zapotrzebowania
na
pracowników
z odpowiednimi
kwalifikacjami
wśród
przedsiębiorstw.
Innowacyjna metodologia przyjęta do budowy
szkolenia
w
programie
BliŜej
Pracy
charakteryzowała się aktywnym zaangaŜowaniem
wszystkich
zainteresowanych
stron:
przedstawicieli grup docelowych, pracodawców,
mentorów i tutorów. Szkolenie zostało
opracowane i przetestowane w partnerstwie
ponadnarodowym. Wyniki ewaluacji przyczyniły
się do wypracowania niniejszego Przewodnika.
Jego
celem
było
wsparcie
tutorów
i mentorów w ich działaniach polegających
na pomocy i opiece nad osobami w trakcie
szkolenia na stanowisku pracy, z naciskiem
na zawody z obszaru administracji.
Prace nad przewodnikiem kontynuowane
były w ramach projektu EOF – Europejskie
Ramy Outplacementu. We współpracy
z instytucjami partnerskimi zbadany został
4

stopień, w jakim Przewodnik moŜe być
zastosowany do kształcenia i szkolenia
w obszarach techniki. Zbadano, jakie
(ewentualne) zmiany są konieczne dla
celów jego nowego zastosowania. Analiza
ta wykazała, Ŝe model opieki nad osobą
szkoloną ze strony mentorów i tutorów,
opisany w Przewodniku, wspiera wszystkie
dziedziny kształcenia i szkolenia zawodowego.
Zatem
znaczna
część
Przewodnika
(np. zadania mentora i tutora, metody
uczenia się i nauczania jak równieŜ arkusze
pracy) moŜliwe są do zastosowania bez
modyfikacji. W analizie uwzględniono
dodatkowo inne waŜne kryterium. Jest nim
kultura i kontekst funkcjonowania danego
przedsiębiorstwa. WyraŜa się ona między
innymi w tradycji, niepisanych prawach
i regułach, w specyfice języka uŜywanego
przez pracowników. NajwaŜniejsze wyniki
analiz zostały zawarte w części: WdroŜenie
Przewodnika do Obszaru Edukacji Technicznej
(Załącznik 3). Ponadto, dodano arkusz
pracy dotyczący tematyki bezpieczeństwa
na stanowisku pracy.
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Mamy nadzieję, Ŝe ta rozbudowana wersja
Przewodnika, adresowana do szerszej
grupy odbiorców, słuŜyć będzie pomocą
w pracy mentorów i tutorów.

Wyzwaniem stojącym przed Tobą jako
mentorem lub tutorem jest wykorzystanie
posiadanej wiedzy w procesie szkolenia
młodej osoby na stanowisku pracy, tak aby
rozwijać
jej
indywidualny
potencjał
i zwiększyć
moŜliwości
jej
awansu
społecznego.
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Niniejszy Przewodnik definiuje zadania
mentoringu
i
tutoringu
opracowane
w programie BliŜej Pracy oraz doskonali
Twoje kompetencje współpracy z innymi
uczestnikami
procesu
kształcenia
na stanowisku pracy.
PoniŜej zamieszczono treści opracowane
w projekcie BliŜej Pracy. Ich uaktualnioną
i rozbudowaną w ramach projektu EOF
wersję znajdziesz w Załącznikach: 3, 4, 5
i 6.

7

Program BLIśEJ PRACY
Praca mentora, w świetle programu
szkoleniowego
BliŜej
Pracy,
jest
wyzwaniem, ale jednocześnie źródłem
satysfakcji. Szczególnie istotne znaczenie
ma jego praca dla zawodowego rozwoju
grupy docelowej — młodzieŜy mającej
trudności na współczesnym rynku pracy.
Zgodnie z załoŜeniami programu, mentor,
jako osoba doświadczona zawodowo,
bierze
„pod
swoje
skrzydła”
osobę
szkoloną, wpiera ją i zachęca do pracy,
nauki, rozwoju. Mentor stanowi wzór do
naśladowania.
Współpracuje
nie
tylko
z
osobami
szkolonymi, ale równieŜ z pracodawcami
oraz tutorami.
Tutor jest osobą posiadającą (zarówno
w kategoriach zawodowych, jak i w
zakresie umiejętności miękkich) zdolności
i wiedzę,
pozwalające
na
wspieranie
mentorów,
osób
szkolonych
i pracodawców. Powinien być zaznajomiony
z procesem edukacyjnym osoby szkolonej,
w sposób obiektywny nadzorować go
przekazywać wszystkim zaangaŜowanym
8

stronom
szczere
(feedback).

informacje

zwrotne

Współpraca pomiędzy tutorem a mentorem
ma kluczowe znaczenie dla powodzenia
procesu edukacji i przygotowania młodego
człowieka do wejścia na rynek pracy.
CZYM JEST MENTORING?

Definicja: Mentoring to proces, w którym
wykwalifikowana
osoba
(pracownik
przedsiębiorstwa) pomaga innym zdobyć
potrzebne kwalifikacje zawodowe. Jest teŜ
strategią rozwoju osobistego, w ramach
której mentor ułatwia, stymuluje i wspiera
rozwój innej osoby poprzez dzielenie się
swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi,
prezentowanymi wartościami i postawami.
Zalety i korzyści mentoringu: mentoring
przynosi
wiele
satysfakcji
wszystkim
zainteresowanym
stronom.
Nie
tylko
podnosi zatrudnialność osoby szkolonej, ale
takŜe rozwija jej umiejętności społeczne,
samoświadomość
i
samodyscyplinę.
Ze strony
mentora
jest
to
rozwój
umiejętności
komunikacyjnych,
przywódczych i szkoleniowych. Ponadto
9

mentor spełnia się zawodowo inwestując
w innych.
Mentoring kreuje w firmie atmosferę
zachęcającą
do
rozwoju
osobistego
i zawodowego, podnosi poziom i róŜnorodność
wiedzy w przedsiębiorstwie. Wszyscy
uczestniczący w tym procesie przyjmują
część odpowiedzialności społecznej za
rzeczywiste przygotowanie osoby szkolonej
zgodnie z potrzebami rynku pracy.
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CZYM JEST TUTORING?

Definicja:
Tutoring
jest
procesem,
w którym opiekun (tutor) uczy/szkoli
pojedyncze osoby lub, w niektórych
przypadkach, niewielkie grupy.
Celem tutoringu jest świadczenie takiej
pomocy, która umoŜliwi jej odbiorcom
stanie się samodzielnymi uczniami.
Tutoring oznacza pomoc osobom uczącym
się w ulepszaniu ich strategii zdobywania
wiedzy i rozwoju, promowanie samodzielności,
inspirowanie.
Tutoring jest długofalowym procesem
współpracy, nakierowanym na integralny
rozwój podopiecznego, obejmujący wiedzę,
umiejętności i postawy.
Zalety i korzyści wynikające z tutoringu
Tutoring sprzyja samoorganizacji pracy
i motywuje
grupę
docelową
do
ustawicznego uczenia się, zarządzania
własnymi strategiami edukacyjnymi.
Tutoring buduje empatię w stosunku do
wszystkich osób zaangaŜowanych w proces
szkolenia.
11

Korzyści obejmują takŜe rozwój samooceny
tutora, wzrost jego pewności siebie,
poczucia odnoszonego sukcesu.
Pracując z młodzieŜą, która nie jest
w stanie
wykorzystać
dorobku
swojej
dotychczasowej (standardowej) edukacji lub
posiada luki kompetencyjne pomagasz jej
osiągnąć sukces, zdobyć kwalifikacje,
doświadczenie. Tutoring doskonali równieŜ
umiejętność zarządzania czasem oraz
umiejętności przywódcze i organizacyjne.
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JAKI JEST PROFIL MENTORA?

Mentor powinien być:
• wzorem do naśladowania dla osób
szkolonych
i
współpracowników.
Mentor
jest
przykładem
zawodowej
praktyki, wartości i etyki. Jest nie tylko
ekspertem
w
zakresie
umiejętności
zawodowych, ale posiada takŜe odpowiedni
zestaw umiejętności miękkich;
• zdolny do przyjęcia odpowiedzialności
za osoby szkolone. Mentor udziela
wsparcia osobie szkolonej na płaszczyźnie
zawodowej,
ale
równieŜ
na
innych
płaszczyznach składających się na rozwój
zawodowy i osobowy (szczególne wyzwanie
stanowi sfera problemów osobistych);
• przewodnikiem dla osób szkolonych.
Mentor musi motywować osobę szkoloną
i wskazywać jej róŜne ścieŜki rozwoju,
wyznaczać nowe cele dla procesu edukacji;
• elastyczny, tolerancyjny i wolny
od uprzedzeń. Ze względu na szczególne
potrzeby grupy docelowej, mentor musi
posiadać wymienione cechy, aby móc
13

zagwarantować
skuteczność
uczenia się i rozwój;

procesu

• opiekunem, który jest przygotowany do
tworzenia otwartych relacji charakteryzujących
się wzajemnym zaufaniem. Musi potrafić
wyznaczać granice swoich zadań jako
doradcy, których nie naleŜy mylić z rolą
nauczyciela, psychologa czy pracownika
pomocy społecznej.
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JAKI JEST PROFIL TUTORA?

Tutor powinien być:
• dostępny dla mentorów i pracodawców
w razie problemów i szczególnych trudności
dotyczących osoby szkolonej (w tym
osobistych, rodzinnych);
• doświadczony w procesach monitorowania
i budowy
partnerstw
zawodowych,
powinien udzielać pomocy mentorowi oraz
przedsiębiorstwu w koncentrowaniu się na
procesie szkolenia, prowadzeniu dokumentacji
dotyczącej rozwoju osób szkolonych;
• gotowy do udzielenia wskazówek
i informacji wszystkim zainteresowanym
stronom
procesu
szkolenia:
firmie,
mentorowi i osobom szkolonym;
• „sprzedawcą” zdolności i umiejętności
osoby
szkolonej,
jej
cech
osobistych
i umiejętności “miękkich” względem mentorów
oraz
przedsiębiorstw
(potencjalnych
pracodawców);
• osobą radzącą sobie z bieŜącymi,
nieoczekiwanymi sytuacjami dotyczącymi
osób
szkolonych,
mentorów
oraz
przedsiębiorstw;
15

charakteryzującą
się
• osobą
odpowiednimi
umiejętnościami
miękkimi, w tym: empatią, cierpliwością,
tolerancją, rzetelnością.
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JAKA JEST ROLA MENTORA?

• Motywowanie osoby szkolonej do ciągłej
pracy nad sobą, do rozwoju.
• Uczenie teorii, praktyki,
umiejętności społecznych.

kształtowanie

• Zapewnienie osobie szkolonej takiej
atmosfery pracy, aby uczenie się było
przedmiotem zachęty i wsparcia.
• Wsparcie procesu integrowania się osoby
szkolonej
w
przedsiębiorstwie
(szczególnie na pierwszych etapach
szkolenia,
kiedy
przebiega
proces
adaptacyjny).
• Analiza losów osoby szkolonej, zarówno
w wymiarze osobistym (w obszarach
związanych z integracją zawodową), jak
i na szczeblu zawodowym (w odniesieniu
do powierzonych zadań zawodowych).
• Odpowiedzialność za ewaluację osoby
szkolonej,
realna
ocena
rezultatów
szkolenia na stanowisku pracy, mającego
za cel przygotowanie osoby szkolonej
17

do radzenia sobie w „realnych” sytuacjach
w pracy.
• Pomoc tutorowi w zrozumieniu aspektów
technicznych dotyczących wykonywanych
zadań zawodowych.
Mentor nie powinien być zmieniany
w trakcie cyklu szkolenia. Powinien być
dostępny i organizować swój dzień tak, by
móc rzeczywiście śledzić rozwój osoby
szkolonej. Kiedy nie jest to moŜliwe,
doradza się zaangaŜowanie do roli mentora
drugiej
osoby,
która
zagwarantuje
realizację zadania, kiedy główny mentor
jest nieobecny w firmie.
Nie naleŜy mylić roli mentora z rolą
nauczyciela, psychologa czy pracownika
socjalnego. Wskazane jest, aby wszystkie
wymienione osoby (profesjonaliści) były do
dyspozycji osoby szkolonej.
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JAKA JEST ROLA TUTORA?

