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Wstęp

MENTOR AKADEMICKI
W języku polskim często brakuje krótkich i lapidarnych określeń do
słów, które w innych językach jednym wyrazem definiują istotę rzeczy. Do
takich określeń należy termin ‘mentor’. W prezentowanym opracowaniu
próbujemy scharakteryzować mentora i jego zadania na uczelni.
Mentor to mistrz, który jako autorytet naukowy nie tylko ukierunkowuje
proces nauczania i rozwoju potencjału studenta, ale także ma bezpośredni
wpływ na kreowanie jego osobowości. W pracy przedstawiamy różne definicje mentora, by z jednej strony wskazać znaczenie tej roli w środowisku
akademickim, z drugiej – zachęcić do refleksji nad wprowadzaniem mentora do polskich uczelni.
Publikacja jest produktem innowacyjnego projektu „Kuźnia Liderów
– Szkoła Mentorów”, który realizowany był w WSP TWP przez trzy lata
i stanowił pilotażową próbę wdrożenia mentoringu w Uczelni. Praca ze
studentem w formule mentoringu akademickiego nie miała wcześniejszych
odniesień w polskich uczelniach. Dlatego też nauczyciele akademiccy WSP
TWP odbywali praktyki w Wielkiej Brytanii i Włoszech, by twórczo wykorzystać doświadczenia uczelni z tych państw w naszych warunkach.
Tradycyjne podejście, z którym przez lata pracy na polskich uczelniach
– najpierw w charakterze studenta, a później wykładowcy – miałem do czynienia, polegało na mniej lub bardziej udanym przekazie dydaktycznym,
który nie zbliżał jednak do siebie bezpośrednio mistrza i studenta. Pozostawali oni odlegli względem siebie; formalne rozliczenie wiedzy studenta
miało charakter okresowy i nikt nie interesował się tym, czy student rozwija swój potencjał. Do niedawna dydaktyka akademicka rozumiana była
bowiem jako jednostronny przekaz – od mistrza do studenta – bez dbałości o efekty kształcenia i znaczenie tego przekazu dla rozwoju słuchacza.
W efekcie większość polskich uczelni nie interesowała się swoim „produktem”, czyli studentem, który w życiorysie zawodowym wpisywał nazwę
ukończonej uczelni. Jej nazwa jednak nie promowała byłego studenta –
w przeciwieństwie do przodujących uczelni na świecie.
Współczesna uczelnia, konkurując na rynku wiedzy, zmienia swoje oblicze w sposób radykalny. Jej pracownicy wchodzą w profesjonalne interakcje
ze studentem, dyskutując o różnorodnych problemach. Niektórzy z nich dodatkowo wyciskają piętno na osobowości kształcących się – nie tylko dzięki
przekazowi wiedzy, ale także poprzez omawianie z nimi słabych i mocnych
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stron charakteru, poprzez rozwijanie motywacji studenta, poprzez rozmowy
o karierze zawodowej. Takie podejście do studenta wyrabia w nim elastyczność zachowań i pozwala mu dostosowywać się do zmiennych warunków
rynku pracy.
W systemie anglosaskim dość wcześnie dostrzeżono potrzebę kompleksowego spojrzenia na potencjał studenta. Przodujące uczelnie na świecie
widzą swoich absolwentów jako liderów, których kreatywność i kompetencje należy rozwijać równolegle do przekazu wiedzy już w czasie studiów.
Na rynku pracy absolwenci, którzy podczas studiów realizowali mentoriale,
uzyskują przewagę jakościową i szybciej awansują – automatycznie promując swoje uczelnie.
Celem wydanej książki jest nie tylko przedstawienie warstwy teoretycznej mentoringu, ale także pokazanie autorskich sposobów kreowania
przyszłych liderów. Pracownicy WSP TWP opisują swoje dwuletnie doświadczenia mentoringowe ze studentami pod kątem wypracowania w nich
cech pozwalających konkurować na rynku pracy. Zwracam tu uwagę na
umiejętność rozmowy ze studentem, na zdolność słuchania go oraz zadawania mu pytań, nie po to, by sprawdzić jego wiedzę, ale by go pobudzić do
autorefleksji i wniosków odnoszących się do jego przyszłej kariery.
Niniejsza publikacja wpisuje się w nurt zainteresowań kierownictwa
WSP TWP związanych z jakością zarządzania uczelnią1. Jej elementem jest
zdolność do formowania liderów – humanistów, którzy w swoich środowiskach lokalnych potrafią wpływać na zmiany, a nawet je inspirować. Ma to
szczególne znaczenie w zawodzie pedagoga, rozumianego nie tylko jako
nauczyciel. Zawód pedagoga należy do profesji przyszłościowych i z tego
względu jego profesjonalizacja, uwzględniająca mentoring, staje się szczególnie ważna. Podkreśla to Europejska Konstytucja Pedagoga uchwalona
w październiku 2012 r. w Pradze z inicjatywy Europejskiej Organizacji
Rektorów Uniwersytetów Pedagogicznych.
prof. dr hab. Julian Auleytner
Rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej
Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie
Warszawa, październik 2012 r.

Zob. www.wsptwp.eu zakładka o projektach oraz Zarządzanie wyższymi uczelniami na świecie,
pod red. J. Auleytnera, Biuletyn Informacyjny. Wiadomości Społeczne Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej nr 1/2012.
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CZĘŚĆ I

BYĆ MENTOREM

ROZDZIAŁ 1
Marta Sachajko
Projekt „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”
WSP TWP w Warszawie

