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04 WPROWADZENIE

12 przed rozpoczęciem mobilności międzynarodowej

18 w trakcie mobilności międzynarodowej

35 po zakończeniu mobilności międzynadorowej
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Niniejsze Kompendium jest wynikiem współpracy 5 organizacji w ramach międzynarodowego projektu
strategicznego Erasmus+ zatytułowanego Europe for VET+ 2 (www.europe4vet2.eu). Organizacje
partnerskie obejmowały instytucje wspierające, wysyłające i przyjmujące, z Polski, Hiszpanii oraz Włoch.                 
To narzędzie jest kontynuacją dokumentu utworzonego w poprzedniej edycji projektu
(www.europe4vet.eu), odnoszącego się do kwestii związanych z organizacjami wysyłającymi                        
i wspierającymi. Tym razem Partnerstwo przygotowało dobre praktyki oraz zalecenia, sformułowane w celu
podniesienia jakości międzynarodowych praktyk zawodowych w zakresie uczestnictwa organizacji
przyjmujących.

Kompendium skupia się na wspieraniu organizacji przyjmujących oraz doradza w jaki sposób, w praktyce,
podnieść jakość międzynarodowych mobilności w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego (VET).
Przedstawia w jaki sposób instytucje przyjmujące powinny operować w ramach międzynarodowej
mobilności zawodowej w programie Erasmus+. Oferuje również rekomendacje dla innych organizacji VET
(organizacji wysyłających i wspierających): jak podnieść jakość praktyk zawodowych, kto powinien przejąć
rolę mentora na czas mobilności, jak przygotować się na przyjęcie zagranicznych praktykantów,                        
jak zachowywać się podczas praktyk, jak ewaluować praktyki i wiele innych.

Niniejsze Kompendium jest wynikiem trwającej 22 miesiące współpracy pomiędzy organizacjami
posiadającymi lata doświadczenia w sektorze VET. Zawiera dane zgromadzone poprzez badania wtórne
prowadzone przez każdego Partnera, wizyty studyjne u 16 współorganizatorów VET w 3 krajach                        
i informacje zwrotne od 15 organizacji. 

Zagraniczne praktyki zawodowe Erasmus+ mogą być jednym z najpotężniejszych instrumentów
zwiększających szanse na zatrudnienie uczniów w przyszłości, wzmacniając międzynarodowy rynek pracy
oraz stanowiąc część rozwoju zawodowego i osobistego dla wszystkich stron uczestniczących                        
w programie.
 
Podczas mobilności może okazać się, że każdy projekt mobilności zawodowej, firma, sektor, a nawet
indywidualny praktykant mogą mieć unikalne efekty uczenia się. Co więcej, każda instytucja wysyłająca
może posiadać własne procedury. Wszystkie te zmienne uniemożliwiają jasne sprecyzowanie
uniwersalnego sposobu poprawnej organizacji mobilności VET. Zatem, niniejsze Kompendium należy
traktować jako zbiór dobrych praktyk oraz źródło do analizy porównawczej poszczególnych rozwiązań jeśli
chodzi o przyjmowanie praktykantów oraz poprawę jakości praktyk międzynarodowych. Każda organizacja
powinna wybrać i wprowadzić tylko te zalecenia, które są adekwatne do zaistniałych okoliczności. Niemniej
jednak, Partnerstwo uważa prezentowane treści za doskonałe źródło na drodze do doskonałości                        
w przyjmowaniu i wysyłaniu uczniów w ramach programu Erasmus+.

I wprowadzenie

  4
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“Erasmus+ to unijny program wspierający kształcenie, szkolenie, młodzież i sport w Europie.”
(Przewodnik po programie Erasmus+)

Erasmus+ oferuje wszystkim możliwość mobilności i współpracy oraz wspiera rozwój
zawodowy osób pracujących w kształceniu i szkoleniu zawodowym (VET) poprzez okresy
szkoleniowe za granicą. Program zapewnia każdemu wszechstronne i równe możliwości
studiowania i pracy w innym kraju europejskim.

W tej publikacji skupimy się tylko na sektorze VET, ale przewodnik po programie
Erasmus+ zawiera wszystkie informacje na temat innych możliwości:
(https://erasmus–plus.ec.europa.eu/sites/default/files/2022–01/2022–erasmusplus–programme–guide–v2_en_0.pdf)

Udział w programie Erasmus+ może zapewnić uczniom szkół średnich, głównie w wieku
od 16 do 20 lat, możliwość podnoszenia kompetencji zawodowych, poznania różnych
kultur i tworzenia sieci kontaktów.

Uczestnicy mają niepowtarzalną szansę zdobycia szerokiego zakresu umiejętności                    
i wiedzy na różnych poziomach. Czas spędzony na pracy w zagranicznej firmie to cenne
doświadczenie, które pomoże uczniom w dalszej karierze zawodowej i pozwoli
zrozumieć rynek pracy.

Praktyki umożliwiają doskonalenie licznych umiejętności miękkich, takich jak praca
zespołowa, radzenie sobie ze stresem i rozwiązywanie problemów. Ponadto ułatwiają
uczestnikom usamodzielnienie się oraz zwiększają ich poczucie własnej wartości,
gotowość do pracy za granicą, pomagają im lepiej zarządzać własnym czasem, a także
uczą odpowiedzialności.

Jeśli chodzi o aspekty kulturowe, uczestnicy praktyk zagranicznych mają możliwość
skonfrontowania się z odmiennym środowiskiem, wchodzenia w interakcje z różnymi
ludźmi, zwiększania swojej otwartości i tolerancji, poznawania innych kultur                    
i nawiązywania kontaktów.

I CZYM JEST ERASMUS+, VET?
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Erasmus+ wspiera rozwój zawodowy osób pracujących w kształceniu i szkoleniu
zawodowym (VET) poprzez okresy szkoleniowe za granicą. Mobilność edukacyjną dla
uczniów można zorganizować zarówno w grupie, jak i indywidualnie.

Mobilność grupowa uczniów szkół może trwać do 1 miesiąca. Nie obejmuje to czasu
podróży. Indywidualna mobilność edukacyjna uczniów może być krótkoterminowa,
trwająca do 1 miesiąca lub długoterminowa, trwająca od 1 miesiąca do 1 roku. Nie
obejmuje to czasu podróży.

Dotacje unijne są wypłacane organizacji koordynującej i mają na celu pokrycie kosztów
podróży i utrzymania podczas pobytu za granicą, a także oferowanie wsparcia
organizacyjnego uczestniczącym organizacjom. Ponadto program Erasmus+ zapewnia
środki wspierające włączenie uczestników o mniejszych szansach.

Szczegóły dotyczące zasad finansowania i dodatkowe informacje można znaleźć
w Przewodniku po programie Erasmus+ (strony 77–92).
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I na czym polega goszczenie?
jak działają projekty
mobilności zawodowej?
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Jednym z głównych wyzwań dzisiejszych młodych absolwentów jest faza przejścia                    
z edukacji na rynek pracy. Jednocześnie doświadczenie zawodowe jest wysoko cenione
przez pracodawców, dlatego wczesne wejście na rynek pracy, tak jak podczas praktyk
VET, jest przydatne w ułatwianiu młodzieży zdobycia zatrudnienia. Jest to relacja
dwukierunkowa, w której obie zaangażowane strony – firma i uczeń – coś zyskują                    
i pomagają drugiej stronie coś osiągnąć.

Zazwyczaj projekt VET składa się z 3 etapów: przed mobilnością (w którym odbywa się
rekrutacja, szkolenie, potwierdzenie praktyk), mobilność (w którym odbywa się
międzynarodowa mobilność zawodowa, po mobilności (w którym odbywa się ocena,
walidacja, rozpowszechnianie), wszystkie są istotne dla zagwarantowania uczestnikom
udanego doświadczenia.

W projekty mobilności VET zaangażowane są trzy kluczowe organizacje:
– organizacja wysyłająca
– organizacja przyjmująca
– organizacja wspierająca

I   europe for vet+ 2   I   europe4vet2.eu   I

https://www.europe4vet2.eu/pl/


8

Organizacja wysyłająca to zazwyczaj szkoła umożliwiająca uzyskanie kwalifikacji zawodowych.
Jej głównym zadaniem jest wybór uczniów, którzy dołączą do projektu i wyjadą za granicę. Szkoły
dążą do wyselekcjonowania uczniów, którzy najbardziej zasługują na tę możliwość: muszą
wykazać się motywacją, przygotowaniem i umiejętnościami językowymi, aby móc uczestniczyć               
w projekcie. Organizacja wysyłająca zajmuje się również szkoleniem uczniów. Przed wyjazdem
biorą udział w cyklu kursów podnoszących ich umiejętności językowe i wiedzę kulturową o kraju,
który będą odwiedzać oraz w szkoleniu pedagogicznym (mogą również wystąpić inne szkolenia               
i kursy). Organizacja wysyłająca jest odpowiedzialna za jakość i wyniki projektu niezależnie                   
od zaangażowania organizacji przyjmujących/wspierających.

Organizacja przyjmująca to organizacja, która przyjmie uczniów na praktyki. Firmy muszą być
w stanie zaoferować uczniom, których prowadzą, aktualny program nauczania. Firmy nie tylko
czerpią korzyści z pracy uczniów i ich pomocy podczas codziennych czynności, ale też ponoszą
odpowiedzialność i są zobligowane odpowiednio monitorować praktykantów podczas zajęć oraz
przekazać im jak najwięcej wiedzy o pracy. Mentorem w firmie jest osoba odpowiedzialna                      
za praktykantów i pracująca z nimi w bliskim kontakcie.

Organizacja wspierająca znajduje się zwykle w miastach, w których odbywa się mobilność.
Daje to możliwość wymiany informacji na temat codziennych zajęć, z którymi uczniowie będą
musieli zmierzyć się za granicą, związanych z aspektami kulturowymi, wymaganiami itp.,                   
ale przede wszystkim zapewnia łatwy dostęp do różnych firm w regionie. Organizacja wspierająca
służy jako łącznik między organizacją wysyłającą i przyjmującą: może osobiście odwiedzić firmy
przyjmujące i omówić dokładne wymagania organizacji wysyłającej. Organizacja wspierająca
może również ułatwić procedury administracyjne, a mianowicie zadbać o dokumenty potrzebne
zarówno organizacji wysyłającej, jak i przyjmującej do udziału w projekcie. Może odpowiadać               
za dopasowanie uczniów do firm. Procedura ta zazwyczaj wymaga przeprowadzenia rozmów
kwalifikacyjnych z uczestnikami, zapoznania się z ich CV i innymi istotnymi dokumentami itp.               
w celu lepszego zrozumienia konkretnych potrzeb i oczekiwań każdego ucznia. Następnie
organizacja wspierająca znajduje najlepsze dopasowanie ze swojej sieci partnerów biznesowych.
Organizacja wspierająca może również zaoferować wsparcie podczas mobilności.
Zaangażowanie to może obejmować zapewnienie uczestnikom wszystkiego, czego potrzebują
(m.in. biletów autobusowych), organizowanie wycieczek i wycieczek kulturowych,                      
a co najważniejsze, zadbanie o to by praktyki zakończyły się sukcesem. Przedstawiciele
organizacji wspierających muszą być gotowi do interwencji w razie jakichkolwiek problemów                  
i stanowią punkt odniesienia zarówno dla uczniów, jak i dla firm.
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I rola mentora
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Mentor to pracownik firmy, który jest odpowiedzialny za nauczanie i nadzorowanie
uczniów podczas praktyk. Jest on bezpośrednim przełożonym uczniów.

Bycie mentorem to jedna z najważniejszych – jeśli nie najważniejsza – rola i ma ogromny
wpływ na doświadczenia uczniów. To mentor jest osobą, z którą będą spędzać większość
czasu i, co najważniejsze, osobą, która będzie decydować o tym, jak rozwinie się ich
praca podczas pobytu w firmie. Mentorzy udzielają wskazówek, porad, informacji
zwrotnych i wsparcia podopiecznym. Często zapewniają wsparcie jako wzór                    
do naśladowania, nauczyciel, psycholog, doradca, adwokat i sojusznik, w zależności                    
od konkretnych celów i potrzeb podopiecznego. Podnoszą zarówno umiejętności
zawodowe uczestników szkolenia, jak i ich umiejętności miękkie.

W oparciu o dobre praktyki zidentyfikowane w projekcie Europe for VET+ 2, Partnerstwo
rekomenduje następujące kroki dla mentorów i wszystkich współpracowników
współpracujących z praktykantem w celu zapewnienia dobrej jakości praktyk:

Właściwe powitanie praktykantów: szczególnie pierwszego dnia praktykanci mogą
być nieśmiali i wycofani. Do zadań mentora należy troska o to by poczuli się komfortowo
poprzez rozmowę i zapoznanie uczestników, oprowadzenie ich po okolicy                    
i przedstawienie ich reszcie personelu.