• Rozpoznanie stanu wiedzy ogólnej osoby
szkolonej, jej osobistej charakterystyki
oraz prezentowanych zachowań celem
wsparcia pracy mentora.
• Rozwój kompetencji psycho-społecznych
osoby szkolonej (stosownie do potrzeb).
• Zapoznanie
się
z
profilem
przedsiębiorstwa w zakresie dotyczącym
jego podstawowej działalności, kultury,
organizacji i potrzeb.
• Prezentowanie (w pozytywnym lecz
realistycznym
świetle)
zdolności
i potencjału młodych ludzi poszukujących
miejsca na szkolenie w przedsiębiorstwie.
• Informowanie mentora o trudnościach
lub specjalnych
potrzebach
osoby
szkolonej w czasie poprzedzającym samo
szkolenie.
• Ustalanie
celów
i
harmonogramu
szkolenia na stanowisku pracy.
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• Śledzenie (wraz z mentorem) postępów
osoby
szkolonej
i
dostosowywanie
warunków szkolenia do jej potrzeb
w sposób
satysfakcjonujący
kaŜdą
ze stron (jeśli to konieczne - wielokrotnie).
• Wykorzystywanie swoich umiejętności
zawodowych do przewidywania problemów
mogących wyniknąć z zatrudnienia osoby
szkolonej i pomoc w ich rozwiązywaniu.
• Gotowość do pracy z rodzinami osób
szkolonych, jeśli tylko wystąpi taka
potrzeba.

20

WSPÓŁPRACA TUTORA I MENTORA

Tutorzy i mentorzy powinni samodzielnie
zdefiniować swoje osobiste relacje. Jako
ogólne wytyczne zaleca się:
• Tworzenie
bliskich
i
serdecznych
stosunków opartych na empatii, zaufaniu,
dostępności dla wymiany doświadczeń
i współpracy.
• Szczególną otwartość na współpracę
w sytuacjach problematycznych.
• Regularne kontakty telefoniczne lub
spotkania bezpośrednie (z udziałem
osoby szkolonej).
• Praktyczne wsparcie osoby
poradą, zachętą, informacją.

szkolonej

• Okazywanie empatii w stosunku do osoby
szkolonej oraz podjęcie próby pełnego
zrozumienia zaistniałej sytuacji z jej
perspektywy.
• Codzienną
pomoc
osobie
szkolonej
poprzez wspólną pracę i działania obu
stron: mentora i tutora.
21

• Ocenianie predyspozycji i zdolności osoby
szkolonej, obserwację jej postępów
w trakcie nauki/praktyki zawodowej.
• Regularne dostarczanie osobie szkolonej
uczciwej i konstruktywnej informacji
zwrotnej na temat jej postępów, w formie
ustnej i pisemnej.
Współpraca pomiędzy tutorem a mentorem
powinna rozwijać się w taki sposób, aby
osoba szkolona mogła:
- spojrzeć „od wewnątrz” na dany obszar
pracy i na oczekiwania firmy,
- dostrzec,
jakich
umiejętności,
kwalifikacji i doświadczenia oczekuje
się w firmie,
- rozwinąć pewność siebie i podnieść
poczucie własnej wartości,
- skoncentrować
się
na
rozwijaniu
i osiąganiu postawionych sobie celów.
Mając na względzie rozwój smodzielności
osoby szkolonej, mentor i tutor powinni
stopniowo odsuwać się od osoby szkolonej,
pozostawiając
jej
coraz
więcej
niezalezności w działaniu i podejmowaniu
decyzji.
22

Proces współpracy

Pierwszy kontakt z osobą
szkoloną

Pierwszy kontakt
z przedsiębiorstwem

Dopasowywanie umiejętności osoby
szkolonej do oczekiwań przedsiębiorstwa

Kontrakt wielostronny:
Tutor-Firma- Mentor-Osoba szkolona

Okresowe kontakty (np.
telefoniczne);
Regularne spotkania

Okresowe ewaluacje
cząstkowe
Ewaluacja końcowa

23

JAK NAWIĄZYWAĆ POZYTYWNE RELACJE?
Tutor – osoba szkolona
• Zaufanie

jest podstawą do budowania
ciepłych i bliskich relacji.

• Tutor musi być dostępny w przypadku

zaistnienia sytuacji problematycznych,
w tym – szczególnych trudności ludzi
młodych.
• Częstotliwość

kontaktów
pomiędzy
tutorem a osobą szkoloną powinna być
dopasowana
do
specyfiki
kaŜdego
przypadku.
Ogólna
zasada
mówi,
Ŝe zwiększona ilość kontaktów poprawia
relacje.

Mentor – osoba szkolona
• Zalecane

jest
aby
pewne
kwestie
problematyczne
(np.
punktualność)
poruszane były przez mentora podczas
pobytu na terenie przedsiębiorstwa.
Zostaną one lepiej zrozumiane przez
osobę szkoloną, poniewaŜ są związane z
niezakłóconym tokiem pracy i poczuciem
odpowiedzialności.

24

Mentor i współpracownicy
Szkolenie w programie BLIśEJ PRACY
wzmacnia poczucie wsparcia i pomocy oraz
wiedzy o innych ludziach, dlatego…
…naleŜy promować kontakty pomiędzy
osobami szkolonymi i współpracownikami,
aby umoŜliwić rozwój dobrych relacji.
….od samego początku mentor powinien
angaŜować osobę szkoloną w działalność
społeczną i Ŝycie kulturalne przedsiębiorstwa
(spotkania towarzyskie, wspólne wyjazdy,
zabawy i inne działania wewnętrzne lub
zewnętrzne).
Mentor i kierownictwo firmy
• Szkolenie

BliŜej Pracy prowadzi do
umocnienia ducha niesienia pomocy,
serdeczności, profesjonalizmu, przyjaźni
i zrozumienia - wszystko to z dobrym
skutkiem
dla
atmosfery
pracy
w przedsiębiorstwie.

• Kadrze

zarządzającej przedsiębiorstwa
naleŜy uświadomić korzyści płynące
z inwestowania
w
szkolenie
na
stanowisku pracy.
25

• Kierownictwo firmy musi wspierać pracę

mentora. Ogromne znaczenie dla pracy
mentora
ma
równieŜ
dostępność
i wsparcie tutora.
• Oczekuje się od mentora, Ŝe przyczyni się

do
wygenerowania
bliŜszych
relacji
swoich,
tutora
i
osoby
szkolonej
z przedsiębiorstwem, tak aby w pełni
doceniano korzyści płynące ze spotkań,
dyskusji, ewaluacji dotyczących procesu
szkolenia.
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A co teraz?
Do pracy!
Zapraszamy
z przewodnika!

do

korzystania

Zachęcamy do wniesienia własnego wkładu
(w postaci doświadczenia i wiedzy) dla
dobra osobistej, społecznej i zawodowej
integracji osób szkolonych.
Promuj w swej
dla wszystkich!

pracy

27

równe

szanse

ZAŁĄCZNIK

1

_______________________________________________________

STYLE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA
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Tak jak jest wiele sposobów, w jakich
ludzie mogą się uczyć, tak jest teŜ wiele
stylów, metod i technik
nauczania.
Z naszego punktu widzenia aspektem
godnym rozwaŜenia jest styl nauczania
stosowany przez mentora. Podstawowe
style przedstawiamy poniŜej.
STYLE UCZENIA SIĘ I NAUCZANIA
Instrukcja bezpośrednia
Mentor dostarcza osobom szkolonym
potrzebnych informacji poprzez wyjaśnienia,
rozwiązując przykładowe zadania. Cechą
charakterystyczną instrukcji bezpośredniej
jest jej skuteczność, zwłaszcza w szybkim
podawaniu informacji. JednakŜe, nie naleŜy
jej stosować przez dłuŜszy okres czasu
oraz do prezentacji wiedzy bardziej
zaawansowanej i szczegółowej. Instrukcja
bezpośrednia
pozwala
jedynie
na
minimalną komunikację pomiędzy osobą
szkoloną
a
mentorem
i
wymaga
uzupełnienia
innymi
metodami
oraz
technikami.
Instrukcja pośrednia
Stanowi
dla
osób
szkolonych
zbiór
wskazówek
dotyczących
materiału,
29

przedmiotu lub wydarzenia. Wymaga od
osób szkolonych wyjścia poza informację
podstawową, aby wyciągać własne wnioski
i uogólnienia. Uczący się przyjmują postawę
aktywną
rozwijając
własne
pomysły,
testując własne wnioski i omawiając ich
wyniki.
Instrukcja
pośrednia
jest
najskuteczniejsza
w
dynamicznym
środowisku nauczania i uczenia się.
Uczenie kooperatywne
Uczenie kooperatywne jest techniką, która
zachęca osoby szkolone do współpracy,
współzawodnictwa
i
niezaleŜności
w osiąganiu celów. Jednym z kluczowych
punktów kooperatywnego uczenia jest jego
społeczny charakter. Osoby szkolone są
zachęcane do interakcji i wzajemnego
dzielenia
się
wiedzą,
wnioskami,
pomysłami. Uczenie kooperatywne pomaga
rozwijać
rozumowanie
konceptualne
i umiejętność rozwiązywania problemów.
Pozwala na stworzenie ciepłych relacji
pomiędzy osobami szkolonymi i pozytywnej
postawy wobec analizowanego problemu.
W przypadku szkolenia w miejscu pracy,
uczenie kooperatywne moŜe okazać się
skutecznym narzędziem, gdy na tym
30

samym stanowisku pracy szkolona jest
więcej niŜ jedna osoba.
Decydując,
którą
metodę
nauczania
zastosować, pamiętaj o tym, jaki cel
przyświeca osobie szkolonej. Nie wszystkie
cele edukacyjne moŜna osiągnąć stosując
tą samą metodę nauczania.
Zanim wybierzemy jedną z technik
nauczania, naleŜy zadać sobie kilka pytań:
Czy daną technikę moŜna zastosować,
zgodnie z potrzebami róŜnych osób
szkolonych?
Czy zachęca osoby szkolone do aktywnego
zaangaŜowania się w proces uczenia się?
Czy umoŜliwia monitoring postępów?
Czy pozwala na dodatkową pomoc dla osób
szkolonych, które tego wymagają?
Czy oferuje odpowiednią ilość czasu na
ćwiczenia
praktyczne
i
integrację
umiejętności?
PoniŜej zaprezentowano wybrane metody
i techniki
uczenia
się
i
nauczania,
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w odniesieniu do szkolenia na stanowisku
pracy.
METODY I TECHNIKI NAUCZANIA
Doradztwo – jest „instrukcją” w wymiarze
indywidualnym.
Potrzeba
doradztwa
powstaje szczególnie wtedy, gdy osoby
szkolone potrzebują dodatkowego wsparcia
w
jakimś
szczególnym
temacie
lub
przedmiocie. Udane doradztwo wymaga od
mentora gruntownego zrozumienia danego
problemu i analizowania go, uwzględniając
szczególne potrzeby konkretnej osoby
szkolonej.
Rozwiązywanie problemu - mentor
wyjaśnia pojęcia ogólne związane z danym
problemem,
a
następnie
prezentuje
moŜliwości jego rozwiązania. KaŜdy etap
rozwiązywania danego problemu jest
demonstrowany przez mentora, który
następnie
zleca
osobom
szkolonym
podobne
zadania
do
samodzielnego
rozwiązania. Pozwala to osobom szkolonym
zastosować metody i techniki, których
uczono ich na wstępie w odniesieniu do
analogicznych problemów.
32