ISTOTA, CELE I CHARAKTERYSTYKA
MENTORINGU AKADEMICKIEGO2
1.1

DEFINICJE I RODZAJE MENTORINGU

Termin ‘mentor’ pochodzi od imienia postaci z mitologii greckiej – przyjaciela i doradcy Odyseusza, któremu wyruszając pod Troję powierzył on
opiekę nad żoną – Penelopą oraz synem Telemachem. Zadaniem Mentora było nauczanie, wychowywanie i wspieranie młodzieńca podczas nieobecności ojca3. Współcześnie mianem tym określamy osobę kompetentną
i godną zaufania, która wywarła duży wpływ na nasz rozwój osobisty lub
zawodowy i którą uważamy za wzór do naśladowania. Mentor jest kimś na
kształt Mistrza, który poprzez własny przykład, doświadczenie i charyzmę
pociąga za sobą uczniów, jest ich nauczycielem i przewodnikiem.
Funkcjonuje wiele definicji mentoringu oraz roli mentora. Eric Parsloe
i Monika Wray cytują w swej książce kilka, ich zdaniem najbardziej znaczących. Poniżej przytoczono najtrafniejsze z nich z punktu widzenia praktyki
akademickiej4.
• Jedną z najwcześniejszych definicji zaproponował w 1979 roku David Megginson: Mentoring jest niezwykle ważną pomocą w rozwijaniu umiejętności personelu. […] Wymaga patrzenia w przyszłość
i zauważania tkwiących w niej możliwości. Potrzeba do tego zaufania,
jakiego brakuje w tradycyjnym zarządzaniu, gdzie liczy się przede
wszystkim dyscyplina i wyniki.
• W raporcie ogłoszonym w 1989 roku przez Council for National Academic Awards oraz Government Training Agency tak charakteryzowano mentora: Wiele jest definicji roli mentora, jednak we wszystkich przewijają się pojęcia: „wsparcie, wskazywanie drogi, pomoc”
itp. Nacisk kładzie się na słuchanie, pytanie i stwarzanie możliwości,
2
Część pierwsza niniejszej publikacji Być mentorem, obejmująca zagadnienia teoretyczne dotyczące mentoringu została opracowana w oparciu o literaturę przedmiotu oraz materiały szkoleniowe
Grupy TROP.
3

Za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Mentor_(mitologia), [11.09.2012].

Wszystkie cytaty za: E. Parsloe, M. Wray, Trener i mentor. Udział coachingu i mentoringu
w doskonaleniu procesu uczenia się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002, s. 78-79.
4
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a nie mówienie, instruowanie i ograniczanie. […] Doskonały mentoring opiera się na kompetencji, doświadczeniu i jasnym określeniu
ról, bardzo duże znaczenie ma w nim jednak także odpowiedni zestaw
cech osobistych.
• Autorem ostatniej z prezentowanych definicji jest znawca tematu,
jeden z najbardziej cenionych specjalistów w zakresie doskonalenia
umiejętności zawodowych – David Clutterbuck (Everyone Needs
a Mentor5, pierwsze wydanie w roku 1985): Mentor to człowiek doświadczony, który chce podzielić się swoją wiedzą z kimś o doświadczeniu skromniejszym, w relacji charakteryzującej się wzajemnym
zaufaniem. Mentor ma być czymś pośrednim między rodzicem a kolegą, postacią pojawiającą się na drodze rozwoju ucznia na pewien
określony czas. Mentoring obejmuje coaching, bezpośrednią pomoc
w rozwoju, doradztwo i nieformalną wymianę informacji. Nie jest konieczne nadzwyczajne imponowanie podopiecznemu własną wiedzą
i doświadczeniem. Wystarczy zachęta i zarażanie entuzjazmem.
David Clutterbuck zauważył także różnice pomiędzy koncepcją mentoringu realizowanego w Stanach Zjednoczonych oraz krajach europejskich
(D. Clutterbuck, Learning Alliances – Tapping into Talent): Tradycyjną, północnoamerykańską koncepcję mentoringu uosabia ktoś starszy i potężniejszy, kto w zamian za wyciągniętą dłoń, poradę i pomoc oczekuje lojalności.
Może to zatem być np. bezpośredni przełożony. Relację między mentorem
a jego podopiecznym trafnie charakteryzuje określenie „protegowany” –
niewiele uwagi poświęca się tu nauce (po obu stronach), znacznie więcej
– pomocy w wykonywaniu właściwych ruchów na drodze kariery.
Koncepcja europejska natomiast zakłada, że mentor dysponuje większym
doświadczeniem, a nie większą władzą. […] cechą efektywnej relacji jest
„zostawienie w szatni” wszelkich różnic związanych z władzą – tak, by obie
strony mogły porozumiewać się jak równi sobie. Mentorzy w Europie zatem
niemal zawsze wyłączeni są z zależności służbowych, w dużym stopniu dlatego, że trudno od człowieka oczekiwać wielkiej otwartości w stosunku do
osoby, która ma bezpośredni wpływ na jego zarobki, status i jego sytuację
w ogóle. Celem relacji jest przede wszystkim nauka i rozwój, choć i tu wynikiem nauki mogą być postępy na ścieżce kariery6 .
Podsumowując: mentoring to partnerska relacja między mistrzem
a uczniem (studentem, pracownikiem, podopiecznym itp.), zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia. Opiera się na inspiracji, stymulowaniu i przywództwie. Polega głównie na tym, by uczeń
Wydanie polskie: D. Clutterbuck, Każdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, Wydawnictwo PETIT, Warszawa 2002.

5

6

Za E. Parsloe i M. Wray, dz. cyt., s. 79.
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(mentee – osoba mentorowana)7, dzięki odpowiednim zabiegom mistrza
(mentora), poznawał siebie, rozwijając w ten sposób samoświadomość,
i nie obawiał się iść wybraną przez siebie drogą samorealizacji8. Obejmuje on także doradztwo, ewaluację oraz pomoc w programowaniu sukcesu
ucznia. Mentoring ma na celu motywowanie osoby mentorowanej, aby wykonała swoje zadanie bardziej efektywnie lub osiągnęła postęp w rozwoju
swojej kariery. Mentor to zazwyczaj osoba, która przeszła przez podobną
ścieżkę rozwoju. Może on wykorzystać w ramach mentoringu różne techniki i narzędzia, np. coaching, szkolenia, dyskusje, doradztwo itp.
W obrębie tak pojmowanego mentoringu możemy wyróżnić kilka jego
odmian:
• Mentoring korporacyjny – ma miejsce w organizacjach wówczas, gdy
mentor wobec mentee (ucznia, podopiecznego) pełni funkcję doradcy
i konsultanta na różnych etapach jego kariery zawodowej – często od rozpoczęcia pracy aż do stanowisk kierowniczych. W Polsce coraz częściej
spotykany, wdrażany przez komercyjne firmy szkoleniowo-doradcze.
Odmianą mentoringu korporacyjnego jest cross-mentoring, polegający
na tym, że mentor i mentee wywodzą się z dwóch różnych korporacji,
dzięki czemu nie ma między nimi żadnej zależności służbowej.
• Mentoring branżowy – mentor jest powoływany przez agencje rządowe lub organizacje zawodowe, aby przeprowadził kandydata przez
program szkoleniowy niezbędny do uzyskania kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku.
• Mentoring społeczny – obejmuje osoby znajdujące się w trudnej
sytuacji życiowej (osoby wykluczone społecznie, trudną młodzież,
bezrobotnych itp.). Mentor ma być dla nich przyjacielem, doradcą
i konsultantem, który pomoże im pokonać trudności i „wyjść na prostą” – w naszym kraju przykładami są: program „Mentoring Kobiet
w Biznesie”, realizowany przez Gdańską Fundację Przedsiębiorczości, mentoring dla uchodźców i imigrantów prowadzony przez Fundację „Ocalenie”, programy mentoringowe oparte na wolontariacie,
w których przeszkoleni uczniowie szkół ponadgimnazjalnych opiekują się osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych, niepełnosprawnymi, uchodźcami – Fundacja Edukacji i Twórczości.
• Mentoring akademicki, któremu poświęcona jest niniejsza publikacja, w szczególny sposób opiera się na relacji mistrz – uczeń, gdzie
rolę mistrza najczęściej pełni wykładowca akademicki (mentor),
Na potrzeby niniejszej publikacji używa się wymiennie określeń uczeń – mentee – student
w znaczeniu uczestnika procesu mentoringu. Dotyczy to również Części III, zawierającej studia
przypadków, mimo że mentorzy niejednokrotnie stosowali własne określenia podopiecznych –
np. mentis.
7