Ustalenie warunków pracy: mentor musi przedstawić uczniom harmonogram.
Praktykanci zazwyczaj podróżują komunikacją miejską, a na ich godziny pracy może
wpływać brak autobusów lub pociągów, zwłaszcza w firmach zlokalizowanych daleko od
centrum miasta. Harmonogram powinien być odpowiednio ułożony, zwykle 6–8 godzin
dziennie, 5 dni w tygodniu. Należy również zapoznać uczniów ze wszystkimi zasadami,
których będą musieli przestrzegać (takie jak zasady bezpieczeństwa, odzież robocza,
zabronione zachowania, obszary ograniczone itp.).
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Zaplanowanie zadań praktykantów: mentor i jego zespół powinni mieć
harmonogram zadań, które muszą być przydzielone uczniom przez cały okres praktyk.
Oczywiście mentor może zmieniać zadania w zależności od potrzeb firmy lub
dostosowując je do umiejętności uczniów. Posiadanie gotowego planu pomaga
mentorowi lepiej kontrolować praktykantów, a także zapewnia im lepsze doświadczenia.
Taki jest cel dokumentu o nazwie Learning Agreement (Porozumienia o programie zajęć):
określa on program praktyk, które mają odbyć się za granicą, aby umożliwić uczniom
osiągniecie wyznaczonych celów. 

Komunikacja z organizacją wspierającą: każdy mentor powinien pamiętać,                
 że organizacja wspierająca, z którą może współpracować, jest dostępna w każdej chwili,
aby mu pomóc. W przypadku wystąpienia jakiegokolwiek problemu z praktykantem,
mentor może spróbować rozwiązać go z nim bezpośrednio lub w razie potrzeby
skontaktować się z organizacją wspierającą, W takiej sytuacji pośredniczy ona między
praktykantem a firmą, w celu wypracowania rozwiązania problemu, zanim ten zdąży
narosnąć. Lepiej zapobiegać niż leczyć.

Ocena uczniów: na koniec praktyk mentor musi ocenić pracę uczniów i przedstawić
informację zwrotną. Bardzo ważne jest, aby upewnić się, że praktykant prawidłowo
prowadzi program uczenia się i osiąga wszystkie zamierzone efekty. Jeśli praktyki się
powiodą, mentor może napisać list referencyjny, który uczeń będzie mógł dodać                    
do swojego życiorysu.
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Umiejętności społeczne i podejście, jakie każdy mentor powinien mieć wobec uczniów,
aby zwiększyć szanse na pomyślne zakończenie praktyki dla wszystkich uczestników.             
Na podstawie wszystkich zebranych danych Partnerstwo rekomenduje, aby każdy
mentor był:

Tolerancyjny i cierpliwy. Praktyki mogą być dla uczniów pierwszym doświadczeniem
zawodowym, a dla większości z nich mogą być także pierwszym pobytem za granicą, w kraju,
którego języka nie znają, dlatego mentor powinien odpowiednio dostosować swoje oczekiwania
wobec nich. Praktykanci będą popełniać błędy i w takich przypadkach wymagana jest cierpliwość.
Mentor musi być tolerancyjny: praktykanci mogą wywodzić z innego środowiska, co oznacza,                   
że   niektóre zachowania, żarty, sposoby mówienia itp. mogą być akceptowalne w ich kulturze, ale
nie w krajach goszczących i odwrotnie. Najlepszym sposobem „dostosowania” jest wyjaśnienie
uczniowi znaczenia zachowania i dlaczego nie jest ono akceptowane w kraju goszczącym.
Odmienność kultur wiąże się z różnicami w zachowaniu, dlatego tolerancja jest tak istotna.

Obecny i dostępny. Dla praktykantów najgorszym uczuciem jest poczucie bezużyteczności                     
i bycia pozostawionym samemu sobie. Dlatego mentor powinien spędzać z nimi jak najwięcej
czasu, monitorować ich pracę, udzielać im informacji zwrotnych, korygować ich błędy i dbać o to,
by zawsze mieli przydzielone odpowiednie zadania do wykonania. Często sama obecność
znajomej osoby może stanowić dodatkowe wsparcie i pomóc młodej osobie radzić sobie ze
stresem, zwłaszcza na początku mobilności.

Potrafiący się dostosować. Mentor powinien dostosować swoje metody nauczania oraz
przydzielać zadania stosownie do umiejętności i osobowości uczniów. Po kilku dniach pracy
mentor zazwyczaj ma większą świadomość poziomu przygotowania podopiecznych i tego,                   
co każdy uczeń będzie mógł wnieść do firmy. Za każdym razem, gdy mentor wprowadza nowe
zadania, które wykraczają poza porozumienie o programie zajęć, należy to skonsultować                      
z instytucją wysyłającą, a odpowiedni załącznik podpisany przez wszystkich uczestników dołączyć
do porozumienia o programie zajęć.

Zdolny do pokonania barier językowych i kulturowych. Mentor powinien pamiętać,               
że z powodu trudności w porozumiewaniu się w języku innym niż ojczysty uczniowie mogą
wydawać się mniej zdolni, niż są w rzeczywistości. Kluczowe jest mówienie powoli, powtarzanie              
i upewnianie się, że uczniowie rozumieją przydzielone im zadania. W razie potrzeby bardzo
pomocne mogą być narzędzia takie jak tłumacze (np. Google Translator
https://translate.google.com).

Wspierający. Mentor powinien zachęcać uczniów, motywować ich, chwalić ich osiągnięcia, mieć
do nich pozytywne nastawienie, doceniać ich i sprawiać, by czuli się częścią firmy. Jego zadaniem
jest dawać przykład. To najlepszy sposób na zwiększenie pewności siebie praktykantów                      
i wykorzystanie ich potencjału.
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Okres „przed rozpoczęciem mobilności międzynarodowej” jest jednym z kluczowych
momentów praktyk. Bardzo ważne jest, aby firma i mentor byli świadomi tego, że ich
wkład, zaangażowanie i informacje zwrotne odgrywają kluczową rolę w ogólnym
doświadczeniu ucznia za granicą, mają bezpośrednie odzwierciedlenie w przyszłym
długofalowym postrzeganiu przez niego środowiska pracy i wpływają na końcową ocenę
ucznia. 
 
Istotne jest aby mentor w firmie przyjmującej był świadom różnych faz całej mobilności.
Każda z poniższych części tego Kompendium poprowadzi mentorów przez poszczególne
etapy, dlatego w celu wniesienia wkładu w każdy z nich, należy je przestudiować                    
i przygotować się zanim nastąpi mobilność.

Począwszy od fazy przed wyjazdem na praktykę zawodową, mentor wraz z firmą powinni
rozpocząć proces przygotowania jakościowego przed przyjęciem uczniów, aby
zagwarantować jak najlepsze wyniki dla wszystkich stron zaangażowanych w mobilność.

I przed rozpoczęciem
mobilności
międzynarodowej
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 * Specjalne potrzeby *

Jednym z największych wyzwań dla firmy i jej mentorów podczas mobilności w ramach
programu Erasmus+ jest zapewnienie nie tylko wysokiej jakości praktyk zawodowych                 
z oddanymi i wspierającymi mentorami, ale także stworzenie integracyjnego środowiska
dla międzynarodowych uczniów o specjalnych potrzebach i pochodzeniu.
 
! WAŻNE ! Prywatność związana ze stanem zdrowia ucznia powinna być zawsze
respektowana, chociaż należy ją zrównoważyć ze standardami organizacji przyjmującej                  
i wspierającej (jeśli dotyczy), aby mieć świadomość poważnych schorzeń.

Inkluzywna firma przyjmująca międzynarodowych uczniów – wideo
https://youtu.be/cYAGfrd1BvA 
/Źródło: Dobre Kadry, Poland. *Projekt Go4Diversity ufundowany przez program Erasmus+

W celu zapewnienia wysokiej jakości praktyk, mentor wraz z firmą powinni                    
z wyprzedzeniem poznać szczególne potrzeby praktykanta i dostosować program zajęć
edukacyjnych oraz oferowanego mu wsparcia.
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REKOMENDACJA

LISTA KONTROLNA PRZED PRZYJĘCIEM UCZNIA :

☑ Upewnij się, że uczeń posiada ubezpieczenie.
☑ Poinformuj personel firmy o praktykach uczniowskich, które będą miały miejsce                     
w określonych terminach.
☑ Upewnij się, że biurko/sprzęt zostały przygotowane przed przyjęciem praktykanta.
☑ Sprawdź, czy podział zadań i plan praktyk są dopasowane do osiągnięcia ustalonych
celów.
☑ Zapewnij uczniowi bezpieczny obszar pracy przez cały okres praktyk (etap prewencji).
☑ Zatwierdź porozumienie o programie zajęć i potwierdź, że jest ono zgodne z praktykami.
☑ Upewnij się, że jesteś świadomy wszelkich specjalnych potrzeb* każdego ucznia,                   
aby dostosować konieczne elementy praktyk (np. miejsce pracy, zadania itp.)

Jakość hostingu powinna być weryfikowana przez organizacje wysyłające,                          
m.in. odwiedzając miejsca stażu i obserwując uczestników podczas komunikacji                
i wykonywania zadań.
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I Aplikacje do rozwijania umiejętności językowych za darmo

Duolingo 
(en.duolingo.com)

Memrise 
(memrise.com)

Busuu 
(busuu.com)

Babbel
(babbel.com)

Hello Talk
(hellotalk.net)

Lingoda
(lingoda.com/en/

I Komunikacja z przyszłym praktykantem

Przed rozpoczęciem mobilności, w celu przygotowania się do przyjęcia praktykantów                   
i umożliwienia im zaspokojenia potrzeb firmy – szczególnie zalecane jest, aby mentor:

Przeprowadził rozmowę kwalifikacyjną z uczniem (umówioną przez organizację
wysyłającą lub wspierającą, którykolwiek dotyczy). Może być przeprowadzona przez
Skype/Zoom/MS Teams, najlepiej jako połączenie wideo (a nie tylko audio), aby stworzyć
przyjazne i komfortowe warunki do rozmowy.
 
! WAŻNE ! Rozmowy kwalifikacyjne mogą być dla mentora doskonałą okazją                    
do wcześniejszego zapoznania się z uczniem, określenia jego poziomu językowego,
osobowości, doświadczenia zawodowego i motywacji. Ten czas daje również możliwość
zapytania ucznia o konkretne umiejętności i kompetencje, aby w pełni dostosować
zadania do możliwości, wiedzy i potencjału ucznia.

Na kolejnych stronach znajduje się krótka lista pytań (z przydatnymi wskazówkami)                 
do wykorzystania podczas rozmowy:
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Czy mógłbyś opowiedzieć mi coś o sobie? Jakie są twoje zainteresowania?

REKOMENDACJA! To pytanie może być swego rodzaju przełamaniem lodów, okazją do lepszego
poznania osobowości przyszłego praktykanta. Proszę pamiętać, że tego typu rozmowa nigdy nie
jest komfortowa dla uczniów, którzy są bardzo młodymi zawodowcami i być może pierwszy raz
znajdują się w takich okolicznościach. Aby rozładować napięcie i stworzyć przyjazną atmosferę
wzajemnego zrozumienia, zaleca się zacząć od bardzo krótkiej informacji o samym mentorze                  
i zwięzłego przedstawienia firmy. W ten sposób uczniowie mogą czuć się bardziej komfortowo             
i zapomnieć o stresie. Następnie można przejść do bardziej ogólnych pytań.

Dlaczego zdecydowałeś się wziąć udział w mobilności Erasmus+? 
Jaka jest twoja największa motywacja?

REKOMENDACJA!  Dowiedz się, co skłoniło ucznia do odbycia praktyk w ramach programu
Erasmus+. Co go motywuje. Mentor może spróbować zadać kilka dodatkowych pytań, które
pokierują uczniem odnośnie rodzajów motywacji: wewnętrznej i zewnętrznej, pamiętając, że:
– MOTYWACJA WEWNĘTRZNA (automotywacja) polega na wykonaniu zadania ze względu na to,
że są one satysfakcjonujące (np. uczeń czuje się zmotywowany do udziału w mobilności,
ponieważ postrzega ją jako niesamowitą okazję do nauki, rozwijania swoich umiejętności,
podróżowania, poznawania ludzi, poznania nowej kultury, lub jest to po prostu spełnienie
marzeń itp.)
– MOTYWACJA ZEWNĘTRZNA (oparta na nagrodzie lub strachu) angażuje do wykonania zadania 
 z przyczyn zewnętrznych, takich jak otrzymanie nagrody (np. uczeń czuje się zmotywowany do
udziału w mobilności, ponieważ rodzice go do tego zmuszali, oferując w zamian nagrodę;
ponieważ praktyki za granicą oferują dodatkowe punkty do ogólnej oceny końcowo rocznej, lub
jest to po prostu zaliczenie praktyk, które uczeń musi odbyć itp.) Odpowiedzi mogą dać szerszy
pogląd na stosunek ucznia do pracy i wykonywania przyszłych zadań.

Jakie są Twoje słabe strony?
Jakie są Twoje mocne strony?
 
REKOMENDACJA! Skorzystaj z okazji, aby zapytać ucznia o jego mocne i słabe strony. Zachęć go
do zastanowienia się nad tym tematem. Pamiętaj, że jedną z najważniejszych ról mentora jest
wspieranie ucznia i umożliwienie mu rozwoju. Jeśli uczeń nie potrafi wymienić żadnych mocnych
stron związanych z dziedziną zawodową, wyjaśnij, że bycie optymistycznym, życzliwym,
punktualnym lub odpowiedzialnym jest również wielkim atutem. Nie zostawiaj ucznia                     
z negatywnymi wrażeniami i pamiętaj, że kolejność zadawania pytań też ma znaczenie. Zakończ
ten zestaw pytań tak, aby zostawić ucznia z poczuciem posiadania ważnych mocnych stron.
Zachęcaj ich do rozwoju i podkreślaj, że są one niezwykle ważne również na praktykach
zawodowych.
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Jakie są Twoje oczekiwania odnośnie praktyk w naszej firmie?
 