Nauczanie diagnostyczne – polega na
zademonstrowaniu
osobom
szkolonym
problemów,
które
muszą
rozwiązać
wykorzystując dowolną znaną im metodę.
Uczestnikom nie udziela się Ŝadnych
wyjaśnień, jednocześnie przeznaczając na
zadanie taką ilość czasu, aby swobodnie
mogli pracować nad zadanym problemem.
Kiedy zadanie zostanie rozwiązane, mentor
prosi osoby szkolone o wyjaśnienie w jaki
sposób doszły do rezultatów końcowych.
Następnie
analizuje
wszystkie
etapy
rozwiązywania
problemu
wskazując
zarówno posunięcia właściwe jak i błędne,
wyjaśniając
jak
skorygować
wszelkie
nieprawidłowości.
Zadania na stanowisku pracy – osoby
szkolone wykonują polecenia w realnym
środowisku pracy, które w rzeczywiści
pojawiają się w przedsiębiorstwie. Dzięki
praktycznemu
zorientowaniu
szkolenia
i autentycznemu środowisku pracy, zadania
takie są bardzo efektywne i skuteczne,
szczególnie cenne w szkoleniach dla
rzemiosła, małych firm, jak równieŜ
w nauce zawodu i na warsztatach.
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Odgrywanie ról – osoby szkolone
odgrywają róŜne role, naśladując sytuacje
w dziedzinie kontaktów społecznych (np.
rozmowa
w
sprawie
sprzedaŜy),
zawodowych (negocjacje, rozwiązywanie
konfliktów).
Metoda
daje
moŜliwość
oddziaływania na zachowania i postawy
uczących się. Stosowana jest w celu
ćwiczenia
określonych
zachowań
i umiejętności
(nawet
wielokrotne
powtarzanie) oraz w celu uświadomienia
uczącym się ich postaw (np. zachowania
w stosunku do innych osób, kolegów, osób
starszych).
Stosując tę formę uczenia się, osoba
szkolona doświadcza rozmaitych rodzajów
zachowań i poglądów.
W
odgrywaniu
ról
promowane
są
umiejętności komunikacyjne i współpraca.
Poprzez naśladowanie wybranych sytuacji
(np. konfliktu, podejmowania decyzji)
osoby
szkolone
mają
„próbkę”
rzeczywistości społecznej i zawodowej.
Przybierając róŜne role, osoby szkolone
lepiej rozumieją zachowania, sposoby
myślenia
i
działania
innych
ludzi
(zwierzchników, kolegów, czy klientów).
NaleŜy jednak podkreślić, Ŝe sytuacje
naśladowania nie mogą być stawiane na
34

równi z rzeczywistością. Z tego właśnie
powodu,
przejście
z „bezpiecznych”
sytuacji
teoretycznych
do
„trudnej”
rzeczywistości w realnym środowisku pracy
nierzadko okazuje się trudne.
Symulacja – jest formą naśladowania
sytuacji
rzeczywistej,
przybliŜonego
odtworzenia zjawiska lub zachowania,
pracy danego obiektu, urządzenia (często
z pomocą modelu). Symulacja jest bardzo
przydatna w wypadkach, kiedy praca osób
szkolonych na realnych stanowiskach pracy
moŜe być ryzykowna, a nawet niebezpieczna
(np. w związku z niebezpieczeństwem
uszkodzenia nowej maszyny, szkodliwych
warunków pracy itp.).
NaleŜy zauwaŜyć, Ŝe w odniesieniu do osób
szkolonych z pewnymi typami upośledzeń
(specjalnymi potrzebami), konieczne jest
tzw. „szkolenie po sąsiedzku” (z ang.
neighbour training) oraz duŜy stopień
instrukcji wizualnej.
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DODATKOWE ZADANIA
MENTORÓW I TUTORÓW
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Zarządzanie konfliktem
PoniŜsze pytania pomogą ci przygotować
się do zadań związanych z zarządzaniem
konfliktem
pomiędzy
tobą
a
osobą
szkoloną.
Pamiętaj o byciu obiektywnym i stworzeniu
wspierającej
i
bezpiecznej
atmosfery
dyskusji.
Bądź gotowy słuchać i reagować w sposób
pozytywny.
1. Określ rodzaj konfliktu
2. Co jest jego przyczyną?
3. Jaką wiadomość chcesz
zakomunikować swojemu
podopiecznemu?
4. Jaki kompromis moŜecie osiągnąć?
5. Jakie są twoje propozycje odnośnie
rozwiązania konfliktu?
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Generowanie informacji zwrotnej
(feedback)
PoniŜsze pytania pomogą ci przygotować
się do trudnych rozmów z osobą szkoloną
i podawania
jej
krytycznej
informacji
zwrotnej.
Pamiętaj o byciu obiektywnym i stworzeniu
wspierającej
i
bezpiecznej
atmosfery
dyskusji. Bądź gotowy słuchać i reagować
w sposób pozytywny.
1. Na jakim temacie (tematach) chcesz
skoncentrować swoją informację
zwrotną?
2. Dlaczego, twoim zdaniem, waŜne jest
aby osoba szkolona zmieniła swój
sposób postępowania?
3. Jakie wiadomości chcesz
zakomunikować?
4. Jak sformułujesz swoją informację
zwrotną? Jakich wyraŜeń, słów
uŜyjesz (a jakich nie uŜyjesz)?
5. Co osoba szkolona, twoim zdaniem,
zrobi z tą informacją zwrotną?
38

Etapy skutecznej informacji
zwrotnej:
a) Stwórz odpowiedni klimat.
b) Pamiętaj o odpowiednim języku.
c) Określ kontekst i powody udzielania
informacji zwrotnej osobie szkolonej.
d) Podaj informację.
e) Zaoferuj osobie szkolonej wysłuchanie
twojej informacji i moŜliwość
zareagowania na nią.
f) Omów informację zwrotną z osobą
szkoloną.
g) Ustal tok dalszych działań.
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Ustalanie celów szkolenia
Aby zagwarantować odpowiedni i pozytywny
rozwój osoby szkolonej, istotne jest
ustalenie
konkretnych,
osiągalnych,
wymiernych i realistycznych celów. PoniŜej
znajdziesz kilka pytań, które ci w tym
pomogą.
1. Dlaczego, twoim zdaniem, waŜne jest
ustalenie celów razem z osobą
szkoloną?
2. Jakie są twoje (mentora/tutora) cele
krótko- i długoterminowe, a jakie są
cele osoby szkolonej?
3. W jaki sposób mentor/tutor moŜe
wesprzeć osobę szkoloną w osiągnięciu
celów?
4. Jakie rodzaje działań pomogą osobie
szkolonej osiągnąć załoŜone cele?
5. Czy ustalone cele posiadają
następujące cechy charakterystyczne:
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Konkretne

Wymierne

Osiągalne Realistyczne Określone
w czasie

Tak
Nie
Co zrobisz w przypadku odpowiedzi negatywnych?

6. Jakie są propozycje osoby szkolonej
odnośnie sformułowania celów?
7. Jakie cele ostatecznie uzgodniliście?
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Analiza wzajemnych relacji
1. Czy poniŜsze cechy charakteryzujące
relacje zawodowe mają zastosowanie
w twojej pracy jako mentor/tutor?
MENTOR

TUTOR

OSOBA
SZKOLONA

WSPÓŁPRACA

KOMUNIKATYW
NOŚĆ

SZACUNEK

śYWA REAKCJA

SOLIDNOŚĆ

UCZCIWOŚĆ

DOSTĘPNOŚĆ

POUFNOŚĆ
UDZIELA
PROFESJONALN
EGO WSPARCIA
SŁUśY
PRYWATNYM
WSPARCIEM
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FIRMA

2. W przypadku identyfikacji
jakichkolwiek przeszkód, nazwij je
i podaj moŜliwe przyczyny.
3. Jaki wpływ mają obecne relacje na
rozwój zawodowy osoby szkolonej?
4. Jakie działania i strategie podejmiesz
w celu udoskonalenia tych relacji?
5. Jak zakomunikujesz swoje wątpliwości
i planowane działania osobie
szkolonej/tutorowi/mentorowi?
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Ewaluacja
W tej części znajdziesz kilka wskazówek,
które pomogą ci przygotować się do
ewaluacji postępów i rozwoju osoby
szkolonej.
1. Jak określisz (sklasyfikujesz) stopień
integracji osoby szkolonej z
przedsiębiorstwem, w którym
odbywa się szkolenie?
2. Jaki jest stopień twojego zadowolenia
z motywacji i zaangaŜowania
wszystkich stron, tj. osoby
szkolonej/mentora/tutora/firmy?
3. Czy jesteś zadowolony z nabytych
przez osobę szkoloną umiejętności
technicznych? Czy cele jakie razem
ustaliliście zostały osiągnięte?
4. Czy jesteś zadowolony z „miękkich”
umiejętności nabytych przez osobę
szkoloną? Czy cele, jakie razem
ustaliliście zostały osiągnięte?
5. W jakich obszarach rozwój osoby
szkolonej uwaŜasz za najmocniejszy,
a w jakich za najsłabszy?
44

6. Jak określisz relacje pomiędzy
mentorem/ tutorem/osobą szkoloną
a kierownictwem przedsiębiorstwa?
7. Jakie cele nie zostały osiągnięte?
8. Jakie będą twoje następne działania?