8

S. Karwala, Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, WSB NLU, Nowy Sącz 2007, s. 67.
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a ucznia – student (mentee). W niektórych uczelniach relacja ta dotyczy studentów różnych lat studiów – studenci starszych lat „opiekują
się” i prowadzą studentów pierwszego roku (peer-mentoring).
Mentoring akademicki zakłada wprowadzenie czterech standardów
w kształceniu na uczelni. Są nimi:
1. podmiotowe podejście do studenta w relacji uczeń – mistrz;
2. świadomość kształtowania elit i przekonanie mentorów, iż studenci
będą podejmować ważne role społeczne (wymiar społeczny);
3. wprowadzenie w kulturę, czyli przywrócenie roli autentycznych autorytetów stanowiących punkt odniesienia oraz źródło inspiracji;
4. wspólnota naukowców, czyli dążenie do mistrzostwa wszystkich pracowników dydaktycznych poprzez stały kontakt, który zmusza do
aktywności i samorozwoju.
Mentoring akademicki jest metodą, która umożliwia zreformowanie nauczania – przez co zostaje podniesiona jakość nauczania praktykowanego
na uczelni.
1.2

CELE MENTORINGU

W ogólnym rozumieniu zadaniem mentoringu jest wspieranie ludzi
w procesie uczenia się po to, by zwiększali swoje możliwości, doskonalili
umiejętności i mogli samodzielnie się rozwijać9.
Celem mentoringu akademickiego jest natomiast stworzenie takiej sytuacji edukacyjnej w ramach indywidualnej relacji między mentorem a studentem, która w optymalny sposób przyczynia się do rozwoju studenta,
mentora i uczelni. Mentoring służy przygotowaniu studentów i kadry akademickiej do odpowiedzialnego i aktywnego udziału w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.
Główne zadania mentoringu (według S. Karwali10)
Do najważniejszych zadań, jakie spełnia mentoring, należą:
• odkrywanie i rozwijanie potencjału studenta;
• rozwijanie wewnętrznej motywacji studenta;
• ciągły i nieustający feedback, budujący samoświadomość;
• wspólna identyfikacja oraz analiza mocnych i słabych stron ucznia;
• wsparcie ucznia w podejmowanych przez niego wyzwaniach;
• stymulowanie kreatywności i przedsiębiorczości ucznia;
9

Za E. Parsloe i M. Wray, dz. cyt., s. 4 (okładka).

10

S. Karwala, Model mentoringu we współczesnej szkole wyższej, dz. cyt., s. 67-68.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
1.3

odkrywanie w uczniu lidera i uświadamianie wpływu na innych;
otwarcie ucznia na świat i zachęcanie go do poszukiwania prawdy;
analiza możliwych ścieżek kariery oraz zagrożeń i szans;
rozwój kompetencji osobistych i społecznych, w tym m.in. samoświadomości oraz przywództwa;
wyznaczenie i okresowa weryfikacja celów mentoringu oraz ewaluacja stopnia ich osiągnięcia (cele dotyczą m.in. przebiegu nauki,
rozwoju osobistego oraz kariery);
uwrażliwienie studenta na otaczający go świat, odkrywanie ciekawości;
poszerzanie wiedzy ucznia, w tym integracja studenta z gospodarką;
zachęcanie do wizualizacji sukcesów;
nauczanie jak się uczyć, zarządzać sobą oraz żyć z pasją i entuzjazmem.
MENTORING JAKO PROCES

Mentoring, podobnie jak coaching, jest procesem. Różnica między nimi
polega na tym, że istotą coachingu jest zapewnienie możliwości i pomocy
w niezbyt długim czasie, zaś mentoring polega na wspieraniu i prowadzeniu
podopiecznego, a czas trwania jest znacznie wydłużony (w zasadzie nie ma
górnej granicy trwania mentoringu).
Etapy procesu mentoringowego i wynikające z nich zadania mentora
Rysunek 1. Etapy procesu mentoringowego
Etap 1
Potwierdzenie planu
rozwoju osobistego
(PRO)

Etap 4
Pomoc w ocenie
wyników
i wyznaczeniu
kolejnych celów

3XQNWHPZ\MĞFLDLSRGVWDZąGR
GDOV]HMSUDF\MHVW3ODQ5R]ZRMX
2VRELVWHJR$QDOL]DSRWU]HEOHĪ\
SRVWURQLHSRGRSLHF]QHJRMHGQDN
QDXF]\FLHO±PHQWRU±PRĪHPX
SRPyFZMHMGRNRQDQLX