REKOMENDACJA!  To jedno z najważniejszych pytań i definitywnie związane z motywacją ucznia.
Rozpoznanie oczekiwań ucznia wobec firmy i planowanych do wykonania zadań w trakcie praktyk
znacząco obniży poziom rozczarowania (dotyczy to obu stron). Dobrze ukierunkowana rozmowa
kwalifikacyjna może się do tego znacząco przyczynić.
Zaleca się również pozostawienie krótkiej informacji zwrotnej uczniom oraz przedstawienie
perspektywy firmy/mentora oraz ich oczekiwania wobec uczniów. Pamiętaj, aby nie pozbawiać
się możliwości poznania szczerej odpowiedzi (nieograniczonej własnymi oczekiwaniami), więc
zachowaj swój punkt widzenia na koniec rozmowy.

Czy mógłbyś bardziej szczegółowo przybliżyć mi teoretyczną i praktyczną wiedzę,
którą zdobyłeś w swojej specjalizacji w szkole?

REKOMENDACJA!  To pytanie przedstawi mentorowi ogólną wiedzę na temat przedmiotów
związanych z dziedziną kształcenia i podstawy programowej realizowanej w danej wysyłającej
szkole VET (zaleca się zapytać o rodzaj narzędzi, konkretnych programów itp. wykorzystywanych 
 podczas zajęć praktycznych, w celu uzyskania ogólnego wyobrażenia na temat poziomu,                     
na którym uczeń jest z nimi zaznajomiony). Informacje te mogą być bardzo przydatne                      
w zapoznaniu ucznia z nowymi narzędziami, oprogramowaniem (w zależności od specjalizacji)
lub mogą być wymaganiem podstawowej wiedzy, która jest niezbędna do rozpoczęcia praktyk.

Czy masz doświadczenie zawodowe? Związane z twoją specjalizacją (praktyka), ale
nie tylko.
 
REKOMENDACJA! Znajomość doświadczenia zawodowego ucznia (w zakresie kształcenia
zawodowego) może być ważna przy przygotowaniu praktyk i zadań, ale mentorzy powinni
pamiętać, że ponieważ uczniowie są bardzo młodymi zawodowcami i wielu z nich może nie mieć
żadnego doświadczenia zawodowego związanego ze swoją dziedziną, to pytania dotyczące
innego doświadczenia zawodowego (niezwiązanego z tą dziedziną) mogą również odgrywać
kluczową rolę dla mobilności międzynarodowej. Znajomość dowolnego środowiska pracy, kultury
firmy, jej rytmu może być wartością dodaną. 

Na zakończenie rozmowy mentor może zapewnić uczniowi czas na zadanie pytań i wyjaśnienie
wszelkich wątpliwości. To może być dobry moment na omówienie podstawowych wymagań
przed rozpoczęciem praktyk, np. odzież robocza/obuwie, komputer itp. (w razie potrzeby).
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Przygotuj dla ucznia krótkie podsumowanie najważniejszych informacji o firmie.
Możesz wysłać je do koordynatora projektu za pośrednictwem organizacji wspierającej
(jeśli dotyczy) lub bezpośrednio do organizacji wysyłającej. W ten sposób, jeśli                  
 nie ma możliwości przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej online, uczniowie mogą
wcześniej uzyskać dane firmy i najistotniejsze informacje, aby lepiej przygotować się              
do praktyk.

Poniżej znajduje się krótka lista zaleceń, które mogą znaleźć się w tym dokumencie:
  

 Krótka ogólna informacja o firmie, oficjalna nazwa i logo (w tym adres, kontakt                    
do mentora, najbliższy dworzec autobusowy/kolejowy – jeśli to możliwe, zdjęcia
wewnątrz budynku i biura).

 Najważniejsze informacje o środowisku i kulturze firmy (formalne i nieformalne).
Rozważ omówienie takich rzeczy, jak fakty dotyczące kraju, czego uczeń powinien
oczekiwać w odniesieniu do otoczenia firmy, ubiór, jeśli dotyczy.

 Krótka informacja o mentorze (ciekawe fakty lub historia do podzielenia się z uczniem,
doświadczenie, zainteresowania).

 Najistotniejsze informacje dla ucznia*: odzież robocza i obuwie (jeśli to uczeń powinien
je sobie zapewnić we własnym zakresie) + specjalne potrzeby (komputer wraz ze
specjalistycznym oprogramowaniem i pobranymi programami, jeśli dotyczy).
      
*Jeżeli firma oferuje: odzież roboczą, komputer itp., warto zawrzeć tę informację                    
w krótkim opisie.
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"W trakcie mobilności międzynarodowej" – to druga faza projektu, kiedy uczeń i mentor
spotykają się osobiście, aby realizować cele zawodowe i osobiste. Profesjonalne                    
i rzetelne przygotowanie w fazie przedwyjazdowej, wysoka jakość praktyk oraz pełne
zaangażowanie firmy i jej opiekuna to kluczowe elementy udanych praktyk Erasmus+.

Pierwszy dzień praktyk jest bardzo ważny w drugiej fazie (rzeczywista mobilność), gdyż
rzuca światło na kolejne dni i tygodnie współpracy mentora z uczniem, opartej              
 na zrozumieniu, poszanowaniu standardów pracy i wzajemnym zaangażowaniu.                    
Aby to osiągnąć, mentor musi ustalić proste zasady, których powinien przestrzegać
praktykant.

I w trakcie
mobilności
międzynarodowej
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I Pierwszy dzień pracy – harmonogram:
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POWITANIE UCZNIA

PRZEDSTAWIENIE MENTORA,
WSPÓŁPRACOWNIKÓW I FIRMY

ZEBRANIE INFORMACJI
OD PRAKTYKANTA

ZAZNAJOMIENIE PRATYKANTA Z ZADANIAMI  
I GODZINAMI PRACY

PREZENTACJA PODSTAWOWYCH ZASAD FIRMY

WYMIANA KONTAKTÓW 
I KOMPLETOWANIE DOKUMENTACJI
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Powitanie ucznia

Pierwszy dzień może być dla ucznia jednym z najbardziej stresujących momentów
mobilności. Ciepłe przyjęcie, zainteresowanie i pozytywna atmosfera są bardzo ważnymi
czynnikami budującymi bezpieczną i komfortową więź z uczniem. Pierwsze wrażenia
mają znaczenie i mogą wpłynąć na przyszłe podejście do praktyki. Ważne jest,                    
aby mentor z wyprzedzeniem zapoznał się z kulturą praktykanta, pamiętając, że niektóre
gesty i zachowania mogą pochodzić z różnic kulturowych i nie są odzwierciedleniem
złego nastawienia lub intencji praktykanta.

Przedstawienie mentora, współpracowników i firmy

Istotnym jest by w napiętych grafikach mentorów i pracowników firmy przeznaczyć
trochę czasu aby przedstawić wszystkich/personel z konkretnych działów/kluczowe
osoby zaangażowane w mobilność. Pomoże to w stworzeniu pozytywnej atmosfery                   
i umożliwi uczniowi poczucie przynależności do firmy. Znajomość imion pracowników                
i ich ról w firmie może zmniejszyć stres w przyszłości podczas szukania wsparcia u kogoś
innego niż mentor.
Krótki przegląd profilu firmy, działów i struktur. Można go przeprowadzić podczas
spotkania z uczniem lub podczas prezentacji firmy i współpracowników                    
oraz pokazywania obiektów. Pierwszego dnia zapoznaj ucznia z miejscem pracy (biurko
ucznia), kuchnią (na czas przerwy), toaletą lub szafką, w której może zmienić/zostawić
ubranie (jeśli dotyczy). Pomoże to uczniowi w swobodnym poruszaniu się po budynku                
i biurze oraz zmniejszy stres związany z nieporozumieniem.

Zebranie informacji od praktykanta

Jeśli rozmowa nie zostanie przeprowadzona przed wyjazdem, będzie to idealny moment
na rozmowę o doświadczeniach, oczekiwaniach itp. ucznia. 
(przykłady pytań i rekomendacji patrz strony: 15–16)
 
Przykład gry „lodołamacza”, aby lepiej poznać uczestnika szkolenia:
Aby zagrać, każdy uczestnik siedzi lub stoi w kręgu (w zależności od tego, ile osób bierze
udział w grze). Jedna po drugiej każda osoba wypowiada o sobie trzy zdania. Dwa z tych
stwierdzeń muszą być prawdziwe, a jedno musi być kłamstwem. Następnie pozostali
członkowie próbują odgadnąć, które stwierdzenie jest kłamstwem.
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Prezentacja podstawowych zasad firmy

Ustalenie jasnych reguł i zasad przyszłej współpracy może pomóc uniknąć wielu
problemów i nieporozumień.

Ustal i upewnij się, że uczeń został poinformowany co do:
 godzin pracy;
 zasad wchodzenia i wychodzenia z miejsca odbywania praktyk;
 przerw w pracy: jak długie, stałe lub elastyczne (czy jest czynnik kulturowy, np. sjesta                 

w czasie pracy, wyjaśnij uczniowi, z czym się to wiąże);
 sprzętu do pracy i odzieży roboczej/obuwia – ważne jest, aby dokładnie sprawdzić               

z uczniem wszystko, co może być konieczne do rozpoczęcia pierwszego dnia pracy;
szkolenia BHP: upewnij się, że uczeń zna i przestrzega wszystkich podstawowych

środków BHP (dostarcz angielskie tłumaczenie odpowiednich dokumentów);
 codziennej komunikacji – zależy od bariery językowej. Ważne jest, aby skonfigurować

kanały komunikacji (WhatsApp/Messenger/Viber itp.), a w razie potrzeby skorzystać                 
z aplikacji do tłumaczeń (Tłumacz Google, Itranslate, TripLingo);
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Wymiana kontaktów i kompletowanie dokumentacji

Ostatnia część spotkania z uczniem powinna zakończyć się podpisaniem najważniejszych
dokumentów programu Erasmus+.

Opiekun może zdecydować się na wymianę numeru telefonu z uczniem i upewnić się                   
czy wszystkie zasady i ustalenia są jasne. Zdecydowanie zaleca się pozostawienie pod
koniec spotkania trochę czasu na rozwianie wątpliwości i obaw ucznia.

REkomendacja

Czasami pierwszy dzień w pracy może być bardzo stresujący dla praktykanta, dlatego pod
koniec spotkania mentor powinien upewnić się czy wszystkie istotne informacje zostały
zapamiętane lub czy uczniowi jest potrzebne dodatkowe wsparcie.
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I Praktyki – śledzenie zadań

Mentor nie zawsze ma czas na monitorowanie pracy praktykanta, sprawdzanie
postępów czy przekazywanie informacji zwrotnej. Z tego powodu ważne jest ustalenie
harmonogramu pracy i systemu, który będzie wygodny zarówno dla praktykanta,                  
jak i mentora.

Dobra organizacja pracy praktykanta zaoszczędzi trudu ciągłego opiekowania się nim.
Dla wielu z tych młodych ludzi jest to ich pierwsze doświadczenie zawodowe                    
– nie wszyscy są w stanie zachować pełną koncentrację przez cały dzień pracy.                    
W pierwszym tygodniu praktyk warto poświęcić więcej czasu uczniowi i zacząć                    
od prostych zadań. Z czasem uczeń może stać się bardziej samodzielny wskutek
powierzania mu większej ilości zadań i bardziej odpowiedzialnych obowiązków.

Poniżej kilka przykładów organizacji pracy ucznia:

Technika Pomodoro
Technika Pomodoro to narzędzie, które uczy, jak skoncentrować się na danym zadaniu
bez odrywania się od pracy. Polega na podziale czasu pracy na interwały                    
praca – przerwa – praca.

Ustalenie harmonogramu pracy techniką Pomodoro nie wymaga stałego monitorowania
praktykanta. Czas na pracę i na przerwę jest jasno określony.

Krok 1.
Krok 2.
Krok 3.

Krok 4.
Krok 5.

Przygotuj listę zadań uporządkowanych od najważniejszych do najmniej ważnych.
Ustaw minutnik na 25 minut, aby uczestnik mógł zobaczyć, ile czasu mu zostało.
Kliknij Start i pozwól praktykantowi pracować. 
Przez 25 minut nie liczy się nic poza zadaniem.
Skończ! Po upływie czasu pora na krótką przerwę – 5 minut. Praktykant może
odpocząć.
Powtórz cykl. Po 3–4 cyklach uczeń może zrobić sobie dłuższą przerwę (20–30 minut).

https://www.europe4vet2.eu/pl/


Technika Kanban
Metoda Kanban to wizualny sposób planowania zadań. Polega na wypisaniu zadań dla
praktykanta na karteczkach samoprzylepnych i przygotowaniu tabeli z kolumnami                 
„do zrobienia”, „w trakcie” i „zrobione”. Dzięki temu praktykant wie, jakie zadania                   
ma wykonać, a mentor ma możliwość szybkiego sprawdzania postępów pracy. Metodę
Kanban można również wykorzystać w formie aplikacji na pulpit.

Krok 1.

Krok 2.
Krok 3.

Krok 4.