45
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WDROśENIE PRZEWODNIKA
DO OBSZARU
EDUKACJI TECHNICZNEJ
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…ku samodzielnie kierowanemu Ŝyciu
Zaprezentowany
model
wsparcia
dla
tutorów i mentorów przypisuje osobie
szkolonej kluczową rolę w procesie pracy
i uczenia się.
Tutorzy i mentorzy wspólnie wspierają
i doradzają
osobie
szkolonej
(podopiecznemu), działając między innymi
w charakterze moderatorów procesu.
Podopieczny wysuwa się na pierwszy plan
jako
osoba aktywna i samodzielnie
kierująca procesem edukacyjnym. Aby
takie
podejście
odniosło
sukces,
podopieczny
musi
chcieć
w
nim
uczestniczyć,
a
mentorzy
i
tutorzy
(wykorzystujący sprawdzone narzędzia)
muszą posiadać odpowiednie kompetencje.
Kiedy niniejszy Przewodnik metodologiczny
był badany w kategoriach moŜliwości jego
przeniesienia
z
pierwotnego
obszaru
aplikacji administracyjnych do obszaru
zawodów technicznych, zespół doszedł do
wniosku, Ŝe udany proces mentoringu nie
zaleŜy
od
branŜy,
czy
zawodu.
NajwaŜniejszymi wskaźnikami sukcesu są
rozumienie znaczenia „mentoringu”, profil
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osobowości tutorów i mentorów oraz
kontekstualizacja procesu, tj. uwzględnienie
np.
kultur
korporacyjnych.
Dlatego
zdecydowaliśmy się przedstawić krótki opis
tych aspektów w niniejszym przewodniku.
1. Koncepcja mentoringu i tutoringu –
podejście konstruktywistyczne oparte
na
pedagogice
skupionej
na
doświadczeniu
Jak juŜ wspomniano, głównym załoŜeniem
tego podejścia jest samodzielność osoby
uczącej się w odniesieniu do procesu pracy
i nauki. Oznacza to, Ŝe nad osobą tą
sprawowana
jest
opieka
w
formie
zindywidualizowanego
doradztwa
zorientowanego na działanie.
Uczenie się jest aktywnym procesem
budowania wiedzy, inicjowanym przez
interakcję danej osoby z jej środowiskiem.
Wiedza wygenerowana w ten sposób jest
wykorzystywana
do
sterowania
i organizowania indywidualnych działań.
Wiedza ta ma zawsze pierwiastek osobisty,
tzn.
jest
nabywana
i
stosowana
w określonych
warunkach
(kontekście)
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i zaleŜna od czasu, środowiska w którym
Ŝyjemy, pracujemy.
W idealnych warunkach, nabyta wiedza
wspiera
kompetencje
potrzebne
do
ciągłego przystosowywania się danej osoby
do środowiska jej aktywności. Działanie
generuje doświadczenie. Aktywne, twórcze
i refleksyjne zintegrowanie doświadczenia
z koncepcją
samego
siebie
jest
decydującym
krokiem
do
rozwoju
osobowości i samospełnienia. Aby móc
analizować działania określonej osoby,
waŜne
jest,
aby
znać
ich
treść.
Niekoniecznie działania te przebiegają
i układają się w sposób automatyczny.
Często ich przebieg zaleŜy od świadomości
ich konsekwencji. Jest to punkt, w którym
tutorzy i mentorzy „wchodzą do gry”. Aby
móc wspierać takie procesy umysłowe,
muszą być dociekliwi i uwaŜni, aktywnie
słuchać, mieć poczucie odpowiedzialności.
Stając się częścią procesu budowania
świadomości przez podopiecznego i jego
samooceny, pomagają mu uporać się
z konkretną sytuacją.
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2. Profile osobowości
2.1. Profil osobowości Mentora
Kto moŜe być mentorem?
Funkcjonują róŜne podejścia w odpowiedzi
na to pytanie. Mówiąc ogólnie, roli mentora
powinien podejmować się tylko ktoś, kto
jest absolutnie przekonany, Ŝe chce przyjąć
tę odpowiedzialność i kocha to robić.
Obiecującym
sposobem
wybierania
mentorów jest poleganie na potencjale
i doświadczeniu starszych członków załogi pracowników danego przedsiębiorstwa. Są
to osoby posiadające rozwiniętą, spójną
osobowość, wiedzące zwykle wszystko
o firmie. Zadaniem kierownictwa jest
dbałość o atrakcyjność funkcji mentora,
między innymi poprzez nadanie mu
pozytywnego wizerunku wśród pracowników
oraz wygospodarowanie czasu koniecznego
do
realizacji
zadań
związanych
z mentoringiem. Kierownictwo powinno
docenić i uznać zasługi tych, którzy biorą
(lub chcieliby wziąć) na siebie rolę
mentorów oraz odpowiednio ich nagrodzić
(nie koniecznie w formie finansowej).
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2.2. Profil osobowości tutora
Tutorzy są ludźmi o wysokim stopniu
refleksyjności. ChociaŜ zazwyczaj wywodzą
się z obszaru doradztwa, moŜliwe jest teŜ,
Ŝe wcześniej szli inną ścieŜką zawodową.
W pełnieniu roli tutora kompetencje
społeczne, indywidualny sposób wyrazu
i zachowania
są
waŜniejsze
niŜ
kompetencje zawodowe. Te ostatnie są
jednak bardzo istotne w odniesieniu
do technicznych aspektów pracy, poniewaŜ
istotne
są
takie
kwestie
jak
np.
bezpieczeństwo miejsca pracy i bezpieczeństwo
osobiste.
Tutor
powinien
potrafić
zidentyfikować mocne i słabe strony osoby
szkolonej oraz wiedzieć jak uwolnić jej
potencjał.
Rolą tutorów jest zachęcanie swoich
podopiecznych do polegania na swoich
atutach
oraz
do
pewności
siebie
w podejmowanych
działaniach.
Tutor
powinien jednocześnie zwracać uwagę osobie
szkolonej
na
konieczność
zachowania
obowiązujących zasad społecznych określonych
współistnieniem
określonych
praw
i obowiązków.
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3. Kontekstualizacja
Kultura
korporacyjna
opiera
się
na
wartościach, etyce korporacyjnej, standardach
i postawach załogi. WyraŜa się zarówno
w symbolach jak i w języku. Kształtuje
relacje i wzajemne oddziaływania pomiędzy
ogółem pracowników a kierownictwem, ma
wpływ na sposób funkcjonowania firmy
i postrzeganie jej z zewnątrz.
Potencjał pracowników, którzy chcą się
zintegrować z tym systemem, musi stać się
częścią
kultury
korporacyjnej
lub
przynajmniej nie odbiegać od niej zbyt
mocno. Jeśli od pracowników oczekuje się,
aby odpowiadali kulturze korporacyjnej
powinno być im to zakomunikowane.
W wielu przypadkach, kultura korporacyjna
firmy
jest
sformułowana
na
piśmie
w formie deklaracji filozofii korporacji. Nie
stanowi to jednak gwarancji, Ŝe wytyczne
te będą przestrzegane. Jest to kwestia,
którą powinni odkryć tutorzy poprzez
osobiste obserwacje, rozmowy i wywiady.
Im
więcej
tutorzy
dowiedzą
się
o podstawowej kulturze korporacji, tym
większe są szanse na to, Ŝe podopieczni
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zostaną w nią włączeni. Jeśli tutorzy
zdołają właściwie odczytać obowiązujące
w firmie zasady kultury korporacyjnej,
ułatwią podopiecznemu włączenie się
w nie. Jest to krok w kierunku zakończonej
powodzeniem integracji z firmą.
PoniŜej zamieszczamy uzupełnienie opisów
roli oraz zadań mentora i tutora,
przygotowane w ramach projektu EOFEuropean Outplacement Framework.
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A. CO OZNACZA BYCIE MENTOREM?
• Wspieranie strategii osobistego rozwoju
podopiecznych;
• Podnoszenie ich zatrudnialności i poprawa

umiejętności społecznych;
• Podnoszenie poziomu samoświadomości

i samodyscypliny.
Zalety i korzyści z mentoringu
• Wyzwanie

•
•
•
•
•
•
•

zawodowe
realizowane
z wielką
satysfakcją
dla
wszystkich
zaangaŜowanych stron;
Radość nauczania (obserwowanie rozwoju
towarzyszącego procesowi uczenia się);
Wzrost samoświadomości i samodyscypliny;
Podniesienie umiejętności komunikacji,
umiejętności przywódczych i trenerskich;
Praktyka w komunikacji i doradztwie;
Doskonalenie
procesów
uczenia
się
w firmie;
Nowa inspiracja – spojrzenie świeŜym
okiem (dlaczego robisz to w ten sposób?);
Radość ze zmiany.
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I. Profil mentora
• Przewodnik dla osób szkolonych;
• Wzór do naśladowania;
• Zdolny do wzięcia odpowiedzialności za
osoby szkolone;
• Elastyczny, tolerancyjny, o otwartym
umyśle;
• Motywujący osoby szkolone;
• Doradca.
II. Rola mentora
• Przede wszystkim motywować, uczyć
teorii i praktyki zawodowej, kształtować
umiejętności
społeczne,
oferować
wsparcie i zrozumienie;
• Oceniać osobę szkoloną, monitorować jej
postępy;
• Zapewnić osobom szkolonym właściwe
(bezpieczne) środowisko pracy;
• Integrować osoby szkolone w firmie;
• Pomagać
tutorowi
w
zrozumieniu
aspektów
technicznych
pracy
wykonywanej przez osobę szkoloną;
• Nie mylić z rolą nauczyciela, psychologa
czy pracownika socjalnego.
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B. CO OZNACZA BYCIE TUTOREM?
• Pomaganie
osobom
szkolonym
w doskonaleniu ich strategii uczenia się;
• Działanie jako obserwator i ewaluator
procesu szkolenia;
• Generowanie
informacji
zwrotnej
(feedback);
• Uwzględnianie informacji zwrotnej ze
stanowiska pracy (miejsca szkolenia)
w treściach szkolenia;
• Szkolenie w wymiarze teoretycznym osób
objętych edukacją w obszarze zawodów
technicznych;
• Działanie jako ekspert w określonej
dziedzinie zawodowej;
• Wsparcie
celem
właściwego
ukierunkowania drogi zawodowej osób
szkolonych;
• Działanie
jako
zewnętrzna
osoba
kontaktowa pomiędzy osobą szkoloną,
przedsiębiorstwem, w którym odbywa się
szkolenie, a instytucją szkoleniową;
• Wspieranie osób szkolonych, mentorów
i pracodawców.
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Zalety i korzyści z tutoringu
• Podniesienie motywacji grupy docelowej
do zarządzania ich własnymi strategiami
uczenia się;
• Obecność
empatii
we
wzajemnych
relacjach
osób
zaangaŜowanych
w szkolenie;
• Wzrost
pewności
siebie
wśród
uczestników procesu szkolenia poprzez
przyczynianie się do sukcesu innych.
I. Profil tutora
• Dostępny;
• Doświadczony w procesach kreowaniu oraz
monitorowania partnerstwa zawodowego;
• Łatwo nawiązujący kontakt i gotowy do
udzielania instrukcji;
• Pełniący rolę „sprzedawcy” kompetencji
i potencjału osoby szkolonej;
• Radzący sobie z sytuacjami bieŜącymi
i nieoczekiwanymi;
• Posiadający
odpowiednie
cechy
i umiejętności osobiste;
• Potrafiący ocenić efektywność osobistego
i zawodowego rozwoju osoby szkolonej;
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• Znający moŜliwości osoby szkolonej
w zakresie powierzanych jej obowiązków
zawodowych;
• Współpracujący
z
przedsiębiorstwem
w ewentualnej adaptacji miejsca pracy do
moŜliwości osoby szkolonej;
• Posiadający umiejętności komunikacyjne;
• Empatyczny, tworzący przyjazne relacje
i dobrą
atmosferę
wśród
osób
szkolonych;
• Potrafiący przyciągać uwagę;
• Udzielający
jasnych
instrukcji
i wskazówek;
• Posiadający
własne
doświadczenie
zawodowe;
• Posiadający
wiedzę
ogólną
i doświadczenie w określonych obszarach
zawodowych (koniecznie w planowaniu
ścieŜki kształcenia podopiecznego).
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II. Rola tutora
• Zapoznanie się z wiedzą ogólną, cechami
osobowości
i
zachowaniami
osoby
szkolonej;
• Towarzyszenie uczestnikowi w instytucji
szkoleniowej podczas fazy szkolenia
teoretycznego;
• Projektowanie
programu
szkolenia
teoretycznego;
• Odpowiedzialność
za
informowanie,
coaching, doradzanie i motywowanie osób
szkolonych;
• Praca nad rozwojem psycho-społecznym
podopiecznych;
• Ogniwo pomiędzy mentorem w firmie
a organizacją szkoleniową;
• Zapoznanie się z główną działalnością
firmy,
zasadami
jej
organizacji
i potrzebami;
• Prezentowanie zdolności i potencjału
osoby szkolonej w sposób pozytywny, ale
realistyczny;
• Informowanie
mentora
(przed
rozpoczęciem szkolenia) o moŜliwych
trudnościach lub szczególnych potrzebach
osoby szkolonej;
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• Odpowiedzialność za przebieg etapu
przyjęcia i powitania osób szkolonych w
przedsiębiorstwach, w których będzie
realizowane szkolenie;
• Ustalenie
celów
i
harmonogramu
szkolenia na stanowisku pracy;
• Monitorowanie i weryfikacja przebiegu
procesu
szkolenia
(we
współpracy
z mentorem);
• Współpraca w adaptacji miejsca pracy do
specjalnych potrzeb i/lub moŜliwości
osoby szkolonej;
• Działanie w roli obiektywnej osoby
nadzorującej;
• Pomoc w budowaniu świadomości osób
szkolonych, dotyczącej ich ogólnej pozycji
na rynku pracy (uwzględniając aspekty
społeczne, ekonomiczne i prawne);
• Końcowa
ewaluacja
działań
osób
szkolonych;
• Dostępność w razie potrzeby skorzystania
z jego doświadczenia;
• Otwartość na współpracę z rodzinami
podopiecznych,
jeśli
zaistnieje
taka
potrzeba.
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C. WARUNKI UDANEJ WSPÓŁPRACY
TUTORA I MENTORA