Etap 3
Udzielanie wsparcia
w realizacji PRO

Źródło: E. Parsloe, M. Wray, dz. cyt., s. 83.
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Etap 2
Inspirowanie do
samodzielnego
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ETAP 1. Potwierdzenie Planu Rozwoju Osobistego (PRO)
Zadania mentora:
• Poznanie i analiza potrzeb podopiecznego w celu oceny adekwatności
stworzonego PRO;
• Konsultacja PRO – informacja zwrotna: udzielenie informacji merytorycznych, przedstawienie wskazówek, kiedy są potrzebne;
• Pomoc w zdobywaniu coraz większej samoświadomości, poznawaniu
swoich możliwości i potencjału, realistyczne postrzeganie mocnych
słabych stron;
• Przypominanie o realiach, pomoc w dostosowywaniu planów rozwojowych do wymogów sytuacji;
• Pomoc w analizie obranych celów pod kątem ich realności, istotności,
wymierności, konkretności i czasu;
• Zatwierdzenie wspólnie z podopiecznym Planu Rozwoju Osobistego.
ETAP 2. Inspirowanie do samodzielnego planowania nauki i własnego
rozwoju
Zadania mentora:
• Motywowanie podopiecznego do wybiegania w przyszłość – przewidywania konsekwencji i przeszkód związanych z wdrażaniem planu;
• Ustalenie zakresu i form pomocy, na jakie może liczyć podopieczny
ze strony mentora;
• Ustalenie innych dostępnych źródeł wiedzy i pomocy, z których może
korzystać podopieczny (osoby, zasoby);
• Wypracowanie modelu pomocy w rozwiązywaniu problemów, który
będzie polegał na facylitacji dochodzenia do rozwiązań;
• Analiza wpływu mentoringu na relacje podopiecznego z współpracownikami i przełożonymi (z innymi studentami i wykładowcami);
• Zachowanie obiektywności i bezstronności w relacji z podopiecznym
– pełnienie roli osoby wspierającej, a nie stronnika.
ETAP 3. Wspieranie w realizacji Programu Rozwoju Osobistego
Zadania mentora:
• Gotowość do pomocy – w ramach wsparcia i omawiania bieżących
działań podopiecznego, jak również nagłych sytuacji wymagających
szybkiej reakcji;
• Pomoc w wypracowaniu rozwiązania (zamiast proponowania gotowych rozwiązań), ewentualne udzielanie porad i sugestii na wyraźną
prośbę podopiecznego;
• Stworzenie przestrzeni i warunków do rozmowy o błędach i wyciąga14
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nie z nich wniosków, dzięki czemu niepowodzenia przestają stanowić
ryzyko;
• Wzmacnianie wiary w możliwości studenta, motywowanie oraz rozbudzanie zaangażowania podopiecznego.
ETAP 4. Pomoc w ocenie efektów
Zadania mentora:
• Wsparcie w przeprowadzeniu oceny i obserwacji efektów podjętych
działań;
• Zachęta do omówienia i skonsultowania wyników z innymi zainteresowanymi osobami (przełożeni, inni wykładowcy, współpracownicy,
studenci z roku);
• Zachęta i pomoc w analizie sytuacji problemowych oraz przemyśleniu ich pod kątem osobistym oraz w perspektywie organizacji (uczelnia, studia);
• Zachęta do stawiania kolejnych celów rozwojowych;
• Podjęcie wspólnie z podopiecznym decyzji o ewentualnej dalszej
współpracy.
• Niezwykle ważne jest, by na każdym etapie procesu mentoringowego
uczniowi towarzyszyły wsparcie i inspiracja ze strony mentora. Należy pamiętać o tym, by każdy program mentoringowy realizowany
w uczelni miał na celu ułatwienie studentowi odnalezienie odpowiedzi na trzy nadrzędne pytania.
Rysunek 2. Trzy zasadnicze pytania mentoringu
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Źródło: S. Karwala, dz. cyt., s. 70.
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1.4

RELACJA MENTOR – STUDENT

Jak już wcześniej wspomniano, odwzorowuje ona relację mistrz – uczeń,
która jest istotą mentoringu. W ten sposób następuje powrót do zindywidualizowanych metod nauczania, mających swe korzenie aż w Średniowieczu,
kiedy to uczeń wędrował po Europie w poszukiwaniu mistrza, który poprowadzi go drogą wiodącą do wiedzy. Mistrzem nazywamy osobę, która swoimi umiejętnościami przewyższa innych, stanowi wzór do naśladowania,
jest uznana za przewodnika w jakiejś dziedzinie11. Niestety, współcześnie
coraz trudniej o tak rozumianego mistrza. Dzieje się tak z dwóch powodów:
po pierwsze – coraz trudniej o wzór do naśladowania, po drugie – w dobie
powszechnego dostępu do wiedzy i szeroko pojętej informacji wydaje się
nam, że mistrza już nie potrzebujemy. Nic bardziej mylnego – współczesny
człowiek rzeczywiście dysponuje ogromną wiedzą, jednak często zapomina o poszukiwaniu inspiracji do samorozwoju i odkrywaniu siebie. W tym
miejscu rozpoczyna się rola mistrza – mentora.
Charakterystyczne cechy relacji mentor – student (mistrz – uczeń):
1. Partnerski charakter zorientowany na odkrywanie potencjału
studenta;
2. Zindywidualizowana formuła, która sprzyja stworzeniu więzi emocjonalnej opartej na zaufaniu, co ułatwia identyfikację jego potrzeb,
monitoring postępów studenta, a także wzmacnia motywację i zaangażowanie podopiecznego;
3. Dialog między uznanym i doświadczonym autorytetem (wykładowcą) a studentem, który jest na początku swej drogi zawodowej i poszukuje swego miejsca w życiu. Dialog ten ułatwia przekazywanie
wiedzy oraz określenie kierunków rozwoju;
4. Punktem wyjścia do nawiązania tej relacji jest zdefiniowanie stanu
wiedzy i potrzeb studenta, a także wspólne zidentyfikowanie mocnych i słabych stron osoby mentorowanej oraz wypracowanie ścieżek
rozwoju;
5. Systematyczność – tylko regularne spotkania umożliwiają aktywny
monitoring postępów studenta;
6. Bardzo istotne jest, aby mentor nie narzucał swego zdania (poglądów, systemów wartości) uczniowi, nie podawał gotowych wniosków
i rozwiązań problemów. Powinien on raczej inspirować studenta do
szukania własnych rozwiązań i podejmowania niezależnych działań,
do stawiania pytań i odważnego szukania odpowiedzi na nie.
Zindywidualizowany system kształcenia studentów, oparty na tak pojętej relacji mentor – student, zaowocuje z pewnością wykreowaniem nowych
11