Plan pracy
Harmonogram prac można tworzyć na podstawie różnych czynników – m.in. styl pracy,
dyspozycyjność mentora i trudność zadań. Przy wykonywaniu krótkoterminowych
praktyk rutyna jest dobra, a nawet wskazana. Pozwala uczniowi złapać rytm i zmniejsza
poczucie niepewności. Dlatego warto np. określić stałe godziny pracy i przerwy pomiędzy
nimi. Przykładowe harmonogramy pracy oparte na stylach pracy:

Style pracy
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Daily routine

Zaplanuj swój
dzień godzina 

po godzinie

Głęboka praca
przez 3 godziny

Zrób przerwę na
rozciąganie

Pracuj nad
lżejszymi

zadaniami
PLANOWANIE

Napisz listę
rzeczy do
zrobienia

Zacznij od
najcięższego

zadania
Zrób przerwę

Pracuj nad
pozostałymi
zadaniami

PRIORYTETYZACJA

Wybierz priorytet
dnia

Zapisz swoje
zadania 

Użyj techniki
Pomodoro

Zakończ dzień
lżejszymi

zadaniami 
WIZUALIZACJA

Używając zwykłych lub wirtualnych karteczek samoprzylepnych, zapisz poszczególne
zadania dla ucznia. 1 karteczka = 1 zadanie.
Podziel karteczki na trzy kategorie: „do zrobienia”, „w trakcie”, „zrobione”.
Zadania można pogrupować i uszeregować według priorytetów za pomocą
dodatkowych oznaczeń lub kolorów karteczek.
Praktykant wykonuje zadania z kolumny „do zrobienia”. Po wykonaniu zadania przenosi
karteczkę do kolumny „zrobione”.

https://www.europe4vet2.eu/pl/


24

I   europe for vet+ 2   I   europe4vet2.eu   I

I Co zrobić, gdy nie ma zadań dla praktykanta?

Może się zdarzyć, że w trakcie praktyk nie ma bieżących zadań dla ucznia. W takiej
sytuacji warto rozważyć następujące rozwiązania:

  Job shadowing – umożliwienie stażyście obserwowanie pracy bardziej doświadczonego
pracownika. Job shadowing polega na spędzaniu czasu na podążaniu za profesjonalistą
podczas pracy. Obserwując profesjonalistę przez okres od kilku godzin do kilku tygodni,
stażysta może lepiej zrozumieć jego konkretną karierę.

  Daj uczestnikowi indywidualny projekt, nad którym może pracować, gdy nie ma
bieżących zadań.

  Przygotuj listę prostych zadań, które praktykant może wykonać bez opieki w dowolnym
momencie.

 Pozwól uczniowi przygotować informację zwrotną dla mentora i firmy przyjmującej                   
– może to poprawić jakość przyszłych praktyk.

 Zapytaj praktykanta, jakie zadania chciałby wykonać.
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I Informacja zwrotna – monitoring (jak to zrobić poprawnie)

W trakcie praktyk ważne jest, aby uczniowie osiągali określone efekty uczenia się.                    
W tym celu mentor musi sprawdzać postępy w odniesieniu do planów.

Informację zwrotną (ang. feedback) to „rada, krytyka lub informacja dotycząca tego, jak
dobre lub przydatne jest coś lub czyjaś praca”. Jak podaje Daniel Rottaru, jest to proces,
który może pomóc ludziom ocenić innych i ich pracę, a także sposób, w jaki inni ich
postrzegają. Według Isidory Markovic jest to ważny element efektywnego uczenia się,
który poprawia pewność siebie, motywację do nauki i ostatecznie osiągnięcia ucznia.

Doceniająca informacja zwrotna i uznanie budują poczucie bycia docenianym. Pomaga
wzmocnić pozytywne nawyki i zachęca ludzi do osiągania jak najlepszych wyników.
Informacje zwrotne budują samoświadomość i pomagają zdawać sobie sprawę                    
z wpływu, jaki mają podejmowane działania. Informacja zwrotna jest podstawowym
elementem procesu komunikacji, ponieważ daje uczniowi możliwość analizy efektu
swojej pracy. Pomaga mu upewnić się, że prawidłowo wykonuje powierzone zadania.

Niezbędne jest przekazywanie informacji zwrotnej w skuteczny sposób, tak aby
przyniosła pożądany efekt przy jednoczesnym zachowaniu szacunku, zaufania i godności
wszystkich stron. Skuteczna informacja zwrotna jest zorientowana na cel, koncentruje się
na osobie i jej zachowaniu, jest konkretna i realistyczna, a przede wszystkim oferuje
ciągłe wsparcie i nakreśla dalsze kroki do podjęcia. Na przykład mentor powinien
zidentyfikować potencjalne obawy i przedstawić sugestie z rozwiązaniami problemu,
skupić się na pozytywnym zachowaniu i dobrej pracy praktykanta, a także monitorować
go krok po kroku podczas wykonywania zadań, aż zostaną one w pełni zrozumiane.

Aby przekazać skuteczną informację zwrotną, ważne jest, aby mentor jasno opisał swoje
prośby (na przykład o zmianę sposobu wykonywania zadania). Poproszenie ucznia           
 o sugestie i zachęcenie go do kreatywności, a także docenienie wykonanych zadań,
pomaga nawiązać z nim kontakt i sprawić, że poczuje się zmotywowany.

Udzielanie i otrzymywanie informacji zwrotnych pozwala na sprawdzenie postępów                    
w stosunku do celów: informacje zwrotne mogą być przydatne do zrozumienia stanu
praktyk, jednak monitorowanie informacji zwrotnych umożliwia udokumentowanie
wyników, procesów i doświadczeń oraz wykorzystanie ich jako podstawy do sterowania
procesami podejmowania decyzji i uczenia się .
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Monitorowanie zwykle koncentruje się na procesach, takich jak kiedy i gdzie występują
działania, kto je dostarcza i do ilu osób lub podmiotów docierają (na podstawie Gage                
i Dunn 2009, Frankel i Gage 2007 oraz PATH Monitoring and Evaluation Initiative).
Monitoring jest prowadzony od momentu rozpoczęcia projektu VET i trwa przez cały
okres realizacji programu, prowadząc do ewaluacji.

Codzienne sprawdzanie jest istotne, aby monitorować zadania i postępy, ale także
upewnić się, że praktykant rozumie wszystkie instrukcje. Jednym z najskuteczniejszych
sposobów monitorowania wyników praktykanta jest bezpośrednie obserwowanie jego
pracy i proszenie innych pracowników o informacje zwrotne oraz współpraca                    
z organizacją wspierającą/wysyłającą.

I Mentoring – możesz pomóc młodemu człowiekowi się rozwijać – sposoby, jak
to zrobić, idea mentoringu

Mentoring to relacja rozwoju osobistego, w której bardziej doświadczona lub bardziej
kompetentna osoba pomaga prowadzić mniej doświadczoną lub mniej kompetentną
osobę. Liczy się nie wiek mentora, ale jego ekspertyza. Mentoring pozwala ludziom uczyć
się od siebie nawzajem, zapewniając ścieżkę do dzielenia się wiedzą i spostrzeżeniami,             
a także oferując wskazówki dla osób z mniejszym doświadczeniem.

Podczas praktyk Erasmus+ VET mentor odgrywa ważną rolę w inspirowaniu
praktykantów i pomaganiu im w rozwoju oraz dawaniu przykładu. Zapewnia wskazówki,
motywację, wsparcie emocjonalne oraz stanowi wzór do naśladowania, pomagając                 
w odkrywaniu kariery i wyznaczaniu celów.

Zadaniem mentora jest być pozytywnie nastawionym, aby zachęcać praktykanta,
zwiększać jego samoocenę i słuchać go. Mentorzy biorą odpowiedzialność                    
za nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu z uczniami, którzy pochodzą z innego kraju                  
i z innego środowiska społecznego. Dobry mentor organizuje pracę praktykantów
pamiętając, że dla wielu z nich jest to pierwsze doświadczenie zawodowe i nie wszyscy               
są w stanie w pełni skupić się w ciągu dnia pracy.

Podsumowując, mentor pomaga w podnoszeniu pewności siebie i umiejętności
rozwiązywania problemów. Wraz z rozwijaniem umiejętności przywódczych, mając
mentora, który doradza i prowadzi, uczeń może zwiększyć swoją pewność siebie                    
i rozwijać umiejętności pracy.
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I Problematyczne aspekty przyjmowania praktykantów i rekomendacje

Ważną częścią zarządzania zespołem, która dotyczy również przyjmowania
praktykantów, jest rozwiązywanie problemów. Mentorzy powinni posiadać umiejętności
rozwiązywania konfliktów i być gotowi do współpracy z organizacjami wspierającymi i/lub
wysyłającymi w przypadku poważnych problemów. Aby zapobiec problemom, pierwszym
warunkiem jest dopilnowanie by praktykanci od pierwszego dnia dobrze rozumieli
zasady obowiązujące w firmie. Kiedy pojawia się problem, mentor powinien starać się go
jak najszybciej rozwiązać.

Ta sekcja opisuje niektóre z najczęstszych problemów, które mogą wystąpić podczas
praktyk, wraz z kilkoma możliwymi rozwiązaniami. Należy wziąć pod uwagę, że każda
sytuacja jest inna i można nią zarządzać na różne sposoby, w zależności od kontekstu,
firmy, zaangażowanej organizacji, profilu praktykanta(ów) i ich nastawienia. Wymienione
poniżej zalecenia nie są jedynymi możliwymi rozwiązaniami, należy je brać pod uwagę,
ale nie traktować ich jako sztywne procedury rozwiązywania problemów.

STRESS MANAGEMENT. Dla większości praktykantów uczestniczących w programie
Erasmus+ VET jest to pierwszy raz, kiedy pracują w firmie, ponadto przebywają w obcym
kraju, co może powodować ich zdenerwowanie i stres.

REkomendacja

Od pierwszego momentu, w którym mentor wykazuje przyjazne nastawienie oraz
uśmiecha się, uczestnicy szkolenia zyskają znacznie więcej pewności siebie.
Mentor powinien mieć harmonogram zadań, które będą wykonywać uczestnicy.
Przedstawienie im go pierwszego dnia da im wyobrażenie o pracy, którą będą mieli   
 do wykonania i pozwoli im się do niej przygotować.
Komunikacja jest bardzo ważna. Mentor powinien porozmawiać z praktykantem, aby
znaleźć przyczynę stresu i porozmawiać o jego obawach. W ten sposób możesz
znaleźć najbardziej odpowiednie rozwiązanie.
Pamiętaj o znaczeniu pozytywnego wzmocnienia: „im więcej dasz jako praktykant, tym
więcej dam jako mentor”.
Zrób 10-minutową przerwę, aby praktykant mógł odetchnąć i odpocząć.
Udaj się z uczniem w odosobnione miejsce.

Aby zapobiec stresowi, ważne jest, aby mentor przestrzegał następujących wskazówek:
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PRACA Z NIEŚMIAŁYM PRAKTYKANTEM. W pewnym momencie mentor może
natknąć się na nieśmiałego praktykanta, który czuje się nieswojo podczas
komunikowania się, zadawania pytań lub proszenia o pomoc.

REkomendacja

Jeśli tak się stanie, oto kilka instrukcji:

Od pierwszego momentu, w którym mentor wykazuje przyjazne nastawienie i uśmiecha
się, uczestnicy szkolenia nabiorą znacznie większej pewności siebie.

Opowiedz praktykantowi zabawną historię, która wydarzyła się w firmie lub innym
uczestnikom praktyk.

Dobrze jest znać pewne techniki, które można przekazać uczniowi, aby mógł                         
je zastosować w praktyce:
    - Mów ,,dzień dobry” innym pracownikom.
    - Spróbuj porozmawiać z osobą siedzącą obok ciebie.
    - Utrzymuj kontakt wzrokowy z współpracownikami podczas rozmowy.
    - Odpowiadaj na niebezpośrednie pozdrowienia.
    - Utrzymuj prawidłową postawę.
    - Staraj się być bardziej towarzyski.
    - Odkrywaj siebie i nabierz pewności siebie.

NIENOSZENIE ODZIEŻY ROBOCZEJ. Praktykanci mogą zapomnieć o zabraniu stroju
roboczego lub nie przestrzegać zasad ubioru/odzieży roboczej PPE.

REkomendacja

Przypomnij praktykantowi o zasadach firmy.

Wskaż mu miejsce w firmie, w którym może bezpiecznie zostawić odzież roboczą odzież
po zakończeniu pracy.

Przypomnij mu, że jest teraz częścią firmy i musi dbać o swój wizerunek.

Przed przyjazdem ucznia upewnij się, że otrzymał prawidłowe informacje dotyczące
odzieży roboczej, aby mógł przybyć przygotowany i mieć niezbędny sprzęt.
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SPÓŹNIENIA/WCZEŚNIEJSZE WYJŚCIA Z PRACY. Może się zdarzyć, że praktykanci                
nie zawsze będą przestrzegać godzin pracy firmy.

REkomendacja

Przypomnij praktykantowi o zasadach firmy

Daj mu kilka możliwości uzupełnienia brakujących godzin

Przypomnij, że jest to „prawdziwa praca” i w przyszłości może zostać zwolniony lub
ukarany za nieprzestrzeganie godzin pracy.

Pamiętaj, że mentor i współpracownicy są wzorem dla praktykanta. Jeśli inni członkowie
zespołu nie będą punktualni, praktykant może uznać, że spóźnienie się do pracy jest
akceptowalne.

ZBYT CZĘSTE KORZYSTANIE Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO. Niektórzy praktykanci
mogą często korzystać ze swoich telefonów w godzinach pracy.