• Zaufanie,
empatia,
dostępność
wymiany doświadczeń;

dla

• Codzienna współpraca nad rozwiązaniem
bieŜących problemów;
• Regularność
i osobistych
szkolonej);

kontaktów telefonicznych
(z
udziałem
osoby

• Empatia
i
szkolonej;

zrozumienie

dla

osoby

• BieŜąca analiza postępów osoby szkolonej
poprzez
bezpośrednią
obserwację
praktyki na stanowisku pracy;
• Generowanie
informacji
zwrotnej
(feedback) o postępach osoby szkolonej
w formie ustnej lub pisemnej;
• Stopniowe odsuwanie się od osoby
szkolonej,
zwiększanie
stopnia
jej
samodzielności;
• Respektowanie
poufności
o osobie szkolonej;
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informacji

• Rozumienie
zasad
przywództwa
obowiązujących w przedsiębiorstwie;
• Jasne
definiowanie
obowiązków
i ustalanie z odpowiednim wyprzedzeniem
zasad współpracy, stosowanie się do
uzgodnionych zobowiązań;
• Wzajemna uczciwość.
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D. ROZWIJANIE POZYTYWNYCH RELACJI
WEWNĄTRZ FIRMY

a. Tutor a osoba szkolona
• Reaguj na potrzeby szkoleniowe grupy
docelowej.
• Stwórz ciepłe i bliskie relacje oparte na
zaufaniu.
• Bądź dostępny dla osoby szkolonej
w sytuacjach problemowych, w tym
osobistych.
• Dostosuj częstotliwość kontaktów do
indywidualnych
potrzeb
kaŜdego
podopiecznego.
• Respektuj uzgodnione warunki.
• Staraj się dostosować osoby szkolone do
wymagań pracodawcy.
b. Mentor a osoba szkolona
Niektóre kwestie dotyczące
stanowisku pracy są lepiej
i wyraŜane przez mentora niŜ
temu osoby szkolone lepiej je
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szkolenia na
formułowane
tutora, dzięki
rozumieją.

c. Mentor a współpracownicy w firmie
Wspieraj kontakty pomiędzy osobami
szkolonymi a załogą przedsiębiorstwa,
angaŜuj ich w działalność społeczną,
spotkania nieformalne itp.

d. Mentor a kierownictwo firmy
• Kierownictwu naleŜy uświadomić korzyści
płynące z inwestowania w szkolenie na
stanowisku pracy
• Kierownictwo firmy powinno wspierać nie
tylko mentora, ale i tutora.
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ZAŁĄCZNIK 4
_______________________________________________________