Słownik wyrazów obcych, mistrz – defi nicja, http://swo.pwn.pl/haslo.php?id=17933, [27.11.2010].
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liderów – świadomych siebie i własnych potrzeb oraz potrafiących wykorzystać tkwiący w nich potencjał.
Korzyści płynące z mentoringu
Relacja mentoringowa jest pożyteczna dla obu zaangażowanych w nią
stron. Poniżej zostały wymienione najważniejsze (dla mentora i studenta)
korzyści z niej płynące12.
Korzyści dla wykładowcy – mentora:
• rozwój kompetencji w obszarze mentoringu;
• kreowanie wizerunku wykładowcy jako mentora/ mistrza/ przewodnika dla ucznia;
• możliwość wzmocnienia i rozszerzenia sieci kontaktów osobistych
i zawodowych;
• wpływ na podwyższenie standardów nauczania w uczelni, podniesienie jakości i skuteczności kształcenia;
• zwiększenie samoświadomości, samorealizacji i rozwój kompetencji
miękkich dydaktyków przy wsparciu w postaci sesji superwizyjnych;
• udział w tworzeniu pozytywnego wizerunku uczelni.
Korzyści dla osoby mentorowanej:
• pomoc w adaptacji do pełnienia nowych zadań i ról społecznych,
• pomoc w rozwoju ścieżki zawodowej;
• rozwój umiejętności w ustrukturyzowany sposób, oparty o indywidualne potrzeby i predyspozycje;
• pomoc w budowaniu sieci profesjonalnych i osobistych kontaktów;
• pomoc w zakresie rozwiązywania problemów;
• wsparcie w procesie rozwoju osobistego,
• inspiracja do aktywnego i twórczego rozwiązywania problemów.
1.5

ROLA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENTORA

Rola mentora polega na uważnym reagowaniu na treści, problemy i rozwiązania, które wnosi student. Jak już wcześniej wspomniano, nie może on
narzucać rozwiązań ani wyręczać studenta w sytuacjach problemowych,
ale jedynie inspirować go do poszukiwania najskuteczniejszych właśnie dla
niego sposobów rozwiązania danego problemu. Zadania, które stoją przed
mentorem to:
12
O tym, co zyskali poszczególni uczestnicy mentoringu, będzie można także dowiedzieć się
z lektury studiów przypadków oraz opracowania poświęconego ewaluacji mentoringu w WSP TWP,
znajdujących się w dalszej części niniejszej publikacji.
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Podążanie (za studentem)
Postawa ta zakłada wiarę, że student wie, co robi oraz ma potencjał do
rozwiązania problemów i tematów, które zgłasza mentorowi. Wiara mentora
w zasoby ucznia jest podstawą ich wspólnego sukcesu edukacyjnego. To
student podejmuje decyzję i bierze odpowiedzialność za swój proces uczenia się przy wsparciu mentora. Jeżeli szuka wsparcia, to dotyczy ono raczej
przeanalizowania danej kwestii niż otrzymania gotowych odpowiedzi, choć
oczywiście nie wyklucza to korzystania z mądrości, wiedzy i doświadczenia
mentora. „Podążanie” wymaga od mentora aktywnego uczestnictwa w procesie dydaktycznym ucznia, bez narzucania własnych poglądów. Wyważenie pomocy w taki sposób, by była adekwatna do sytuacji i potrzeb mentee,
to istotne zadanie mentora.
Sterowanie procesem rozmowy
Mentor ma za zadanie sterować komunikacją i dbać o nią w taki sposób,
aby nadać jej strukturę, bez ingerowania w treści. To na nim spoczywa obowiązek organizacji kontraktu (określenie ram czasowych, organizacyjnych,
merytorycznych, związanych z tematyką mentoringu).
Przerywanie i hamowanie
Mentor powinien również czuwać nad przebiegiem komunikacji (funkcja
moderatorska) – hamować dygresje, ograniczać zbyt odległe i niewiele wnoszące skojarzenia, kontrolować wybieganie w przyszłość. Dba on o to, by
proces komunikacji przebiegał zgodnie z przyjętym celem, formułą pracy,
kierunkiem, w którym zmierza uczeń. Przerywanie wypowiedzi ucznia,
gdy stają się zbyt odległe od głównego nurtu współpracy, może na początku
wydawać się frustrujące czy sprawiać wrażenie utrudniania komunikacji,
ale w gruncie rzeczy pozwala to „osadzić się” rozmówcom w temacie pracy,
określić wspólne granice i w rezultacie zadbać o bezpieczeństwo oraz komfort wspólnej pracy.
Klaryfikowanie
Mentor podsumowuje główne wątki wypowiedzi studenta, co służy zachowaniu kontroli poznawczej obu stron. Jest to technika służąca poprawie
zrozumienia. Wymaga ona podsumowania w kilku słowach tego, co powiedział student, uściślenia faktów, dopytania o szczegóły. Dzięki niej mentor
może upewnić się, czy idzie tym samym tokiem rozumowania co uczeń
i w konsekwencji uniknąć wielu nieporozumień komunikacyjnych.
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Proponowanie
Mentor wskazuje różne punkty widzenia problemu oraz sposoby pracy.
Jest osobą, która może pomóc wyznaczyć kierunek działania, ale nie ma
prawa decydować o nim za ucznia, narzucać mu swojej woli czy pomysłów.
Czasami spontaniczną propozycję od chęci narzucenia swojego stanowiska
oddziela bardzo cienka granica, której mentorowi nie wolno przekroczyć.
Pomoc w wyszukiwaniu rozwiązań
Do zadań mentora należy pomoc w wyszukiwaniu dostępnych rozwiązań, problemów lub zadań. Oprócz doświadczeń i wiedzy merytorycznej
mentora z danego zakresu tematycznego, przydatne bywają także umiejętności pobudzania kreatywności, takie jak: rozwiązywanie problemów
z zastosowaniem technik twórczego myślenia, praca nad generowaniem pomysłów, różnorodne metody znajdowania pomysłów i idei.
Podsumowywanie
Podsumowanie wspólnej pracy i zakończenie całego procesu mentorskiego to ważny moment dla ucznia (studenta). To czas na przeanalizowanie
toku dotychczasowej pracy, przypomnienie sobie punktów krytycznych,
prześledzenie ważnych wątków i spraw, które pojawiały się w trakcie wspólnej pracy pomiędzy mentorem i uczniem (studentem).
1.6