REkomendacja

Przypomnij praktykantowi zasady firmy oraz, że tego typu zachowanie jest niedozwolone.

Zaproponuj przechowywanie telefonu w bezpiecznym miejscu w godzinach pracy                       
i używanie go podczas przerw.

Wyjaśnij, że innym członkom zespołu nie wolno używać telefonu komórkowego                           
w godzinach pracy lub korzystanie z niego jest ograniczone. 

BRAK SZACUNKU DO MENTORA. Jeśli praktykant nie okazuje szacunku mentorowi lub
współpracownikom, należy zmienić jego postawę.

REkomendacja

Zwróć uwagę, że brak szacunku dla mentora lub innego pracownika jest poważnym
naruszeniem zasad i uczeń może zostać wydalony z projektu i/lub praktyka może zostać
przerwana.

Poinformuj go, że tego rodzaju zachowanie może spowodować wiele problemów w życiu
(zarówno zawodowym, jak i prywatnym) i że wszyscy ludzie zasługują na traktowanie                   
z szacunkiem.
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KONFLIKTY MIĘDZY STRONAMI. Czasami mogą pojawić się konflikty w grupie
praktykantów lub z innymi członkami zespołu.

REkomendacja

Zbierz wszystkie zaangażowane osoby, aby wspólnie porozmawiać. Wysłuchaj ucznia,
postaraj się zrozumieć jego opinię i potraktuj go poważnie. Posłuchaj innych
zaangażowanych stron, aby lepiej zrozumieć problem. Pamiętaj, że w takiej sytuacji pełnisz
rolę mediatora.

NIEWYKONYWANIE ZADAŃ. Jeśli praktykant nie wykonuje zadań, może to wynikać                 
z różnych przyczyn:
Nie rozumie zadań.

REkomendacja

Używanie telefonu jako narzędzia do tłumaczenia pomoże lepiej zrozumieć się nawzajem.
Przed rozpoczęciem zadania poproś praktykanta, aby wyjaśnił je własnymi słowami,                
aby sprawdzić, czy je zrozumiał.

Nie wie jak wykonać zadania.

REkomendacja

 Pomocne może być wykonywanie zadania przy praktykancie, aby mógł zobaczyć, jak to się
robi, a następnie nadzorowanie ich realizacji. Upewnij się, że odpowiedziałeś na wszystkie
pytania i rozwiałeś wątpliwości ucznia.
 

! WAŻNE ! Bardzo ważne jest, aby mentor znał umiejętności zawodowe uczniów przed
rozpoczęciem praktyk w firmie. W ten sposób może stworzyć odpowiednią listę zadań.     
W przeciwnym razie może się zdarzyć, że praktykant nie będzie wiedział, jak wykonać
niektóre zadania, ponieważ są one zbyt trudne lub nie mieszczą się w zakresie jego
kompetencji. Na tej podstawie ważne jest, aby mentor przestrzegał poniższych
wytycznych:

Uważnie przejrzyj CV praktykantów.
Przejrzyj dokument Learning Agreement (Porozumienie o programie zajęć), aby sprawdzić,                
czy firma i praktykant mogą osiągnąć zaplanowane efekty uczenia się.
Przeprowadź rozmowę online przed przyjazdem i zapytaj ucznia o jego umiejętności zawodowe.
Pierwszego dnia porozmawiaj o celach zawodowych praktyk.
Pokaż uczniowi listę zadań i sprawdź, czy jest w stanie je wykonać.
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Nie chce ich wykonać.

REkomendacja

Porozmawiaj z praktykantem, aby poznać powody. Zmotywuj go mówiąc: „Jestem pewien,
że dasz radę” i „zrobisz to bardzo dobrze”.

Dostosuj zadania do zainteresowań ucznia, zawsze pamiętaj, że zadania muszą mieścić się
w zakresie Porozumienia o programie zajęć.

IMPORTANT! Mentorzy muszą pamiętać, że złe nastawienie praktykanta jest poważnym
problemem, który może mieć wpływ na różne aspekty mobilności. Ważne jest zwrócenie
szczególnej uwagi na zdrowie psychiczne osoby szkolonej i gotowość do wykonywania
zadań. W tym zakresie mentor powinien współpracować z innymi stronami projektu:
osobą towarzyszącą, innymi praktykantami pracującymi w firmie oraz organizacją
wysyłającą/wspierającą.

Rolą mentora jest pomoc praktykantom w rozwoju osobistym i zawodowym.                    
Aby zapobiec tego rodzaju problemom, mentor jest odpowiedzialny za obserwowanie
praktykanta i ustalenie jasnych podstawowych zasad od pierwszego dnia w firmie.

REkomendacja

Dobrym sposobem rozwiązywania problemów jest często dawanie dobrego przykładu.
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Zostaje odpowiednio przedstawiony reszcie zespołu;
Dobrze rozumie zasady firmy i zadania do wykonania;
Chce angażować się w pracę i jest otwarty na naukę nowych rzeczy;
Wykonuje zadania na czas;
Jest dobrze zintegrowany z zespołem i często nadzorowany;
Czuje się częścią zespołu i rozumie, w jaki sposób dodaje wartość firmie;
Czuje się przydatny;
Czuje się zachęcany i wspierany;
Czuje, że jego opinie są traktowane poważnie i są ważne;

I Jak angażować i zachęcać praktykanta do pracy?

Aby upewnić się, że praktykanci pracują z zaangażowaniem, powinni czuć się częścią
firmy. Mentor to osoba, której obowiązkiem jest to osiągnąć. Nastawienie firmy                    
i praktykanta jest podstawą relacji. Dobre wyniki są gwarantowane, gdy praktykant:

Jako dodatkowe narzędzie motywacyjne, niektórzy mentorzy decydują się na napisanie
listu polecającego po zakończeniu praktyk. (przykład na stronie 50)

Mentor może zdecydować o zmianie zadań w trakcie praktyk, aby uczynić je bardziej
ambitnymi i interesującymi dla ucznia. Nowe zadania muszą mieścić się w zakresie
porozumienia o programie zajęć.

Współpraca mentora z praktykantem jest podstawą międzynarodowej mobilności
zawodowej. Im lepsza komunikacja między mentorem a praktykantem, tym bardziej
wydajna będzie praca praktykanta.

Od pierwszego dnia mentor jest przewodnikiem praktykanta w firmie. Jest osobą                    
do której zwróci się jeśli będzie mieć problem lub potrzebować pomocy. Konieczne jest
przyjazne nastawienie, aby praktykant nie był niechętny do komunikacji.

Każdego dnia, gdy przyjeżdża praktykant, mentor powinien się z nim spotkać i wyjaśnić
zadania, które ma do wykonania w ciągu dnia. Powinien obserwować pracę praktykanta,
w razie potrzeby poprawiać i pomagać oraz udzielać informacji zwrotnych.
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33

I   europe for vet+ 2   I   europe4vet2.eu   I

I HJak radzić sobie z problemami zdrowotnymi i godzinami pracy

Skuteczne praktyki dotyczące zdrowia i dobrego samopoczucia w miejscu pracy mogą
mieć pozytywny wpływ na produktywność i wydajność zatrudnionych osób, w także
zdrowie  i dobre samopoczucie pracowników i praktykantów.
 
Dlatego ważne jest, aby mentor bardzo jasno wyjaśnił ogólne zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w miejscu pracy podczas pierwszego dnia stażu.

REkomendacja

Jeśli firma posiada regulamin firmy/szkolenie z zakresu bezpieczeństwa wyłącznie w języku
kraju goszczącego, muszą one zostać przetłumaczone na język angielski przed
podpisaniem przez stażystę.

Wyjaśnij procedury bezpieczeństwa dotyczące prawidłowego użytkowania wszystkich
odpowiednich maszyn i urządzeń.
Pokaż uczniom otoczenie i upewnij się, że stosują się do zasad.
Omów zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, które mogą wystąpić podczas pracy.
Przedstaw procedury bezpieczeństwa, których należy przestrzegać w przypadku zagrożenia.
Daj kursantom sprzęt ochronny tam, gdzie jest to wymagane.
Poproś praktykanta o natychmiastowe zgłoszenie mentorowi wszelkich zauważonych
niebezpiecznych sytuacji.
Niech stażysta robi przerwy; długie okresy bez przerwy mogą prowadzić do pogorszenia
skupienia lub czujności.
Pokaż kursantowi, jak ma zgłaszać urazy.

Główne obowiązki mentora związane z bezpieczeństwem to:
 

Jak wspomniano na powyższej liście, jednym z czynników, które mogą wpływać                    
na bezpieczeństwo w miejscu pracy, są godziny pracy. Stażyści powinni pracować                    
co najmniej 6 godzin dziennie (może się to różnić w zależności od projektu), należy
jednak pamiętać, że często jest to ich pierwsza praktyka zawodowa, więc początkowo
może być dla nich uciążliwa. Muszą przyzwyczaić się do takiego grafiku pracy, w którym
przerwy z pewnością im pomogą. Opiekun powinien wstępnie wskazać czas rozpoczęcia                    
i zakończenia pracy oraz przestrzegać ich przez cały okres stażu.

Najczęściej występujące problemy z godzinami pracy to za dużo lub za mało przerw                   
– warto od razu ustalić ilość i długość przerw w pracy.
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I Współpraca z innymi stronami

W zakresie rozwiązywania konfliktów, ważne jest, aby wszystkie organizacje
zaangażowane w projekt utrzymywały regularną komunikację. Relacja między organizacją
wspierającą/wysyłającą a mentorem rozpoczyna się przed stażem. Są odpowiedzialni                 
za dostarczenie z wyprzedzeniem wymaganych informacji dotyczących stażystów                  
(CV, umowy o programie zajęć itp.) i mogą pomóc rozwiać wszelkie wątpliwości mentora.
Organizacje wspierające/wysyłające mogą organizować wywiady online z uczniem.

Ponieważ mentor jest zawsze dostępny dla stażysty, zarówno organizacja wspierająca,
jak i organizacja wysyłająca również powinny być dostępne dla mentora.

Podczas stażu mentor może zostać kilkukrotnie poproszony o informację zwrotną
dotyczącą rozwoju praktykanta. Ponadto w trakcie mobilności mogą odbywać się wizyty
monitorujące w firmie, prowadzone przez osoby towarzyszące (zwykle nauczycieli                    
z organizacji wysyłającej) .

Do obowiązków mentora może należeć również wystawienie oceny ogólnej wraz                    
z informacją zwrotną oraz podpisanie wymaganych dokumentów projektowych.

https://www.europe4vet2.eu/pl/


Ta część koncentruje się na ostatniej fazie mobilności Erasmus+. Ta sekcja zawiera
zalecenia dotyczące przygotowania i przeprowadzenia oceny praktykanta i firmy
goszczącej; co każda ze stron może zyskać w tej fazie i co może być kontynuacją                    
po zakończeniu danego projektu mobilności.

I po zakończeniu
mobilności
międzynadorowej
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I Ewaluacja

Organizacje wspierające/wysyłające mogą wymagać wypełnienia pewnych formalnych
dokumentów, takich jak dziennik szkolenia lub formularz oceny, po zakończeniu praktyk.
W tej części skoncentrujemy się na mentorze i jego bezpośredniej interakcji                 
z praktykantem, na korzyściach, jakie obie strony mogą osiągnąć dzięki ewaluacji oraz               
na tym, jak uczynić ją bardziej „przyjazną dla użytkownika”..

Rola mentora w procesie ewaluacji
Często praktyki będą dla ucznia pierwszym doświadczeniem zawodowym. Oznacza to,  
 że mentor będzie musiał przejąć inicjatywę, jeśli chodzi o przygotowanie                 
i przeprowadzenie procesu ewaluacji, podsumowanie ich osiągnięć, a także pomagać
uczestnikowi praktyk w lepszym zrozumieniu wszystkich korzyści i potencjalnych
obszarów do poprawy. Rolą mentora jest sprawienie, aby praktykant zrozumiał pełny
zakres doświadczenia związanego z mobilnością – nie tylko korzyści związane                 
z umiejętnościami zawodowymi, ale także aspekty społeczne, językowe i radzenia sobie
ze stresem, które są unikalne w mobilności międzynarodowej.

Co?

Ewaluacja to proces, który pomaga zrozumieć, w jakim stopniu osiągnięto poszczególne
cele i ma na celu ocenę skuteczności i efektywności zadania/procesu. Ewaluacja jest
opisana w wielu publikacjach, z których kilka wymieniono poniżej:

B.Ciezka, A. Rybinska, Evaluation in Educational Practice, Warsaw 2020
https://www.frse.org.pl/czytelnia/evaluation–in–educational–practice;

Council of Europe and European Commission, T–Kit on Educational Evaluation in Youth
Work, April 2007 (ISBN 92–871–6023–2)
https://www.salto–youth.net/downloads/toolbox_tool_download–file–499/tkit%20evaluation.pdf

https://www.europe4vet2.eu/pl/
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Praktyczny przykład ewaluacji wykonanej przez praktykantów:

37

I   europe for vet+ 2   I   europe4vet2.eu   I

To narzędzie ewaluacyjne można wykorzystać do rozpoczęcia rozmowy                       
z uczestnikami praktyk, zadawania im pytań dotyczących ich opinii i pomagania                  
im w uświadomieniu sobie wszystkich nowych rzeczy, których się nauczyli.
Jednocześnie umożliwia mentorom zdobycie informacji na temat tego co można
zmienić i ulepszyć, aby doświadczenie było coraz przyjemniejsze dla młodych uczniów
uczestniczących w projektach mobilności.