KIM JEST MENTOR
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KIM JEST MENTOR?
01. Termin
Słowo „Mentor” pochodzi z mitologii
greckiej.
Oznaczało
imię
przyjaciela
Odyseusza. Ten mitologiczny bohater
powierzył Mentorowi opiekę nad synem
podczas swojej wieloletniej podróŜy.
02. Zadania
Mentor jest osobą, która pragnie dzielić się
swoją wiedzą i doświadczeniem. Oferuje
szkolenie
zawodowe
oraz
wsparcie
w róŜnych sferach Ŝycia społecznego,
a nawet osobistego.
03. Relacje
NajwaŜniejszy jest związek pomiędzy
mentorem i jego podopiecznym, w którym
zaangaŜowanie i pragnienie „zmiany” liczą
się najbardziej.
04. Społeczny „łącznik”
Podstawowym załoŜeniem naszej filozofii
jest to, Ŝe normalne Ŝycie wypełnione
pracą jest najlepszym „lekarstwem” na
wszelkie zło. Jako mentor pomoŜesz innej
osobie
znaleźć
oparcie
w
Ŝyciu
wypełnionym pracą. Z twoją pomocą osoba
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ta łatwiej i na lepszych warunkach moŜe
znaleźć dla siebie miejsce na rynku pracy.
05. Kilka ról
Osoba mentora łączy w sobie cztery
podstawowe role (pkt. 7-10). Wszystko
zaleŜy od sytuacji, którą rolę przyjmujesz
na siebie i kiedy.
06 Wzór do naśladowania
Jesteś przykładem tego, jak pewne
działania mogą być, ale niekoniecznie jak
powinny być wykonane.
07. Przewodnik
Mentor
„prowadzi”
podopiecznego
koncentrując się na rozwiązywaniu zadań.
08. Trener
Jesteś
mediatorem
i
przewodnikiem.
JednakŜe robisz to w taki sposób, aby
podopieczny znajdował swoje własne
rozwiązania i w ten sposób wykorzystywał
swój potencjał.
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09. Krytyczny przyjaciel i lojalny
kolega
Objaśniasz reguły kultury miejsca pracy;
pisane i niepisane zasady. Odpowiadasz za
poczucie podopiecznego, Ŝe jest mile
widziany i akceptowany.
10. Korzyści z bycia mentorem
Jako mentor wyciągasz rękę do nowego
kolegi i przekazujesz mu swoją wiedzę
i doświadczenie. Sam równieŜ odnosisz
korzyści, między innymi:
• Uznanie (ze strony kierownictwa innych
współpracowników, podopiecznego),
• Praktyka
w
komunikowaniu
się
i doradztwie,
• Radość z uczenia (obserwowanie rozwoju
osoby szkolonej),
• Nowa inspiracja, spojrzenie „świeŜym
okiem”,
• Bliskie
relacje
z
kolegami
i współpracownikami,
• Radość z generowania zmian.
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11. Czy nadaję się na mentora?
Jeśli chcesz zaangaŜować się zarówno
osobiście jak i zawodowo, moŜesz zostać
mentorem niemal bez trudu! Daj się
zainspirować tymi pytaniami:
• Czy chcesz być mentorem?
• Czy chcesz nauczyć się czegoś o swojej
pracy od osoby szkolonej?
• Czy jesteś w stanie wygospodarować
konieczny czas?
• Czy jesteś gotowy zaangaŜować się
w tworzenie dobrego samopoczucia osoby
szkolonej zarówno w miejscu pracy jak
i poza nim?
• Czy potrafisz słuchać i stawiać się
w sytuacji drugiej osoby?
• Czy jesteś dobry w nawiązywaniu
kontaktów z ludźmi?
• Czy potrafisz wspierać innych, bez
oferowania im gotowych rozwiązań?
• Czy
jesteś
oddany
swojej
pracy,
kolegom?
12. Poznaj swoje ograniczenia
• Nie stawiaj sobie nierozsądnych wymagań
jak np. bycie doskonałym mentorem;
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• Pamiętaj:
jesteś
odpowiedzialny
za
proces,
nie
za
wynik.
Pomagasz
podopiecznemu pomóc sobie;
• Bycie mentorem to proces uczenia się
i musisz postawić granice zadaniom,
które mają być rozwiązane;
• Rozmawiaj
ze
współpracownikami
i tutorem, kiedy czujesz taką potrzebę.
Musisz być „coraz lepszy”, aby móc
przekazywać
swoją
wiedzę
i doświadczenie.
13. Mentor nie jest pracownikiem
socjalnym
• SłuŜysz radą i wsparciem w miejscu
pracy;
• Pamiętaj, Ŝe podopieczni są osobami
z określonymi problemami rodzinnymi,
ekonomicznymi, itd.;
• Oceniaj i reaguj, kiedy czynności nie
związane z pracą zajmują podopiecznemu
zbyt wiele czasu;
• Ryzykujesz
(zbyt)
głębokie
zaangaŜowanie w problemy osobiste.
Musisz być w stanie powiedzieć „NIE”
(skierować po pomoc do kogoś innego).
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14. Mentor nie jest psychologiem
• Zaoferuj swoje ramię do wypłakania się
na nim, ale nie prowadź terapeutycznych
rozmów. To jest obszar zarezerwowany
dla profesjonalistów;
• PomóŜ
podopiecznemu
znaleźć
profesjonalną
pomoc
w
sytuacjach
kryzysowych.
15. Co z kolegami i szefem?
• Poinformuj ich, kim jest podopieczny
i (jeśli to konieczne) jakich trudności
mogą się spodziewać;
• Zdobądź akceptację i poparcie dla
podopiecznego.
16. Etyka: „Widzimy dobrze tylko
sercem. To co naprawdę waŜne, jest
niewidoczne dla oczu”
• Zachowuj otwartość umysłu na nowe
informacje;
• Słuchaj aktywnie oraz bądź dociekliwy
(niektórzy ludzie są jak otwarta ksiąŜka,
podczas gdy inni potrzebują czasu aby się
otworzyć – poczekaj);
• Pamiętaj o zasadach poufności pewnych
informacji;
• Musisz
pomóc
podopiecznemu
w pogodzeniu się z jego/jej własną
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sytuacją, nie „trzymaj go pod kloszem”
aby nie nabrał mylnego przekonania, co
do otaczającej rzeczywistości i własnej
sytuacji;
• Jak kaŜdy “krytyczny przyjaciel i lojalny
kolega”
zapewne
doświadczysz
nieporozumień w stosunkach ze swoim
podopiecznym.
Bądź
otwarty
ale
i pokorny w kwestii swoich ocen i decyzji.
Pamiętaj: twoja opinia moŜe mieć
olbrzymie konsekwencje dla przyszłego
Ŝycia twojego podopiecznego.
17. Co jest zadaniem mentora?
• Wsparcie na etapie „wejścia” osoby
szkolonej do przedsiębiorstwa, jego
akceptacji i asymilacji;
• Zaspokajanie
potrzeb
zawodowych
i społecznych podopiecznego;
• AngaŜowanie podopiecznego w proces
szkolenia na stanowisku pracy tak, aby
przejął zadania i odpowiedzialność za nie.
Jako mentor, oprócz roli komunikacyjnej,
masz równieŜ zadania natury praktycznej,
społecznej i zawodowej.
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18. Jakie są praktyczne zadania
mentora?
• Powitaj podopiecznego i oprowadź po
firmie;
• Przedstaw nowego kolegę pracownikom
i kierownictwu;
• Poinformuj o zasadach organizacyjnych,
np: przerwy w pracy, bezpieczeństwo,
ubiór, kwestie związane ze zwolnieniami
lekarskimi, itp.;
• Bądź przygotowany do odpowiedzi na
bardzo konkretne i proste pytania: Gdzie
mam powiesić moje ubranie? Gdzie mogę
trzymać drugie śniadanie? Gdzie jest
wejście dla personelu?
• JeŜeli
trzeba,
powtarzaj
te
same
informacje wielokrotnie.
19. Jakie są zadania społeczne
mentora?
Zadania
społeczne
mogą
wypełniać
znaczną przestrzeń twojej działalności.
Obejmują
wzajemne
oddziaływanie
(interakcja), które w przypadku młodych
ludzi jest szczególnie waŜne. Podopieczny
zwykle
nie
jest
przyzwyczajony
do
samodzielnego zarządzania swoim czasem
w miejscu pracy, wymaga spokoju,
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określonych granic i pomocy w tym
względzie. NaleŜy go wprowadzić w kulturę
firmy. Niepisane zasady mogą być dla
niego trudne do zapamiętania. Oferuj
wsparcie kaŜdego dnia, zwracaj uwagę na
to, aby podopieczny miał moŜliwość
spędzania przerwy śniadaniowej z kimś,
z kim czuje się komfortowo, ale z drugiej
strony uwaŜaj abyś nie był zbyt natrętny.
20. Jakie są zadania zawodowe
mentora?
W związku z tym obszarem twoich
obowiązków względem osoby szkolonej,
wyłaniają się następujące pytania:
• Czy inne osoby, poza tobą, powinny
prosić podopiecznego o wykonanie
zadań?
• Kto przejmuje twoje obowiązki, kiedy
jesteś nieobecny?
• Kto nadzoruje i podaje informację
zwrotną (feedback), czyli kto komunikuje
się z osobą szkoloną?
21. W jakiej atmosferze spotykasz się
z podopiecznym?
WaŜne
jest,
abyś
spotykał
się
z podopiecznym w atmosferze:
• otwartości i uczciwości,
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• sympatii i uznania,
• bez przesadnego krytycyzmu,
• szacunku, szczególnie w sytuacjach
wymagających zachowania poufności.
Istotną
wartością
jest
umiejętność
dostrzegania róŜnych zasobów osoby
szkolonej, jej potencjału, który często
musicie wspólnie odkryć i jak najlepiej
spoŜytkować.
22. Jakie wymagania moŜesz stawiać
osobie szkolonej?
Osoba szkolona jest waŜnym „elementem”
twojego
miejsca
pracy
i
twoich
obowiązków. Wysiłek włoŜony przez nią
w pracę moŜe nie być tak efektywny, jak
w przypadku innych współpracowników, ale
pamiętaj, Ŝe on/ona ciągle rozwija stan
swojej równowagi emocjonalnej, swoje
zainteresowania, chęć do nauki.
Wspomniane cechy mogą być wyzwaniem
samym w sobie (na początku), a potem
pojawia się drugie wyzwanie - aspekt
zawodowy.
23. Wymagaj od podopiecznego
odpowiedzialności
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Oczekuj od podopiecznego, Ŝe będzie
stopniowo przejmować odpowiedzialność za
przebieg procesu szkolenia i swój rozwój.
Zacznij
od
kształtowania
jego/jej
zrozumienia i odpowiedzialności za takie
kwestie, jak:
• zobowiązania, jakie podejmujecie,
• własna sytuacja na rynku pracy,
• gotowość rozwoju,
• cele i działania prowadzące do ich
osiągnięcia.
24. Bądź uczciwy – zbieraj pozytywne
doświadczenia!
25. Co zrobić, kiedy twój podopieczny
skarŜy się na ból?
Wyobraź sobie, Ŝe podopieczny, dla
którego jesteś mentorem, kolejny raz
w tym miesiącu skarŜy się na ból. Dziś jest
to Ŝołądek, parę dni temu był ząb a jeszcze
wcześniej ból głowy. Co robisz? Kusi cię,
Ŝeby powiedzieć „Pozbieraj się!” Ale
czujesz,
Ŝe
nie
jest
to
najlepsze
rozwiązanie.
Fakt ścisłego powiązania ciała i umysłu jest
powszechnie znany. UskarŜanie się na ból
brzucha moŜe w sposób uzasadniony
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kojarzone być z problemem natury
psychologicznej. Jeśli jednak, jako mentor,
wyrazisz swoje wątpliwości, osoba szkolona
moŜe poczuć, Ŝe jej nie wierzysz. Pamiętaj
jednak, Ŝe w wielu wypadkach ból jest
rzeczywisty. I co wtedy? Jak postąpić
w takich sytuacjach, bez ulegania pokusie
zlekcewaŜenia, na przykład, bólu brzucha?
Istnieje
róŜnica
pomiędzy
sytuacją
incydentalną, a zaplanowanym wzorem
zachowania. Proponujemy spróbować kilku
metod:
a) Strategia odsyłania:
Jeśli masz najmniejsze wątpliwości, poproś
swojego
podopiecznego,
aby
się
skonsultował z lekarzem!
b) Strategia odwracania uwagi:
Spróbuj skupić uwagę podopiecznego na
czymś zupełnie innym niŜ jego ból. MoŜesz
zwrócić się do niego następująco: „Tak,
widzę, Ŝe wyglądasz nienajlepiej. Będziemy
musieli znaleźć ci zadania, które będziesz
w stanie wykonać mimo swojego gorszego
stanu zdrowia/ samopoczucia.”
c) Strategia szczególnej troski:
Być
moŜe
podopieczny
po
prostu
potrzebuje nieco więcej troski i uwagi.
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W takim wypadku staraj się zaspokoić jego
potrzeby.
d) Strategia odesłania do domu:
Jeśli powyŜsze strategie nie przyniosą
oczekiwanego
rezultatu
(powrotu
podopiecznego do pracy), alternatywą
moŜe okazać się odesłanie go do domu.
Jeśli trzeba, porozmawiaj z doradcą do
spraw kadrowych i szkoleń. Pamiętaj
jednak, Ŝe praca przydzielona osobie
szkolonej, najczęściej musi być wykonana.
Jeśli twoje obserwacje wskazują, Ŝe jest to
pewien
powtarzający
się
schemat
zachowania
podopiecznego,
musisz
zadziałać inaczej. Jedna z moŜliwych do
zastosowania
strategii
to
strategia
„pogadajmy”:
Powiedz swojemu podopiecznemu o tym,
Ŝe zauwaŜyłeś jego/jej zmagania z róŜnymi
problemami (np. objawami bólu) podczas
wykonywania pracy. Zaproponuj rozmowę,
która zidentyfikuje problemy i źródło stresu
podopiecznego. Zdiagnozowanie przyczyn
nie
jest
koniecznie.
Chodzi
raczej
o odkrycie czy ty i środowisko pracy
moŜecie
zrobić
coś,
aby
złagodzić
dyskomfort.
78

26. Jak wspierać osobę szkoloną?
Wspieraj osobę szkoloną kreując przyjazne
środowisko pracy. Uda ci się to poprzez:
• Wpływ na jego/jej własną pracę i warunki
w jakich ją wykonuje;
• Dbałość o spójność i jasność celu
dotyczącego wykonywanej pracy;
• Przewidywalność
w
odniesieniu
do
waŜnych zmian i planów;
• Wsparcie społeczne ze strony kolegów
i kierownictwa;
• Profesjonalne, ale jednocześnie jasne
i zrozumiałe
formułowanie
wymagań
i poleceń.
27. Jak moŜesz pomóc podopiecznemu
w sytuacjach szczególnie trudnych?
Depresja
Podopiecznego cechuje smutek, brak
pewności siebie i wiary we własne
moŜliwości. Potrzebuje wsparcia w postaci:
• zachęty, najlepiej ze strony osoby,
z którą łączą go relacje oparte na
zaufaniu. moŜe to być mentor, najbliŜszy
kolega lub jeszcze inna osoba,
• konkretnej informacji zwrotnej (feedback)
na temat wykonywanych zadań,
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• pomocy w ustaleniu zadań priorytetowych
i w ustaleniu dobrych wzorców organizacji
pracy,
• zwrócenia
uwagi
na
oczekiwania
społeczne
i
wymagania
związane
z sytuacją pracy,
• akceptacji dla moŜliwości zastanowienia
się w sytuacji braku pewności i w związku
z pojawiającymi się wątpliwościami,
• uświadomienia, Ŝe mentor lub inny
współpracownik z firmy zareagują, jeśli
stan podopiecznego będzie się pogarszał.
Stres
Podopieczny ma zbyt wysokie oczekiwania
i wymagania względem własnej osoby
w stosunku do moŜliwości. Potrzebuje
wówczas:
• wyraźnie ustalonych granic i obowiązków
w pracy,
• niezmiennych
ustaleń
w
zakresie
wykorzystania zasobów do kaŜdego
zadania,
• stałej informacji zwrotnej (feedback)
odnośnie zadań priorytetowych,
• uwidocznienia
zakończenia
kaŜdego
zadania,
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• wsparcia dla określenia wymaganego
poziomu jakości wykonania zadań (czyli,
kiedy coś jest wystarczająco dobre?).
Niepokój
Osobę szkoloną cechuje poczucie braku
bezpieczeństwa,
niepokój
wynikający
często
z
konieczności
sprostania
określonym
wymaganiom
środowiska
pracy. Pomocne będzie:
• bardzo
ścisłe
określenie
granic
dotyczących pracy,
• jasne zdefiniowanie zadań,
• dialog
o
ewentualnej
potrzebie
ograniczenia
udziału
podopiecznego
w Ŝyciu społecznym w środowisku pracy,
• ograniczenie
wymiaru/płaszczyzny
osobistych kontaktów.
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Dziesięć dobrych
i pracodawcy:

rad

dla

mentora

P R Z E D
R O Z P O C Z Ę C I E M
WSPÓŁPRACY
01. Bądź dobrze przygotowany do zadania
02. Zgromadź wiedzę na temat osoby
szkolonej
03. Określ swoje zadania jako mentora
Mentor musi być wybrany wcześniej, aby
miał moŜliwość właściwego przygotowania
się, zanim osoba szkolona pojawi się
pierwszy dzień na stanowisku pracy.
Mentorem musi być osoba, która posiada
konieczny do tego celu zapał i która chce
podjąć się tego wyzwania.
Miejsce pracy musi być odpowiednio
przygotowane do przyjęcia osoby szkolonej
(nowego pracownika), zapewniając mu
przede
wszystkim
bezpieczeństwo.
Pozostała część załogi powinni wiedzieć o
jego pojawieniu się w firmie, znać jego/jej
imię.
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Kierownictwo
powinno
poinformować
wszystkich
pracowników
o
zadaniach
mentora
względem
osoby
szkolonej.
Ponadto powinno wykazywać otwartość
i stanowić wsparcie dla mentora, osoby
szkolonej, jak i pozostałych pracowników.