CECHY POŻĄDANE U MENTORA

Ponieważ trudno jednoznacznie osądzić, czy wykładowca zasługuje
na miano mistrza i reprezentuje wszystkie cechy związane z tą funkcją,
w Wielkiej Brytanii, która jest kolebką mentoringu akademickiego (zwanego tam edukacyjnym), przyjęto pewne wytyczne dla rekrutacji mentorów,
uwzględniające charakterystykę, a zwłaszcza najbardziej pożądane cechy
kandydatów13. W niniejszym opracowaniu zostały one dostosowane do polskiej praktyki mentoringu akademickiego i obejmują:
• umiejętność konstruktywnego angażowania się w relacje z młodymi
ludźmi;
• zdolność efektywnej współpracy z innymi wykładowcami oraz kadrą
kierowniczą uczelni, w atmosferze wzajemnego zaufania;
• umiejętność oceny sytuacji młodych ludzi i ich rodzin;
• planowanie stosownych działań w zakresie realizacji przyjętego planu
rozwoju;
13

Za E. Parsloe, M. Wray, dz. cyt., s. 108-110.
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• pragnienie zrobienia czegoś wartościowego dla młodzieży (poczucie
misji), poznawanie jej potrzeb życiowych i sposobu myślenia;
• umiejętność definiowania potencjalnych przeszkód w kształceniu lub
przyjętym planie rozwoju oraz angażowanie się w proces ich pokonywania;
• postrzeganie swojej roli jako długofalowej, nastawionej na osiąganie
celów założonych w Planie Rozwoju Osobistego, a nie na działania
doraźne;
• umiejętność angażowania się we wspólne ze studentem ustalanie
celów, stanowiące element procesu planowania ścieżki życiowej lub
zawodowej studenta;
• dysponowanie czasem i energią, które trzeba poświęcić na pracę ze
studentem;
• znajomość aktualnych metod i technik wykorzystywanych w tego
typu przedsięwzięciach (dotyczy to zarówno sfery technologicznej –
mamy np. do czynienia z mentoringiem przez Internet, tzw. e-mentoring, jak i np. metod współpracy ze studentem);
• umiejętność współdziałania, doradzania oraz stymulowania studenta
do zdobywania wiedzy i rozwoju osobistego.
Jak widać, wymagania wobec potencjalnych mentorów są dość duże
i z pewnością nie jest łatwo znaleźć osoby posiadające wszystkie z powyższych umiejętności i predyspozycji. Z tego też względu bardzo często wykładowcy, pragnący pełnić rolę mentora, biorą wcześniej udział w programach szkoleniowych umożliwiających zdobycie kompetencji wymaganych
do skutecznego pełnienia tej roli.
1.7

ETYKA MENTORINGU

Niezwykle istotne w relacji mentoringowej jest przestrzeganie zasad etyki mentoringu. Obowiązują one obie strony oraz decydują o tym, że atmosfera mentorialu sprzyja współpracy pomiędzy mentorem i studentem. Poza
tym etyka:
• chroni zarówno mentora, jak i ucznia – wyjaśnia, jakie praktyki są
dopuszczalne;
• zwiększając poczucie pewności obu stron, pozwala na otwarcie się
i mówienie o sprawach trudnych i drażliwych, które w innych okolicznościach nie zostałyby poruszone;
• ustala i precyzuje granice, by każda ze stron mogła zatrzymać się
i zastanowić nad tym, co robi14.
D. Megginson, D. Clutterbuck, B. Garvey, P. Stokes, R. Garret-Harris, Mentoring w działaniu.
Przewodnik praktyczny, Rebis, Poznań 2008.

14
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1.8

EWALUACJA PRACY MENTORA

Ewaluacja pracy mentora może odbywać się na dwóch płaszczyznach –
jako ocena „z zewnątrz” (np. kiedy ocenia student) lub też jako samoocena,
której dokonuje mentor we własnym zakresie przy użyciu dostępnych mu
narzędzi. W przypadku tej ostatniej warto skorzystać z arkusza oceny kompetencji wymaganych na poszczególnych etapach procesu mentoringowego,
zaproponowanego przez E. Parsloe i M. Wray15:
Tabela 1. Arkusz oceny kompetencji wymaganych na poszczególnych
etapach procesu mentoringowego.
KRYTERIA OCENY DZIAŁANIA
Wytyczne do samooceny
Korzystamy z trzech stopni samooceny:
Dobry – czyli powyżej normy
Poprawny – czyli dostateczny
Konieczna pomoc – tego nie trzeba objaśniać – jest to informacja, na której należy
oprzeć PRO
Etap 1: potwierdzanie planu rozwoju osobistego (PRO)

Identyfikujesz i uzgadniasz specyficzne potrzeby.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Potrafisz sprawić, że informacje i pomoc udzielane
są wprost, pozbawione uprzedzeń, dostosowane do
indywidualnego stylu nauki i kontekstu, w którym się
odbywa.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Udzielane przez ciebie informacje i rady uwzględniają
wszelkie wymagane procesy doskonalenia zawodowego.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Zachęcasz do korzystania z samooceny jako środka
rozwijającego samoświadomość.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

15

E. Parsloe, M. Wray, dz.cyt, s. 101-104.
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Dbasz o to, by cele rozwojowe były konkretne, mierzalne,
realne, istotne i ograniczone czasowo.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Etap 2: inspirowanie do samodzielnego kierowania nauką
Pomagasz określić czynniki – w tym niezbędne
kompetencje i środki – które trzeba uwzględnić, by
osiągnąć cele nauki.
Pomagasz w poszukiwaniu przyczyn wszelkich trudności
i zachęcasz uczniów do samodzielnego znajdowania
rozwiązań.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc
□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Dbasz o to, by żadne twoje rady i wskazówki nie
wpływały negatywnie na relacje ucznia z jego
przełożonymi.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Jednoznacznie informujesz ucznia, w jakim zakresie
możesz mu pomóc w samodzielnym kierowaniu nauką.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Etap 3: udzielanie wsparcia w realizacji PRO
Ustalasz harmonogram regularnych spotkań i sposób
kontaktowania się z tobą w razie potrzeby.
Wyrażasz – lecz bez ich narzucania – opinie i sugestie
oraz, kiedy trzeba, odsyłasz do innych źródeł.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc
□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Dbasz o to, by pomoc była udzielana we właściwym
czasie, na odpowiednim poziomie i w odpowiednim
tempie, a także bez uprzedzeń.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Prowadzisz i podsumowujesz dyskusje w sposób
promujący poprawne relacje na uczelni.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc
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Starasz się sprawić, by uczeń interpretował błędy
i niepowodzenia jako okazję do nauki, wzmacniasz
u niego poczucie pewności siebie i motywację do
osiągnięcia celów.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Etap 4: pomoc w ocenie wyników
Zapewniasz dokonywanie formalnych ocen PRO
z udziałem kierownictwa.
Zapewniasz dobre przygotowanie studenta do formalnych
ocen, dostarczając mu informacji na temat stopnia,
w jakim osiąga on w pracy wymagane standardy.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc
□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Pomagasz w określeniu wszelkich czynników
hamujących proces uczenia się, a także w zauważeniu
niespodziewanych korzyści płynących z nauki.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Zachęcasz ucznia do praktycznego stosowania zdobytej
wiedzy i wspierasz go w tym.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Motywujesz ucznia do wyznaczania nowych celów
i ustalasz, jakiego będzie potrzebował wsparcia.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Dbasz o pozytywne i konstruktywne zakończenie relacji
mentor – uczeń.