Prosimy uczniów o odrysowanie swojej dłoni na kartce papieru i napisanie:

na kciuku
wszystkich rzeczy, które podobały
się im w praktykach i ich ogólne

doświadczenia za granicą

na  palcu środkowym
czegoś, co im się nie

podobało
na palcu wskazującym

czegoś, co zmieniliby w swoim
miejscu pracy

na palcu serdecznym
osób, z którymi mieli/mają

dobre relacje w pracy

na małym palcu
 trzech rzeczy, których

nauczyli się od momentu
rozpoczęcia kształcenia

zawodowego (może to być
coś w pracy, ale także

obowiązki, obce słowa, jak
jechać autobusem,

korzystając z map Google itp.)
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Jak?

Proces ten należy stosować w sposób odpowiedni dla konkretnego mentora                    
i praktykanta. Mentorzy powinni dostosować narzędzia/pytania do potrzeb                    
i umiejętności ucznia, biorąc pod uwagę różne aspekty, takie jak poziom języka,
nieśmiałość, preferencje osobiste itp.

W przypadku ewaluacji praktyk, mentor powinien z góry wiedzieć, jakie są cele praktyk
dla uczestnika (efekty uczenia się, dodatkowe umiejętności, korzyści, które uczeń
powinien otrzymać podczas mobilności) oraz jakie cele przyświecały firmie. Powinien
zdefiniować kryteria oceny dla każdego celu (np. skuteczność, wydajność, użyteczność).
Powinno to umożliwić wcześniejsze przygotowanie odpowiednich, precyzyjnych pytań.

RECOMENDACJA

Zanim wybierzesz niektóre z proponowanych w tym dziale czynności/pytań, obserwuj
praktykanta w swojej firmie i poznaj go lepiej. Tylko dzięki zrozumieniu, co sprawia,                     
że   czuje się komfortowo, będziesz w stanie przeprowadzić ewaluację w najlepszy sposób.

podkreślać korzyści dla wszystkich stron – sprawić, aby wszystkie strony lepiej
zrozumiały, co osiągnęły dzięki praktykom;
stworzyć silną podstawę do doskonalenia – wiedzieć, co zmienić w przyszłości, ale też
co się sprawdziło;
oferować wgląd w samą ewaluację – ocenić, czy proces stosowany do ewaluacji
wymaga dostosowania;

Dlaczego?

Najważniejszy w ewaluacji jest jej cel. Nie chodzi o odpowiadanie na pytania czy
wypełnianie formularzy. Celem oceny jest „wzrost”. Ten proces ciągłej weryfikacji                    
i wdrażania ulepszeń umożliwia wszystkim stronom postęp na drodze do doskonałości.
Ewaluację należy rozumieć jako pożyteczne działanie o długoterminowych skutkach,
które powinno:

https://www.europe4vet2.eu/pl/
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Wywiad wyjściowy

Jednym z najbardziej podstawowych i użytecznych narzędzi ewaluacji jest wywiad
wyjściowy z uczniem. To rozmowa, która odbywa się pod koniec praktyk. Może to być
świetna okazja do wymiany informacji zwrotnych między mentorem a praktykantem.                 
W przypadkach, w których mentor musi ocenić uczestnika praktyk, rozmowa wyjściowa
może dać możliwość uzasadnienia i wyjaśnienia końcowej oceny.

Poniżej znajdziesz przykładowe pytania, które mogą być przydatne podczas
przeprowadzania wywiadu wyjściowego z praktykantem:

Jakie były Twoje największe osiągnięcia podczas stażu?
Co nie poszło zgodnie z planem? Co można było poprawić?
Użyj ogólnych pytań na początku, aby rozpocząć rozmowę i zaoferuj uczestnikowi możliwość
zastanowienia się nad kluczowymi aspektami mobilności.

Jakie były cele, które miałeś osiągnąć podczas stażu?
Tego rodzaju pytanie daje pewność, że zarówno praktykant, jak i mentor są „na tej samej
stronie”, jeśli chodzi o określenie głównych celów i sprawdzenie, czy mobilność się powiodła.

Jak to doświadczenie wpłynęło na Ciebie jako pracownika? 
Jak wpłynęło na ciebie jako osobę?
Podkreśl oba obszary. Spraw, aby praktykant zrozumiał, że rozwój osobisty jest również
pozytywnym i ważnym aspektem projektu.

Jak myślisz, jak oceniam twoją pracę? Jak oceniasz swoją pracę podczas mobilności?
Dość często praktykanci mogą zmagać się z samooceną. Takie formułowanie pytań daje                     
im możliwość nie tylko otrzymania informacji zwrotnej od mentora, ale także przedstawienia
swojego punktu widzenia i przeprowadzenia dyskusji.

Co sądzisz o harmonogramie pracy/mentorze/firmie/zadaniach wykonywanych, jeśli
chodzi o realizację celów Twojego stażu?
Dodatkowo postaraj się skoncentrować na obszarach, w których firma może się poprawić.                    
Co ty, mentorze, mogłeś zrobić inaczej? Ważne jest, aby zawrzeć pytania, które łączą obszar
ewaluacji z kryteriami ewaluacji. Nie proszenie o ogólną informację zwrotną, ale pójście o krok
dalej i analizowanie doświadczeń jako drogi prowadzącej do konkretnych celów. Powinno                      
to umożliwić skoncentrowanie rozmowy nie tylko na pozytywnych/negatywnych aspektach,                
ale także na tym, jak wpisuje się ona w szerszy obraz – realizację celów stażu.
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– Pozwól, że podzielę się z Tobą swoją opinią dotyczącą konkretnych celów Twoich
praktyk. Jeśli chodzi o pierwszy cel… (przedstaw cel), wierzę, że osiągnąłeś...
(przedstaw argumenty). W przyszłości możesz rozważyć skupienie się na…
(przedstaw argumenty i przykłady tego, co praktykant może poprawić).
Rozmowa powinna być „dwustronna”, nie tylko stażysta powinien przekazać swoją opinię,
ale ty powinieneś przedstawić swoją opinię na temat jego postępów.

REKOMENDACJA

Przed przygotowaniem ostatecznej listy pytań prosimy o ponowne zapoznanie się z sekcją
„Krótki wywiad z praktykantem” (strony 14–16). Bardzo pouczające może być zobaczenie,
jak mogły się zmienić odpowiedzi praktykanta, co uważa za swoje mocne/słabe strony, czy
jego oczekiwania zostały spełnione podczas mobilności itp.

Pamiętaj, że dla praktykanta jest to kolejna okazja do nauki.
Zaplanuj wszystkie pytania z wyprzedzeniem i zapisz je.
Przed przeprowadzeniem rozmowy końcowej poinformuj praktykanta z kilkudniowym
wyprzedzeniem. To pozwoli im przygotować się do rozmowy.
Skorzystaj z prywatnego pokoju, aby poczuli się bezpiecznie.
Zarezerwuj wystarczająco dużo czasu – postaraj się nie spieszyć.
Zacznij od pytań ogólnych (np. co myślisz o naszej firmie? Co sądzisz o swoich
doświadczeniach z mobilności?)
Za każdym razem, gdy występują różnice w sposobie oceny przedmiotu/obszaru przez
praktykanta i mentora, poświęć wymagany czas i spróbuj go przeanalizować, wyjaśnić                  
i upewnić się, że obie strony rozumieją, dlaczego tak się dzieje.
Jeśli przyjmujesz kilku stażystów, zorganizuj rozmowy końcowe osobno – dzięki czemu
każdy stażysta będzie czuł się ważny i bezpieczny.
Przekaż pozytywne informacje zwrotne – podkreśl, co praktykant zrobił poprawnie.
Staraj się, aby Twoje uwagi były jasne i proste, staraj się zakomunikować je w przyjazny,
niekonfrontacyjny sposób.
Ogranicz pytania tylko do najistotniejszych.
Podkreśl, że doceniasz opinię osoby szkolonej.
Poinformuj praktykanta, że   jego informacja zwrotna w żaden sposób nie wpłynie                         
na otrzymaną ocenę końcową.
Oferując swoją opinię, bądź precyzyjny, podawaj przykłady, staraj się nie generalizować.

Wskazówki dotyczące przeprowadzenia wywiadu wyjściowego:
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I Formularz ewaluacyjny

Przydatne może być – zwłaszcza dla nieśmiałego praktykanta – przeprowadzenie części
lub całości ewaluacji w formie ankiety (pytania, na które uczestnik praktyk może
odpowiedzieć w dowolnym miejscu). Może to pomóc w radzeniu sobie ze stresem                    
i może zapewnić uczestnikowi wymagany czas na pełne przedstawienie swojej opinii.
Formularz powinien zostać przygotowany przez obie strony – praktykanta i mentora. Pod
koniec mobilności mogą wymieniać się swoimi formularzami oceny i w ten sposób
przedstawiać swoje opinie.

Utrzymuj język tak prosty, jak to możliwe.
Jeśli przyjmujesz wielu praktykantów, rozważ anonimowy formularz, aby zwiększyć
szanse otrzymania szczerych odpowiedzi.
Postaraj się zawrzeć pytania dotyczące samooceny (np. co Twoim zdaniem osiągnąłeś
podczas praktyk?)
Staraj się używać pytań otwartych.
W razie potrzeby skonsultuj się z przełożonym grupy/organizacją wspierającą/wysyłającą
w celu przetłumaczenia pytań/odpowiedzi praktykanta.
Wyjaśnij kwestionariusz przed przekazaniem go praktykantowi (np. ten formularz
pomoże mentorowi i firmie poprawić się w przyszłości).
Postaraj się zapewnić uczestnikowi praktyk wystarczająco dużo czasu na wypełnienie
kwestionariusza.
Spróbuj użyć interaktywnych metod i narzędzi (ankiety online, kahoot, itp.),                           
aby formularz oceny był bardziej atrakcyjny dla ucznia.

Wskazówki dotyczące przygotowania formularza oceny:
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Poprawa umiejętności społecznych pracowników firm – może to się okazać pomocne, gdy
firma zdecyduje się na zatrudnienie nowych (zagranicznych) pracowników; a także ogólne
podniesienie umiejętności menedżerskich mentorów odpowiedzialnych za praktykantów.
Możliwość walidacji różnych potencjalnych pracowników z innych krajów bez konieczności    
 ich zatrudniania.
Poprawa wizerunku firmy – postrzeganej jako bardziej aktywna społecznie.
Realizacja celów firmy związanych ze społeczną odpowiedzialnością poprzez oferowanie
możliwości edukowania młodych Europejczyków z innych krajów.
Zwiększenie sieci organizacji międzynarodowych, z którymi firma współpracuje. Może                     
to stanowić doskonały początek rozwoju kolejnych projektów zarówno w ramach programu
Erasmus+, jak i innych programów UE.
Praktyki międzynarodowe dają firmie możliwość wymiany know-how. Praktykanci oferują
wgląd w proces kształcenia zawodowego w innych krajach, a czasem mogą nawet
zasugerować usprawnienia procedur stosowanych w firmie.
Zadowolenie z pomocy młodym ludziom w zdobyciu międzynarodowego, często pierwszego,
doświadczenia zawodowego.

Ewaluacja nie jest przeznaczona tylko dla praktykantów

Prowadzenie praktyk międzynarodowych to działalność, która może przynieść firmie
przyjmującej wiele korzyści, np.:

Wszystkie wyżej wymienione (i więcej) korzyści można osiągnąć, uczestnicząc                    
w mobilnościach kształcenia zawodowego w ramach programu Erasmus+. To do firmy
należy wykorzystanie tej wyjątkowej szansy, jaką daje Unia Europejska. Dlatego
prowadząc proces ewaluacji zawsze warto zastanowić się, co firma otrzymała i co mogła
zrobić inaczej, aby zmaksymalizować zyski. Aspekty te można uwzględnić w formie
bezpośrednich pytań do uczestnika praktyk lub instytucji wysyłającej.
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I Ewaluacja organizacji przyjmujących (system oceniania)

Idea procesu ewaluacji

Każdego roku tysiące organizacji w całej UE prowadzą projekty mobilności zawodowej,              
w ramach których młodzi ludzie osiągają różne efekty uczenia się podczas
międzynarodowych praktyk w firmach. Wydaje się jednak, że nie ma wystarczającej ilości
narzędzi pomiarowych do oceny firm.

Ocena jakości miejsca pracy to bardzo złożone zagadnienie. Niemniej jednak wszyscy
partnerzy projektu "Europe for VET+ 2" doszli do wniosku, że problem ten ma kluczowe
znaczenie z punktu widzenia rozwoju jakości i promowania dobrych wyników projektu            
w sektorze VET. W ten sposób, podczas wielokrotnych wizyt w różnych organizacjach
przyjmujących i wysyłających w 4 krajach, Partnerstwo zrobiło pierwszy krok w kierunku
opracowania rozwiązania, z którego mógłby skorzystać każdy dostawca VET chcący
uczestniczyć w mobilnościach międzynarodowych.

W efekcie powstały narzędzia pozwalające na kompleksowy proces ewaluacyjny
zawierający pytania, które mają na celu sprawdzenie jakości realizacji praktyk (oparte nie
tylko na informacjach zwrotnych uczestników praktyk). Jednocześnie dodatkowe
narzędzia pozwalają na mierzenie elementów wymagających opracowania w celu
efektywniejszego przyjmowania praktykantów przez międzynarodowe firmy. Co więcej,
proces ten może dostarczyć informacji zwrotnej i szczególnego uznania dla firm, które
wywiązują się ze swojego zadania.