POCZĄTEK WSPÓŁPRACY
04. Zrób plan na pierwszy dzień pracy
WaŜne jest, Ŝeby osoba szkolona (nowy
pracownik)
została
wprowadzona
we
wszystkie
obszary
działalności
firmy.
NaleŜy ustalić początkowe wymagania
względem niego. Nie tylko mentor, ale
równieŜ osoba szkolona powinna być
gotowa juŜ pierwszego dnia do realizacji
swoich zadań na stanowisku pracy. WaŜne
jest wydzielenie czasu dla mentora,
w którym będzie mógł regularnie zajmować
się swoim podopiecznym.
05. Dopasuj swoje zadania mentora do
nowego pracownika
Jest
niezwykle waŜne,
aby zadania
i obowiązki
były
wyraźnie
określone
i wzajemnie dopasowane. Jako mentor
musisz odnosić się do swoich własnych
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oczekiwań wobec nowego pracownika, jak
i na odwrót.
W

TRAKCIE

SZKOLENIA

06. Obserwuj nowego pracownika
Na
bieŜąco
obserwuj
samopoczucie
i zachowanie nowego pracownika. Nie jest
pewne, czy w sytuacji kryzysu lub
problemu zwróci się do ciebie. Bardzo
często, zwłaszcza na początku współpracy,
podopieczny moŜe uwaŜać mentora za
zwierzchnika.
07.
Bądź
otwarty,
okaŜ
szacunek
i zainteresowanie
Mentor musi być tolerancyjny w sprawach
społecznych.
WaŜne
jest
partnerskie
traktowanie siebie nawzajem. Pamiętaj o
rozpoznaniu
się
i
uwzględnieniu
dotychczasowego
zakresu
kompetencji
nowego pracownika (jeśli takie posiada).
OkaŜ szacunek wobec osoby zaczynającej
od zera i próbującej zapoznać się z czymś
kompletnie nowym.
08. Respektuj ograniczenia swoje i nowego
pracownika
Weź pod uwagę ograniczenia nie tylko ze
strony osoby szkolonej, ale równieŜ swoje
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własne. Jeśli jest coś, w czym ty sam nie
moŜesz pomóc nowemu pracownikowi,
zwróć się o wsparcie do kogoś innego.
Nie stawiaj zbyt wysokich wymagań osobie
szkolonej,
bazuj
na
realnych
moŜliwościach.
09. Pamiętaj - nie jesteś sam
Jako mentor moŜesz równieŜ mieć potrzebę
rozmowy z innymi, w tym równieŜ poza
miejscem
pracy.
Jeśli
to
moŜliwe,
zaangaŜuj się w sieci skupiające innych
mentorów i dające moŜliwość wymiany
doświadczeń.
ZAKOŃCZENIE
10.
Zadbaj
o
dobre
zakończenie
współpracy
Jeśli osoba szkolona po zakończeniu
szkolenia nie zostaje w twojej firmie,
moŜesz nadal pomagać jej w Ŝyciu
zawodowym. MoŜe mógłbyś ją komuś
polecić jako pracownika. Bądź otwarty
i uczciwy wobec niego w takich kwestiach
jak: co
powinien jeszcze poprawić,
doskonalić czy teŜ dlaczego nie moŜe
zostać w tym miejscu pracy.
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ZAŁĄCZNIK 5
_______________________________________________________

KIM JEST TUTOR
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KIM JEST TUTOR?
01. Termin
Tutor jest osobą zatrudnioną w celu
nauczania lub szkolenia innej osoby
w określonej dziedzinie oraz sprawowania
nad nią opieki.
02. Wzór do naśladowania
Tutor jest osobą, która wspiera zarówno
mentora jak i podopiecznego. Tutor dzieli
się
z
mentorem
swoją
wiedzą
i doświadczeniem jeśli chodzi o pracę
z podopiecznym o specjalnych potrzebach.
Ponadto
dzieli
się
swoją
wiedzą
i doświadczeniem z podopiecznym jeśli
chodzi o ogólne Ŝycie zawodowe. Tutor to
profesjonalista, ale bycie tutorem to takŜe
wyciągnięcie pomocnej dłoni do innego
człowieka,
który
potrzebuje
wsparcia
i wskazówek.
03. Relacje
Bardzo waŜne jest, aby tutor miał dobre
i partnerskie
relacje
z
mentorem
i jednocześnie utrzymywał trwałe i pełne
szacunku relacje z podopiecznym. Jednak
najwaŜniejsza
jest
relacja
pomiędzy
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mentorem a podopiecznym, która powinna
opierać się na gotowości do zmian.
04. Kilka ról
Osoba tutora łączy w sobie róŜne role.
Którą z nich powinieneś przyjąć i kiedy zaleŜy od sytuacji.
05. Opiekun
Jako tutor jesteś przede wszystkim
opiekunem osoby szkolonej, ale wspierasz
równieŜ mentora w jego/jej relacjach
z podopiecznym. Pomagaj podopiecznemu
w podejmowaniu decyzji, tłumacz je przed
mentorem, pomagaj w rozwiązywaniu
problemów wynikających z pracy na danym
stanowisku, itp.
06. Mediator
Jesteś mediatorem działającym w taki
sposób, aby mentor i podopieczny byli
w stanie znajdować własne rozwiązania
pojawiających się zadań i problemów,
wykorzystując w ten sposób własny
potencjał. Musisz umieć postawić się
w sytuacji obu stron i zdobyć niezbędną
wiedzę na temat pracy, jaką ma podjąć
podopieczny (osoba szkolona).
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07. Korzyści z bycia tutorem
Jako tutor wyciągasz rękę do osoby, która
potrzebuje wskazówek w obszarze swojego
Ŝycia zawodowego. Osoba szkolona nie jest
jedyną stroną odnoszącą korzyści z tego
stanu rzeczy. Tutor zyskuje na przykład:
• Uznanie
(ze
strony
mentorów,
kierownictwa
i
pracowników
firm,
podopiecznych);
• Praktykę
w
komunikowaniu
się
i doradztwie (przekazywanie informacji
oraz instrukcji w sposób zrozumiały);
• Radość z obserwowania jak ktoś inny
ucząc się rozwija swój potencjał;
• Poszerzenie
swoich
kontaktów
zawodowych;
• Radość
z
pomagania
innym
w dokonywaniu zmian.
08. Czy moŜesz być tutorem?
Jeśli chcesz zaangaŜować się zarówno
osobiście jak i zawodowo w proces edukacji
innych osób, moŜesz zostać tutorem! Niech
zainspirują cię poniŜsze pytania:
• Czy chcesz być tutorem?
• Czy chcesz nauczyć się czegoś nowego
o róŜnych
zawodach
oraz
róŜnych
formach oddziaływań międzyludzkich?
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• Czy jesteś w stanie wygospodarować
niezbędny na to czas?
• Czy jesteś gotowy troszczyć się o dobre
samopoczucie podopiecznego i jego/jej
najbliŜszą przyszłość zawodową?
• Czy umiesz słuchać innych i potrafisz
spojrzeć na problem z punktu widzenia
innych osób?
• Czy jesteś dobry w nawiązywaniu
kontaktów z ludźmi?
• Czy potrafisz wspierać innych, bez
narzucania gotowych rozwiązań?
• Czy jesteś oddany swojej pracy i ludziom,
z którymi pracujesz?
09. Znaj swoje ograniczenia
• Nie staraj się być tutorem doskonałym,
nieskazitelnym.
• Pamiętaj,
jesteś
odpowiedzialny
za
proces, nie za jego wynik.
• Pomagasz mentorowi, który pomaga
podopiecznemu, aby ten był w stanie
pomóc sobie sam.
• Musisz się zaangaŜować, aby móc słuŜyć
wskazówkami
i
przekazywać
swoją
wiedzę i doświadczenie.
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10. Tutor nie jest psychologiem
Zaoferuj swoje ramię do wypłakania się na
nim, ale nie prowadź terapeutycznych
rozmów. To jest obszar zarezerwowany dla
profesjonalistów. JednakŜe moŜesz być
tym, który skieruje podopiecznego do
kogoś, kto jest w stanie mu pomóc.
11. A co z miejscem pracy?
• Poinformuj kolegów i szefa, kim jest
podopieczny.
• Zdobądź akceptację i wsparcie dla niego.
12. Etyka: „Widzimy dobrze tylko
sercem. To, co naprawdę waŜne, jest
niewidoczne dla oczu”.
• Oceń sytuację podopiecznego i pomóŜ
mentorowi przyjąć
ją
z
otwartym
umysłem i sercem, być moŜe podopieczny
potrzebuje
więcej
zrozumienia
i dodatkowej pomocy.
• Słuchaj
aktywnie,
bądź
ciekawy
i dociekliwy w kwestii relacji pomiędzy
mentorem, podopiecznym i kierownictwem
oraz załogą przedsiębiorstwa.
• Pamiętaj o zachowaniu zasady poufności
pewnych informacji.
91

• Pomagaj
mentorowi
pomóc
podopiecznemu w pogodzeniu się z jego
własną sytuacją. Nie „trzymaj go pod
kloszem” aby nie nabrał(a) mylnego
przekonania co do własnej pozycji na
rynku pracy.
13. Co jest zadaniem tutora?
• Wsparcie osoby szkolonej na etapie
wejścia w Ŝycie zawodowe;
• Zaspokojenie jej potrzeb zawodowych
i społecznych;
• AngaŜowanie podopiecznego w proces
szkolenia, w taki sposób, aby stopniowo
przejmował kontrolę nad swoim Ŝyciem
zawodowym i obowiązkami w miejscu
pracy.
Oprócz roli komunikacyjnej, jako tutor,
masz
równieŜ
zadania
praktyczne,
społeczne
i
zawodowe
związane
ze sprawowaniem
opieki
nad
osobą
szkoloną.
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14. Jakie są zadania praktyczne
tutora?
Priorytetem
jest
jak
najlepsze
przygotowanie do współpracy zarówno
podopiecznego jak i mentora. A zatem:
• zaprezentuj ich sobie nawzajem,
• poinformuj o oczekiwaniach względem ich
wzajemnych relacji i współpracy,
• odpowiadaj konkretnie i precyzyjnie na
pytania
osoby
szkolonej
dotyczące
postępowania w określonych sytuacjach
związanych z wypełnianiem obowiązków
w miejscu pracy,
• jeśli będzie taka potrzeba, powtarzaj
informacje wielokrotnie, tak aby dotarły
do wszystkich zainteresowanych stron.
Dobre relacje mentora i podopiecznego na
początku współpracy przynoszą dobry
skutek na koniec.
15. Jakie są zadania społeczne tutora?
Jako tutor zadbaj o to, aby podopieczny
zrozumiał podstawową strukturę społeczną
obowiązującą w przedsiębiorstwie. Dlatego
wraz
z
mentorem
wprowadźcie
go
w kulturę firmy, łącznie z wszelkimi
ograniczeniami społecznymi, jakich moŜe
doświadczać.
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16. Jakie są zadania zawodowe
tutora?
Analizując ten temat mogą zrodzić się
następujące pytania:
• Jaki poziom zaangaŜowania powinien
wykazywać tutor w zawodowych relacjach
pomiędzy mentorem a podopiecznym
(osobą szkoloną)?
• Czy
osoby
inne
niŜ
mentor
są
upowaŜnione do zlecania zadań osobie
szkolonej?
• Kto przejmuje funkcję mentora podczas
jego nieobecności? Kto komunikuje się
z osobą szkoloną?
17. W jakiej atmosferze przebiegają
twoje spotkania z osobą szkoloną?
WaŜne
jest
aby
wasze
spotkania
przebiegały w atmosferze:
• otwartości i uczciwości,
• sympatii i uznania,
• bez przesadnego krytycyzmu,
• szacunku, szczególnie w sytuacjach
wymagających zachowania poufności.
Pamiętaj, Ŝe twój podopieczny to osoba
o określonym
balaście
doświadczeń
i potencjale, który musicie wspólnie odkryć
i jak najlepiej spoŜytkować.
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18. Jakie wymagania moŜesz stawiać
osobie szkolonej?
Osoba szkolona jest waŜnym „elementem”
twojego
miejsca
pracy
i
twoich
obowiązków. Wysiłek włoŜony przez nią
w pracę moŜe nie być tak efektywny, jak
w przypadku innych współpracowników, ale
pamiętaj, Ŝe on/ona ciągle rozwija stan
swojej równowagi emocjonalnej, swoje
zainteresowania, chęć do nauki.
19 Wymagaj aby mentor i podopieczny
przejmowali odpowiedzialność
Wymagaj od podopiecznego, Ŝe będzie
stopniowo
przejmować
część
odpowiedzialności za proces szkolenia
w miejscu
pracy.
Zacznij
od
odpowiedzialności za:
• zobowiązania, jakie podejmujecie,
• otwartość
podopiecznego
w
kwestii
własnej sytuacji na rynku pracy,
• ustawiczny rozwój,
• określenia celów i działań prowadzących
do ich osiągnięcia.