□ Dobry
□ Poprawny
□ Konieczna
pomoc

Źródło: E. Parsloe, M. Wray, dz.cyt, s. 101-104
Powyższy kwestionariusz jest narzędziem pozwalającym na usprawnienie procesu mentoringowego, a także na samodoskonalenie mentorów.
Wskazuje on, które etapy procesu mentoringowego są realizowane prawidłowo, a które wymagają jeszcze poprawy.
Szczerze i obiektywnie wypełniony kwestionariusz może stanowić punkt
wyjścia do omówienia problemów związanych z prowadzeniem mentoriali
np. podczas superwizji16.
16

Więcej nt. superwizji i ewaluacji w dalszej części publikacji.
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1.9 CZYM JEST MENTORIAL? – CHARAKTERYSTYKA
ORAZ PRZEBIEG SPOTKANIA INDYWIDUALNEGO
Mentoriale to cykliczne spotkania ucznia z mistrzem, które mają charakter indywidualny, odbywają się w atmosferze wzajemnego zaufania i koncentrują się na potrzebach studenta. Nie zastępują one innych metod kształcenia, takich jak wykład, prywatne lekcje czy typowe zajęcia akademickie.
Każdorazowo mentorial powinien przebiegać według poniższego schematu.
Tabela 2. Schemat postępowania w ramach mentorialu.

NAWIĄZANIE KONTAKTU
I ROZPOCZĘCIE
ROZMOWY

NAWIĄZANIE DO
POPRZEDNIEGO
SPOTKANIA, ZAWARTEGO
KONTRAKTU,

„ZADANIA
DOMOWEGO”

OMÓWIENIE TEGO,
CO ZDARZYŁO SIĘ OD
OSTATNIEGO SPOTKANIA

WYŁONIENIE CELU SESJI

Nim nastąpi przejście do tematów
merytorycznych, potrzebna jest chwila na
„wejście w klimat” i osadzenie się w sytuacji.
Te kilka minut nie jest stratą czasu! Pozwala
skoncentrować się na „tu i teraz” oraz nawiązać
kontakt.
Zgodnie ze starą zasadą Czechowa, gdy
w pierwszym akcie pojawia się strzelba,
w trzecim musi wystrzelić. To czas na omówienie
pracy „zadanej” podopiecznemu. Rozmowa taka
nie tylko posiada walory merytoryczne, lecz także
pozwala podopiecznemu uchwycić związek,
między bieżącą a poprzednią sesją oraz daje
poczucie ciągłości.
Podopieczny na prośbę mentora zdaje rzeczową
relację dotyczącą działań, jakie podjął od
ostatniego spotkania, ewentualnie ważnych
wydarzeń związanych z jego osobą. Należy
zachęcić go do refleksji i wniosków. Na koniec
można udzielić mu informacji zwrotnej.
Konieczne jest ustalenie tematu, który będzie
przedmiotem sesji. Może on wynikać
z wcześniejszych umów lub potrzeby sytuacji.
Tematy wyłaniające się „na gorąco”
(np. z omówienia ostatnich wydarzeń) najczęściej
rozbudzają silną motywację i zaangażowanie.
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ZAKONTRAKTOWANIE
SESJI

PRACA NAD
ZAKONTRAKTOWANYMI
KIERUNKAMI DZIAŁAŃ

PLANOWANIE DZIAŁAŃ
OBEJMUJĄCYCH CZAS DO
NASTĘPNEGO SPOTKANIA

Należy sprecyzować odpowiedź na pytanie:
Co i w jaki sposób robimy? To ważne
dla ukierunkowania reszty spotkania,
skoncentrowania uwagi podopiecznego oraz
przekazania kontroli poznawczej nad sytuacją.
Zgodnie z przyjętą metodyką mentor wraz ze
studentem powinien „przepracować” wyłoniony
cel. Praca w tej części sesji może mieć
rozmaitą formę i przebieg. Istotne jednak, by
aktywność przeważała po stronie podopiecznego.
Zadaniem mentora jest wspomaganie działań
podopiecznego.
Należy określić działania, jakie podopieczny ma
zrealizować w czasie pomiędzy sesjami. Może to
być np. wdrożenie wypracowanych rozwiązań.

EWALUACJA SESJI

Mentor powinien zapytać podopiecznego, co
wynosi ze wspólnego spotkania. Tego typu
refleksja pozwala usystematyzować dorobek
wypracowany w trakcie sesji oraz utrwalić
najważniejsze wnioski oraz informacje.

ZAMKNIĘCIE SESJI

Niezbędne jest ustalenie terminu kolejnego
spotkania. Zakończenie.