Proces ewaluacji można przeprowadzić na różne sposoby. Na podstawie doświadczeń
zdobytych w programie Europe for VET+ 2, Partnerstwo przygotowało proces ewaluacji,
który ma na celu podkreślenie wagi stworzenia wspólnego, uniwersalnego narzędzia
oceny organizacji przyjmujących. Oferuje wyznaczone narzędzia, które mogą być
dowolnie dostosowywane i wykorzystywane przez wszystkie zainteresowane strony                  
w nadziei na poprawę jakości efektów uczenia się w sektorze VET.
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Każdy zawód wymaga specyficznej infrastruktury, aby spełnić wymagania
konkretnego programu nauczania opracowanego przez organizacje wysyłające.
Wcześniejsze stworzenie listy niezbędnego sprzętu, umiejętności i innych czynników
dla każdego sektora jest niemożliwe. Co więcej, każda organizacja wysyłająca może
stworzyć swój własny program nauczania z dedykowanymi efektami uczenia się,                 
co jeszcze bardziej komplikuje tę kwestię. Tym samym w formularzu ex-ante
ustaliliśmy, że każdorazowo kompetentny nauczyciel/ekspert z instytucji wysyłającej
musi indywidualnie ocenić odpowiedzi udzielone przez potencjalną firmę. Osoba                 
ta musi podjąć decyzję o zasobach i potencjale oferowanym przez firmę, aby
osiągnąć efekty uczenia się określone w porozumieniu o programie zajęć
stosowanym przez organizację wysyłającą.

Przygotowany proces ewaluacji koncentruje się na danych jakościowych i ilościowych
– na co wskazują pytania otwarte i zamknięte. Warto zauważyć, że dane ilościowe
należy analizować tylko wtedy, gdy dysponujemy kilkoma różnymi punktami danych
(z różnych mobilności). Prosimy o zapoznanie się z literaturą na temat analizowania
danych jakościowych i ilościowych.

Nie ma jednolitych mierników oceny jakości praktyk międzynarodowych w UE.                  
W związku z tym niemożliwe jest porównywanie uzyskanych wyników z zastosowania
naszego procesu pomiędzy różnymi bazami danych. Dlatego sugeruje się, aby
organizacje wykorzystujące ten proces oceny do porównywania wyników różnych
firm między sobą stworzyły system analizy porównawczej. Z roku na rok proces ten
jest realizowany, dostarcza dodatkowych punktów porównania danych – tym samym
użyteczność rośnie w czasie.

Aby proces ewaluacji był użyteczny, musi być szybki i skuteczny. To mocno ogranicza
liczbę pytań, które można zawrzeć w narzędziach badawczych. Dlatego każda
organizacja korzystająca z dostarczonych narzędzi musi dokładnie rozważyć każde
sugerowane pytanie. Być może biorąc pod uwagę ich specyficzne wymagania/zasoby,
niektóre pytania należy dostosować, aby uzyskać bardziej użyteczne wyniki.

Co wziąć pod uwagę przed rozpoczęciem oceny firmy przyjmującej?

Podczas badań i rozwoju procesu oceny napotkaliśmy różne ograniczenia, do których
należy się odnieść i uwzględnić je przy formułowaniu konkretnej oceny firmy.
Najważniejsze z nich to:
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Proces ewaluacji wymaga zebrania danych od różnych stron (praktykantów,
organizacji wspierającej, organizacji wysyłającej itp.). Niektóre z tych danych                    
(w szczególności od uczestnika praktyk) mogą być bardzo subiektywne i mogą
wpływać na nie emocje. Zaleca się, aby podczas interpretacji wyników i formułowania
zaleceń zaangażowani eksperci z sektora VET rozważyli i w razie potrzeby
dostosowali znaczenie poszczególnych czynników.

Nasz proces oceny został opracowany jako jeden z rezultatów KA2, projektu
partnerskiego na małą skalę. Ze względu na ograniczone zasoby, Partnerstwo                    
nie było w stanie go przetestować i zaktualizować w trakcie trwania projektu.
Niemniej jednak Partnerstwo postrzega to jako pierwszy krok w kierunku stworzenia
uniwersalnego narzędzia rankingowego dla wszystkich firm przyjmujących
praktykantów.

Jak przeprowadzić proces ewaluacji za pomocą zaprojektowanych narzędzi?

Przed przystąpieniem do procesu ewaluacji ważne jest, aby wiedzieć, czy firma w ogóle
nadaje się do wzięcia udziału w międzynarodowym projekcie mobilności zawodowej.  
 Aby pomóc w podjęciu tej decyzji, Partnerstwo w "Europe for VET+ 2" opracowało
formularz ex-ante zawierający najistotniejsze pytania. Oprócz tego formularz ten oferuje
pomiar punktu wyjścia – zarówno dla firmy, jak i organizacji wysyłającej/wspierającej. Jeśli
firma zdecyduje się na rozszerzenie współpracy i otwarcie nowego sektora
przyjmującego, również w tym formularzu można zebrać odpowiednie dane. Formularz
ten zawiera pytania dotyczące podstawowych informacji o firmie, zasobów możliwych                 
do przydzielenia w przypadku praktyk, wymagań firmy, możliwych sektorów, w których
może odbywać się przyjmowanie praktykantów, informacji związanych z kompetencjami 
 i doświadczeniem mentorów itp.

Każdą ewaluację powinien przeprowadzić zespół badaczy z doświadczeniem                    
w jakościowej i ilościowej analizie danych. Przed przystąpieniem do badania konieczne
jest szczegółowe opisanie całej procedury badawczej, kluczowych osób
odpowiedzialnych, terminów itp. Dopiero wtedy badacze mogą tworzyć/dostosowywać
narzędzia badawcze, definiować najistotniejsze kryteria oceny itp.
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Aby przeprowadzić kompleksowy proces ewaluacji firmy (związany z przyjmowaniem
praktykantów międzynarodowych) ważne jest uwzględnienie informacji zwrotnej                    
od wszystkich stron: organizacji wysyłającej, organizacji wspierającej, praktykanta oraz
samooceny ze strony organizacji przyjmującej. W tym celu Partnerstwo przygotowało
następujące narzędzia:

Formularz ex–ante (dla firm) – załącznik 1 . strona 52

Formularz ex–post (dla praktykantów) – załącznik 2. strona 53

Formularz ex–post (dla organizacji wysyłającej) – załącznik 3. strona 54

Formularz ex–post (dla organizacji wspierającej) – załącznik 4. strona 55

Formularz ex–post (dla firm) – załącznik 5. strona 56

Proces należy rozpocząć od wypełnienia pierwszej ankiety przez potencjalną firmę
(załącznik 1). Następnie organizacja wysyłająca/wspierająca powinna przeanalizować
dostarczone dane i zdecydować, czy firma jest wystarczająco przygotowana                   
 do przeprowadzenia praktyk międzynarodowych.
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REKOMENDACJA

Jeśli tylko jest to możliwe, prosimy o kontakt z mentorami, którzy będą odpowiedzialni              
za bezpośrednią interakcję z uczestnikami szkolenia. Ich motywacja, a także zrozumienie
idei praktyk w firmie są równie istotne, jak zasoby, które firma może zapewnić. Często
jakość efektów uczenia się związana jest ze wsparciem, jakie praktykant otrzymuje
bezpośrednio od mentora.

https://www.europe4vet2.eu/pl/


Stwórz/dostosuj oddzielne formularze zwrotne ex-post dla kluczowych stron
zaangażowanych w projekt (przykładowe formularze zamieszczono w załącznikach).
Wybierz najistotniejsze pytania (pamiętając o specjalnych wymaganiach dla każdego
zawodu biorącego udział w projekcie), dostosuj wszystkie pytania do potrzeb
instytucji wysyłającej (w szczególności efektów uczenia się opisanych w umowach            
o naukę).
Zbierz dane od wszystkich stron w ciągu ostatniego tygodnia mobilności (lub, jeśli to
możliwe, po zakończeniu mobilności).
Przeprowadź analizę danych i pogrupuj wyniki w kluczowe obszary (każda
organizacja wysyłająca może stworzyć własne obszary, które są najbardziej istotne –
np. efekty uczenia się, ogólna satysfakcja itp.). Dla każdej grupy kryteriów (obszaru)
zdefiniuj istotność – zastanów się, który obszar jest najważniejszy dla Twojej
organizacji, a jaki wkład (organizacja uczestnicząca/wspierająca/przyjmująca / itp.) jest
najważniejszy.
Oceń dane biorąc pod uwagę podejście jakościowe i ilościowe.
Porównaj wyniki z zeszłego roku/innych projektów/itd. - Jeśli to możliwe. Śledź
postępy poszczególnych firm.
Przygotuj sugestie dla każdej organizacji przyjmującej – co można poprawić?                    
co należy powtórzyć? jakie cele zostały osiągnięte? itp.
Wybierz najlepiej przyjmujące instytucje i wręczy nagrody.
Podejmij działanie – rozważ wyniki i postaraj się usprawnić cały proces prowadzenia
mobilności zawodowej w Twojej organizacji, instytucjach przyjmujących.

Kolejne kroki oceny organizacji przyjmujących można przeprowadzić w następujący
sposób:

1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.
8.
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REkomendacja

Oferowanie nagród najlepszym firmom może być bardzo dobrym narzędziem                           
do podniesienia jakości przyszłych staży i poprawy relacji. Często nagrodami mogą być              
po prostu deski, dyplomy lub listy polecające wystawione przez instytucje wysyłające.
Warto zastanowić się nad stworzeniem różnych kategorii nie tylko najlepszej organizacji
goszczącej, ale także innych, takich jak: ta, w której praktykant czuł się najbardziej mile
widziany, ta, która oferowała najbardziej zróżnicowane zadania, ta, która miała najlepszego
mentora itp.

https://www.europe4vet2.eu/pl/


Procedura ta umożliwia różnym organizacjom wysyłającym przeprowadzenie
indywidualnego procesu oceny instytucji przyjmujących. "Europe for VET+ 2" pokazało, 
 że   każdy projekt może mieć różne efekty uczenia się, różne cele, różne zawody. Dlatego
nie jest możliwe skonstruowanie jednej, uniwersalnej miary, która ocenia każdą firmę               
na tej samej – punktowej skali. Często najważniejszymi czynnikami są te, które                    
są najtrudniejsze do zmierzenia – np. postawa mentora. Każda organizacja, rozważając
wyniki uzyskane podczas ewaluacji, powinna mieć na uwadze, które czynniki i obszary             
są najbardziej istotne dla osiągnięcia poszczególnych celów projektu. Dlatego każda
organizacja wysyłająca może stworzyć swój własny system oceny organizacji
przyjmujących – w oparciu o najistotniejsze kryteria dla danego projektu.

Każda organizacja powinna zbudować własną bazę danych – gdzie wyniki każdego
procesu oceny są rejestrowane i uwzględniane podczas kolejnych projektów mobilności.
Porównanie danych z przeszłości i teraźniejszości może prowadzić do nowych,
interesujących rekomendacji. Może to również wskazywać na postęp osiągnięty przez
daną organizację przyjmującą.

Ten proces ewaluacji to tylko rekomendacja – każda organizacja jest zachęcana                    
do dostosowania go i instrumentów do swoich potrzeb.
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REkomendacja

Ewaluacja powinna być procesem, który prowadzi do praktycznych wniosków i zaleceń.
Każda organizacja powinna rozważyć niezbędne zmiany, które wynikają z wyników
uzyskanych w procesie ewaluacji. Dlatego ostatnim krokiem każdego procesu ewaluacji
powinien być początek wdrażania ulepszeń.

https://www.europe4vet2.eu/pl/
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I Przewodnik po programie Erasmus+
(https://erasmus–plus.ec.europa.eu/programme–guide/erasmusplus–programme–guide)

I materiały
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I ¨Europe for VET+ 2 – szkolenie dla mentorów¨ 

¨Europe for VET 2 – szkolenie dla mentorów¨ to szkolenie dedykowane mentorom firmy
goszczącej, umożliwiające im rozwijanie umiejętności i wiedzy praktycznej w zakresie:
programu Erasmus+, rozwiązywania konfliktów, rozwiązywania problemów, komunikacji
ze stażystą, sytuacji awaryjnych, udzielania skutecznej informacji zwrotnej itp. Szkolenie
zawiera jak najwięcej praktycznych porad i wskazówek, z przykładami z życia wziętymi.
(click here)

https://www.europe4vet2.eu/pl/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://www.europe4vet2.eu/pl/
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
https://drive.google.com/drive/folders/1mlTfJQRu7SeHoR-_5Yr7Nvv4qxWJIdSl
https://erasmus-plus.ec.europa.eu/programme-guide/erasmusplus-programme-guide
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I List polecający

Ogólne wskazów do powinien zawierać dokument:

Data: dzień/miesiąc/rok.

Dodaj temat: List polecający

Nadawca: Ważne jest, aby umieścić dane nadawcy na początku listu. W tym imię              
 i nazwisko, tytuł, firma, adres (ulica, numer, miasto, województwo), numer telefonu                    
i adres e-mail.

Zwrot grzecznościowy: Aby list był bardziej personalny, ważne jest, aby zwracać się
bezpośrednio do nadawcy używając Szanowny Panie/Pani i nazwiska osoby. Jeśli nie
znasz nazwiska osoby, użyj tylko Szanowny Panie/Pani.