95

20. W jaki sposób wspierasz osobę
szkoloną?
Wpierając podopiecznego kreuj przyjazne
środowisko pracy poprzez:
• wpływanie na warunki, w jakich osoba
szkolona wykonuje pracę,
• dbałość o spójność i jasność celu
dotyczącego wykonywanej pracy,
• przewidywanie
koniecznych
zmian
i weryfikację planów,
• formułowanie
wymagań
w
sposób
profesjonalny,
ale
jednoznaczny
i zrozumiały.
21. Jak moŜesz pomóc podopiecznemu
w sytuacjach szczególnie trudnych?
Depresja:
Podopiecznego cechuje smutek, brak
pewności siebie i wiary we własne
moŜliwości. Tutor moŜe pomóc dyskutując
zarówno z mentorem jak i z podopiecznym.
Twoja rola w tym wypadku polega na
wsparciu działań mentora w:
• zachęceniu do działania, najlepiej we
współpracy z jakąś osobą z firmy, z którą
od początku podopieczny ma dobre
relacje bazujące na zaufaniu,
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• zwróceniu
uwagi
podopiecznego
na
społeczne oczekiwania w miejscu pracy,
• przekonaniu podopiecznego, Ŝe fakt
zaistnienia
braku
pewności
siebie
i wątpliwości,
jest
zrozumiały
i akceptowalny
w
sytuacji
nowego
miejsca pracy,
• uświadomieniu podopiecznemu, Ŝe tutor
jest i będzie do jego dyspozycji, jeśli jego
stan się pogorszy.
Stres
Podopieczny ma względem siebie zbyt
wysokie oczekiwania w stosunku do swoich
moŜliwości. Tutor moŜe pomóc omawiając
sytuację
zarówno
z
mentorem
jak
i podopiecznym.
Wspieraj
działania
mentora i pomagaj:
• ustalić jasne granice zadań osoby
szkolonej,
• ustalić zakres wykorzystania róŜnych
zasobów do realizacji zadań zawodowych,
• udzielać
stałej
informacji
zwrotnej
(feedback) odnośnie priorytetyzacji zadań
w pracy,
• ocenić jakość wykonania zadań przez
osobę szkoloną.
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Niepokój
Podopiecznego cechuje poczucie braku
bezpieczeństwa, niepokój, prawdopodobnie
spowodowany
potrzebą
sprostania
wysokim wymaganiom otoczenia. Tutor
moŜe pomóc omawiając sytuację zarówno
z mentorem jak i podopiecznym. Wspieraj
działania mentora i pomagaj:
• ściśle określić granice dotyczące pracy
podopiecznego,
• zdefiniować jego zadania,
• stworzyć dialog o moŜliwej potrzebie
ograniczonego
udziału
w
Ŝyciu
społecznym w miejscu pracy,
• w ograniczeniu wymiaru/ płaszczyzny
osobistych kontaktów.
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Dziesięć dobrych rad dla tutora:
P R Z E D
R O Z P O C Z Ę C I E M
WSPÓŁPRACY
01. Bądź dobrze przygotowany do zadania.
02. Zdobądź wiedzę zarówno na temat
mentora jak i podopiecznego.
03. Określ swoje zadania dotyczące bycia
tutorem.
WaŜne jest aby tutor właściwie przygotował
się do realizacji swoich zadań, wykazał
niezbędną energię i chęć zaangaŜowania
się
w
przyszłe
Ŝycie
zawodowe
podopiecznego. Tutor musi mieć moŜliwość
przygotowania
się
i
zaangaŜowania
w sytuację osoby szkolonej w takim
samym wymiarze jak mentor, zanim osoba
szkolona trafi do firmy.
Miejsce pracy musi być gotowe na
przyjęcie osoby szkolonej, jako nowego
pracownika. NaleŜy zadbać szczególnie
o kwestie bezpieczeństwa. Pozostała część
załogi powinna wiedzieć o pojawieniu się
osoby szkolonej, a kierownictwo musi
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poinformować
o
zadaniach
mentora
związanych ze sprawowaniem opieki nad
nowym
pracownikiem.
Kierownictwo
powinno
wspierać
zarówno
mentora,
nowego pracownika, jak i pozostałą część
załogi.
POCZĄTEK WSPÓŁPRACY
04. Przygotuj plan pierwszego dnia pracy
WaŜne jest, Ŝeby osoba szkolona została
wprowadzona
we
wszystkie
obszary
działalności
firmy.
NaleŜy
ustalić
początkowe wymagania względem niej, tak
aby mogła poczuć się w firmie bezpiecznie.
Dlatego powinien być ustalony plan
dotyczący
zadań
podopiecznego
w początkowym okresie jego pracy oraz
kto jest za niego odpowiedzialny. WaŜne
jest, aby tutor wraz z mentorem byli
gotowi do współpracy juŜ od pierwszego
dnia szkolenia. Niezwykle istotne jest aby
tutor miał wydzielony czas, w którym
będzie mógł regularnie zajmować się
współpracą
z
podopiecznym
oraz
z mentorem.
05. Dopasuj zadania tutora
mentora i osoby szkolonej
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do

zadań

Zadania i obowiązki kaŜdej ze stron
powinny
być
wyraźnie
zdefiniowane
wzajemnie
dopasowane.
Jako
tutor,
powinieneś upewnić się, Ŝe wzajemne
relacje
pomiędzy
mentorem
a podopiecznym są właściwe.
PODCZAS

WSPÓŁPRACY

06. Monitoruj działania zarówno mentora
jak i podopiecznego
WaŜne jest aby na bieŜąco monitorować
samopoczucie i stopień zadowolenia ze
współpracy zarówno osoby szkolonej jak
i mentora. Nie jest pewne, czy w sytuacji
kryzysu lub problemu, podopieczny zwróci
się do ciebie. Bardzo często, zwłaszcza na
początku współpracy, podopieczny moŜe
uwaŜać wszystkie zaangaŜowane osoby za
zwierzchników.
07.
Bądź
otwarty,
okaŜ
szacunek
i zainteresowanie
Tutor musi być tolerancyjny w kwestiach
społecznych. WaŜne jest, aby wszystkie
strony traktowały się nawzajem jak
partnerzy.
Pamiętaj o rozpoznaniu i uwzględnieniu
dotychczasowego
zakresu
kompetencji
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osoby szkolonej. OkaŜ szacunek wobec
osoby zaczynającej na danym stanowisku
pracy „od zera” i próbującej zapoznać się
z czymś kompletnie nowym. W sytuacji
takiej moŜe być zarówno osoba szkolona
jak i mentor (po raz pierwszy podejmujący
się tej roli).
08. Uwzględniaj ograniczenia
Weź pod uwagę ograniczenia nie tylko
własne, ale równieŜ osoby szkolonej oraz
mentora.
Często
spotkasz
się
z ograniczeniami natury etycznej (np. jak
szczegółowe
informacje
dotyczące
psychologicznego kontekstu osoby twojego
podopiecznego
powinieneś
przekazać
kierownictwu firmy).
Jeśli jest coś, w czym ty sam nie moŜesz
pomóc
podopiecznemu,
zwrócić
się
o wsparcie do profesjonalistów.
Nie stawiaj zbyt wysokich wymagań osobie
szkolonej, ani mentorowi, bazuj na
realnych moŜliwościach.

102

09. Pamiętaj - nie jesteś sam!
Jako tutor moŜesz takŜe mieć potrzebę
rozmowy z innymi, zdobycia „nowej
energii”, nowego spojrzenia. Jeśli to
moŜliwe, zaangaŜuj się w sieci zrzeszające
innych tutorów, w których moŜecie dzielić
się doświadczeniami.
ZAKOŃCZENIE
10.
Zadbaj
o
dobre
zakończenie
współpracy
Jeśli twój podopieczny z jakiegoś powodu
nie moŜe pozostać w firmie, w której
odbywało się szkolenie, moŜesz nadal
pomagać mu w Ŝyciu zawodowym. Bądź
otwarty i uczciwy wobec niego w kwestii
jego braków, co powinien poprawić,
doskonalić.
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ZAŁĄCZNIK 6
_______________________________________________________

BEZPIECZEŃSTWO PRACY
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Wykorzystując poniŜszy formularz, moŜesz
sporządzić notatki, które pomogą Ci
podnieść i ocenić świadomość osoby
szkolonej, w kwestii bezpieczeństwa pracy.
1. W jaki sposób informujesz osobę
szkoloną o kryteriach bezpieczeństwa
w twojej firmie?

2. W jakim stopniu jesteś zadowolony
z przyswojenia
sobie
standardów
dotyczących bezpieczeństwa pracy przez
osobę szkoloną/mentora/tutora/firmę?

3. Czy jesteś zadowolony z poziomu
nabytych
przez
osobę
szkoloną
umiejętności
dotyczących
zapewnienia
bezpieczeństwa w pracy? Czy cele, jakie
105

wspólnie ustaliliście odnośnie umiejętności
dotyczących bezpieczeństwa w pracy,
zostały osiągnięte?

4. W jakich obszarach umiejętności
dotyczące bezpieczeństwa pracy są twoim
zdaniem najmocniejsze/najsłabsze?

5. Jak sklasyfikujesz poziom świadomości
mentora/tutora/osoby szkolonej odnośnie
bezpieczeństwa pracy?
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6. Które z załoŜonych celów nie zostały
osiągnięte?

8. Jakie kroki podejmiesz w najbliŜszej
przyszłości?
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SUMMARY
This presented guide is a common product
of two international projects: Near Job and
EOF - European Outplacement Framework.
It intends to assist on the everyday work of
mentors and tutors and helps to use their
expertise in the framework of an on-job
training
process
tailored
for
the
development of the individual potential of
trainees with difficulties in employment
access, thus enhancing their social
promotion.
This guide aims at helping them to
understand the definitions, profiles and
roles in tutoring and mentoring scheme
and how to cooperate successfully with the
other stakeholders.
The counselling model for tutors and
mentors presented here, assigns the key
role in the working and learning process to
the participant and is intended to
supplement the classic processes of
teaching and learning.
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