Wprowadzenie: Wskaż powód swojego listu, jak długo znasz osobę, którą polecasz, oraz
swoje relacje z nią.

Zarys: Skorzystaj z poniższego akapitu, aby omówić mocne strony i umiejętności osoby
szkolonej, ponieważ miałeś okazję ich doświadczyć, i jakie mogą przynieść korzyści
odbiorcy. Możesz użyć od jednego do trzech akapitów o nie więcej niż czterech
wierszach, aby ułatwić czytanie.

Osobista historia: w tym akapicie możesz zamieścić kilka prawdziwych przykładów
podczas pracy, które demonstrują umiejętności lub jakość moralną osoby szkolonej.

Oświadczenie końcowe: na zakończenie możesz złożyć oświadczenie, dlaczego                     
z przyjemnością polecasz tę osobę.

Zakończenie: aby zakończyć, po prostu napisz pożegnalny zwrot pokazujący Twoją
dostępność, aby uzyskać dalsze informacje.
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I List polecający - przykład

DD/MM/RRRR

Pani/Pan/nazwisko/tytuł/
firma/adres (ulica, numer, miasto, województwo), 
numer telefonu i adres e-mail.
.

 
List polecający

 
Szanowny Panie/ Szanowna Pani YYY,

Po raz pierwszy spotkałem Panią XXX, gdy pod moją opieką pracowała jako recepcjonistka.
Podczas pracy w recepcji w ramach programu praktyk Erasmus+ Pani XXX wykazała się
doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi. Po przepracowaniu z nią
4 tygodni w naszym hotelu muszę przyznać, że byłam pod ogromnym wrażeniem jej chęci
uczenia się nowych rzeczy, ciężkiej pracy, a przede wszystkim wspaniałych umiejętności                     
w obsłudze wymagających klientów.

Pani XXX posiada wszystkie niezbędne cechy, aby odnieść sukces w tej branży. Ma miłą
osobowość, szczerze interesuje się osobami, które obsługuje i ma wybitne zdolności
organizacyjne. Zawsze chętnie podejmuje nowe wyzwania i obowiązki. Pewnego razu, gdy               
w naszym hotelu panował duży ruch, wyróżniła się, gdy zabrakło nam personelu w dziale
sprzątania. Zgłosiła się na ochotnika do podjęcia pracy innej niż własna, wykazując się przy
tym elastycznym podejściem do pracy i prawdziwym duchem zespołowym.

Gorąco polecam Panią XXX do Waszego programu i mam nadzieję, że dokładnie rozważycie
jej podanie. Proszę nie wahać się ze mną skontaktować w celu uzyskania dodatkowych
informacji.

Z poważaniem,
XYZ
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Kontekst
Podaj krótki opis swojej firmy (pytanie otwarte, maksymalnie 1000 znaków)
Ile osób zatrudniasz? (liczba)
Jakie są wasze godziny pracy? (pytanie otwarte)
Potencjalne sektory/zawody, w których możesz przyjmować praktykantów:

Sektor 1 … (podaj nazwę)
Sektor 2 ... (opcjonalnie) (podaj nazwę)
…..

Sekcja ogólnych informacji o praktykach:
Czy podczas pierwszego dnia szkolenia przekażesz praktykantom instrukcje bezpieczeństwa?
(tak/nie)
Czy kiedykolwiek wcześniej przyjmowałeś praktykantów? (tak - krajowych, tak - zagranicznych, nie)
Jaka jest Twoja motywacja do przyjmowania praktykantów? (pytanie otwarte)
Co spodziewasz się zyskać dzięki przyjęciu praktykantów? (pytanie otwarte)

W przypadku sektora 1 należy podać informacje dotyczące:
 Jakiego rodzaju zadania możesz powierzyć praktykantom w tym sektorze? (pytanie otwarte)
 Ilu uczniów możesz przyjąć w tym sektorze? (min. ilość, max. ilość)
 Czy byłbyś otwarty na przyjmowanie uczniów niepełnosprawnych? [tak, może, nie]
 Jak będą realizowane praktyki:

Jaki masz pomysł na praktyki – jak byś je zorganizował? (np. jak często mentor spotykałby się              
z uczniem) (pytanie otwarte) 

Dostępność mentora
Ile godzin tygodniowo mentor może spędzić z uczniami? (liczba)
Ilu mentorów możesz zapewnić uczniom z tego sektora? (liczba)
Czy w tym sektorze wymagany jest stały nadzór (dla praktykantów)? (tak/nie, jeśli tak, to opisz)

Kompetencje mentora(ów):
 Jakimi innymi językami posługują się mentorzy (komunikatywnie - poziom A2): (lista kontrolna              
z językami)

Czy praktykant musi przywieźć ze sobą dodatkowy sprzęt do pracy w celu odbycia praktyk w tym
sektorze? Jeśli tak, proszę sprecyzować. (pytanie otwarte)
Czy od praktykanta wymagane jest posiadanie specjalnych umiejętności zawodowych w celu
prowadzenia praktyk w tym sektorze? Jeśli tak, proszę sprecyzować. (jeśli dotyczy)
Czy praktykant musi posiadać jakieś specjalne umiejętności językowe, aby pracować w tym
sektorze? Jeśli tak, proszę sprecyzować. (jeśli dotyczy)
Czy zapewniacie praktykantom specjalistyczny sprzęt? Jeśli tak, proszę sprecyzować. (jeśli dotyczy)
Czy są jakieś inne istotne informacje, które chciałbyś nam przekazać?

W przypadku sektora 2 należy podać informacje dotyczące
…

I Załącznik 1. Formularz ex – ante (dla firm)
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Jaka jest Twoja ogólna ocena firmy? (1 – bardzo zła, 5 – bardzo dobra)
Jak Twoim zdaniem wpasowałeś się w organizację? (1- bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)
Czy zadania były związane z Twoim kierunkiem kształcenia? (1 - w ogóle nie były związane z twoim
sektorem, 5 - bardzo powiązane z twoim sektorem)
Jak bardzo podobały Ci się zadania? (1 - wcale, 5 - bardzo)
Jak trudne były dla Ciebie zadania (1 - bardzo trudne, 5 - bardzo łatwe)
Czy zadania spełniły Twoje oczekiwania? (1 - wcale, 5 - bardzo)
Czy nauczyłeś się czegoś nowego? (1 - wcale, 5 - wykonywałem tylko nowe zadania)
Jak oceniasz ogólną atmosferę w firmie (życzliwość pracowników, chęć pomocy, ogólny stosunek do
Ciebie)? (1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)
Jak oceniasz harmonogram pracy? (1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)
Jak oceniasz miejsce pracy (pomieszczenia, stanowisko pracy, sprzęt)? (1 - bardzo źle, 5 - bardzo
dobrze)
Czy czułeś się częścią firmy (Czy twoja opinia została doceniona? Czy wyjaśnili, dlaczego twoja praca
jest ważna?)? (1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)
Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tej sekcji, podaj je tutaj. (opcjonalnie, pytanie otwarte)

Jaka jest Twoja ogólna ocena mentora (jeśli miałeś więcej niż jednego, podaj średnią i wyjaśnij                        
w komentarzu)? (1- bardzo zła, 5 - bardzo dobra)
W jaki sposób wprowadzono Cię do firmy (różne działy, przedstawienie pracowników, oprowadzanie
po biurze, szkolenie BHP)? (1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)
Jak dobrze mentor wyjaśnił Twoje zadania? (1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)
Jak oceniasz relację między Tobą a mentorem? (1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)
Czy otrzymałeś pełne wsparcie od swojego mentora (odpowiadanie na pytania, pomoc, udzielanie
informacji zwrotnej)? (1 – wcale, 5 – tak, całkowicie)
Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tej sekcji, podaj je tutaj. (opcjonalnie, pytanie otwarte)

Jaka była najlepsza część Twoich praktyk (pytanie otwarte)?
Jaka była najgorsza część Twoich praktyk (pytanie otwarte)?
Czy monitorowanie Twojej pracy było wystarczające? (1 - wcale, 5 - tak, całkowicie)
Czy poleciłbyś tę firmę znajomemu? (1 - wcale, 5 - tak, bardzo)
Co Twoim zdaniem firma mogłaby poprawić, aby praktyki były lepszym doświadczeniem? (opcjonalnie,
pytanie otwarte)
Jeśli masz jakieś uwagi dotyczące tej sekcji, podaj je tutaj. (opcjonalnie, pytanie otwarte)

I Załącznik 2. Formularz ex – post (dla praktykanta)
 

CZĘŚĆ 1. FIRMA/ORGANIZACJA GOSZCZĄCA

CZĘŚĆ 2. MENTORZY

CZĘŚĆ 3. OGÓLNA INFORMACJA ZWROTNA O PRAKTYKACH
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Ile razy odwiedziłeś tę firmę? (liczba)
Proszę opisać 3 główne pozytywne elementy dotyczące doświadczenia praktykantów w tej firmie.
(pytanie otwarte)
Proszę opisać 3 główne negatywne elementy dotyczące praktyk dla uczniów w tej firmie. (pytanie
otwarte)
Jaka jest Twoja ogólna ocena firmy? (1 - bardzo zła, 5 - bardzo dobra)
Proszę uzasadnić swoją poprzednią opinię (pytanie otwarte)
Czy poleciłbyś tę firmę jako firmę przyjmującą do kolejnego projektu? (1 - wcale, 5 - tak, całkowicie)
Proszę uzasadnić swoją poprzednią opinię (opcjonalnie, pytanie otwarte)
Proszę ocenić jakość programu praktyk realizowanego w firmie. (1 - bardzo zła, 5 - bardzo dobra)
Jeśli masz inne uwagi dotyczące praktyk w tej firmie, podaj je tutaj (opcjonalnie, pytanie otwarte)

I Załącznik 3. Formularz ex post (dla organizacji wysyłającej - opiekuna)
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Jakie było ogólne dopasowanie praktykanta w organizacji? (1- bardzo złe, 5 - bardzo dobre)?
Proszę uzasadnić swoją poprzednią opinię (pytanie otwarte)
Jaka jest ogólna ocena firmy? (1- bardzo zła, 5 - bardzo dobra)
Proszę uzasadnić swoją poprzednią opinię (pytanie otwarte)
Proszę opisać 3 główne pozytywne elementy dotyczące doświadczenia z praktyk w tej firmie. (pytanie
otwarte)
Proszę opisać 3 główne negatywne elementy dotyczące praktyk w tej firmie. (pytanie otwarte)
Czy poleciłbyś tę firmę jako firmę przyjmującą do kolejnego projektu? (1 - wcale, 5 - tak, absolutnie)
Proszę uzasadnić swoją poprzednią opinię (opcjonalnie, pytanie otwarte)
Proszę ocenić jakość programu praktyk realizowanego w firmie. (1 - bardzo źle, 5 - bardzo dobrze)
Jak łatwo firmie było dotrzymać terminów (dotyczących dokumentów i procedur)? (1- bardzo trudno,             
5 - bardzo łatwo)
Jak łatwa była komunikacja z firmą? (1- bardzo trudna, 5 - bardzo łatwa)
Czy posiadasz inne istotne informacje o tej firmie? (opcjonalnie, pytanie otwarte)

I Załącznik 4. Formularz ex-post (dla organizacji wspierającej)
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Ogólne doświadczenie z sektora XX (nazwa sektora np. logistyka, IT)
Jakie było ogólne dopasowanie praktykanta w Twojej organizacji? (jeśli miałeś więcej niż jednego
praktykanta, podaj średnią ocenę i wyjaśnij w sekcji komentarzy) (1- bardzo złe, 5 - bardzo dobre)
Możesz podać uzasadnienie oceny (opcjonalnie, pytanie otwarte)
Jaka jest Twoja ogólna ocena praktyk? (jeśli miałeś więcej niż jednego praktykanta, podaj średnią ocen               
i wyjaśnij w komentarzu) (1- bardzo zła, 5 - bardzo dobra)
Jaka jest informacja zwrotna od mentora dotycząca uczestnika(ów)? (pytanie otwarte)
Czy poziom znajomości języka angielskiego mentorów był wystarczający do płynnej komunikacji
podczas praktyk? (1 - wcale, 5 - tak, absolutnie)
Czy (mentor/firma) nauczyłeś się czegoś nowego? (1 - wcale, 5 - tak, dużo)
Czy zadania były związane z kierunkiem kształcenia ucznia? (1 – w ogóle niezwiązany z zawodem
ucznia, 5 – bardzo spokrewniony)
Czy trudność zadań była dostosowana do poziomu uczniów? (1- nie, zadania były za łatwe/za trudne,                
5 - tak, dopasowanie było bardzo dobre)
Proszę opisać 3 główne pozytywne elementy dotyczące praktyk w Twojej firmie. (pytanie otwarte)
Proszę opisać 3 główne negatywne kwestie dotyczące praktyk w Twojej firmie. (pytanie otwarte)
Czy byłbyś zainteresowany ponownym przyjęciem ucznia? (1 – wcale, 5 – tak, absolutnie)
Co zmienilibyście ponownie przyjmując ucznia? (pytanie otwarte)

I Załącznik 5. Formularz ex-post (dla organizacji goszczącej - samoocena)
 

 Jeśli masz jakieś istotne uwagi, napisz je tutaj. (opcjonalnie, pytanie otwarte)
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