Źródło: Materiały szkoleniowe Grupy TROP
1.10 KONTRAKT W PROCESIE MENTORINGU
(STRUKTURA I ZASADY)
Kontrakt to rodzaj umowy pomiędzy studentem a mentorem. Dotyczy
tego, nad czym oraz w jaki sposób będą pracować. Składa się z sześciu elementów, które zostaną scharakteryzowane poniżej.
Mentor, świadomy roli kontraktu w procesie komunikacji pomiędzy nim
a uczniem, powinien odpowiedzieć sobie na następujące pytania: kto bierze
udział w mentoringu i jaka jest jego rola (w skrócie: kto?), gdzie realizowany jest mentoring (w skrócie: gdzie?), jaki jest cel rozwojowy odbywanego
mentoringu (w skrócie: dlaczego?), jak długo będzie trwała relacja mentoringowa (w skrócie: kiedy?), co jest przedmiotem mentoringu, czyli omówienie problemów i kwestii zgłaszanych przez ucznia (w skrócie: co?), jakie
formy pracy zostaną zaproponowane podczas mentoriali (w skrócie: jak?).
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Budowanie kontraktu jest nadawaniem ram dialogu zarówno w odniesieniu do treści, jak i metod pracy. Nie jest to tylko wstęp do pracy, ale praca
sama w sobie, która wiąże się z doprecyzowaniem metacelów i celów szczegółowych, a także poznawaniem siebie oraz sposobów komunikowania się
mentora i ucznia.
1.11 STRUKTURA KONTRAKTU
Kto?
To pytanie o uczestników spotkania mentoringowego. Kto właściwie
bierze udział w mentoringu i jaka jest jego rola. Jest dwóch bohaterów
tego spotkania: uczeń oraz mentor. Tutaj skupimy się na roli mentora.
Rolą mentora jest towarzyszenie uczniowi w zgłębianiu przez niego danej
problematyki. Dzięki swojemu doświadczeniu, umiejętnościom komunikacyjnym, predyspozycjom osobowościowym i założeniom tej formuły pracy
– mentor wspiera swojego ucznia w jego procesie doskonalenia się. W tym
miejscu warto też zastanowić się, kim jest odbiorca mentoringu, czyli uczeń
i jakie są jego potrzeby, a także to jaką relację będziemy z nim budować
jako mentorzy.
Co?
Ta część kontraktu odnosi się do przedmiotu mentoringu. Dotyczy zakresu spraw zgłaszanych przez ucznia i sposobów ich realizacji.
Dlaczego?
W tej części kontraktu uczeń wraz z mentorem decydują o tym, jaki
jest cel odbywanego mentoringu. Dokąd zmierzają? Co chcą osiągnąć?
Ważne są nie tylko cele strategiczne, lecz również taktyczne i operacyjne
(szczegółowe, krótko- i długoterminowe), a przede wszystkim – cele rozwojowe ucznia. Dzięki zdefiniowaniu celów oraz spodziewanego efektu działań mentorskich, można określić kierunek dalszych działań – zarówno tych
krótko-, jak i długodystansowych.
Jak?
Mentor zastanawia się nad doborem odpowiednich technik do pracy
z konkretnym uczniem na określony temat i w zakontraktowanym czasie. To
moment, kiedy w mentoringu zaczyna pojawiać się struktura.
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Kiedy?
To moment na zastanowienie się i wspólne ustalenie czasu trwania
i częstotliwości spotkań. Czy będzie to praca długofalowa, czy też temat
zgłaszany przez danego ucznia wskazuje na to, że raczej będzie ona miała charakter krótkoterminowy. Czy będzie istniała możliwość przedłużenia spotkań lub ich skrócenia? Dotyczy to również ram czasowych całego
procesu. Ważne, aby uczeń i mistrz (mentor) mieli dookreślone te aspekty
współpracy.
Gdzie?
Ten aspekt kontraktu skupia się na miejscu, w którym realizowany jest
proces mentoringu. W realiach akademickich będzie to sala lub pokój
dydaktyczny. Ważne, aby miejsce było w miarę odosobnione, miało przyjazny klimat, było ciche i dostosowane do potrzeb danej pracy. Spotkania
w ramach mentorialu nie mogą odbywać się w przypadkowym miejscu.
Formuła tej metody kształcenia wymaga odpowiedniej oprawy – np. zapewnienia, że na czas spotkania mentor będzie wyłącznie do dyspozycji
studenta w miejscu, które sprzyja ich wspólnej pracy. Warto pamiętać, że
sukces procesu edukacyjnego zależy także od miejsca i przestrzeni, w której
się on odbywa.
1.12 ZASADY KONTRAKTU
Zasada pierwsza – Praca na mocnych stronach
Mentor pracuje wykorzystując potencjał swojego ucznia. Znaczna część
pracy mentorskiej polega właśnie na odkrywaniu owych mocnych stron,
uświadamianiu ich uczniowi i umiejętnym wykorzystywaniu do osiągania
założonych celów – zadaniowych oraz rozwojowych.
Zasada druga – Decyzje leżą po stronie ucznia
Odpowiedzialność za proces uczenia się oraz za podejmowanie decyzji
leży po stronie ucznia. Mentor odpowiedzialny jest za własne przygotowanie oraz prowadzenie spotkań zgodnie z ustalonym wcześniej kontraktem.
Uczeń natomiast decyduje, ile, kiedy i w jaki sposób chce „wziąć” od swojego mentora. To, czy uczeń podejmie określoną decyzję, zależy wyłącznie
od niego. Mentor może go w tym wspierać, ale nie powinien do niczego
namawiać.
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Zasada trzecia – Odpowiedzialność leży po stronie ucznia
Odpowiedzialność za własny proces edukacyjny leży po stronie ucznia.
Świadomość odpowiedzialności za swoje działania pobudza automotywację
i wewnątrzsterowność. Nie ma bowiem wówczas nikogo innego, na kogo
uczeń mógłby zrzucić winę za porażkę, brak działania lub nieumiejętne rozwiązywania problemów. Mentoring wspiera dojrzałe postawy ucznia związane z poczuciem odpowiedzialności i świadomością konsekwencji z tym
faktem związanych (zarówno tych przyjemnych, jak i nieprzyjemnych).
Zachodzące zmiany sprawiają, że do kontraktu trzeba powracać wielokrotnie. Takie powroty są również okazją do ujawnienia nie do końca sprecyzowanych zastrzeżeń i wątpliwości. Momenty te stają się swego rodzaju
„punktami kontrolnymi” w procesie rozwoju.
Zasada czwarta – Zmienność celów oraz obaw
W trakcie trwania relacji mentoringowej zarówno zakładane cele, jak
i obawy towarzyszące obu stronom mogą w naturalny sposób ulegać zmianie. To rodzi potrzebę powrotu do kontraktu. Cele wymagają redefinicji
i dostosowania do nowej sytuacji i potrzeb.
Warto pamiętać o tym, że zasady te mogą być modyfikowane w zależności od konkretnej relacji mentoringowej. Jej uczestnicy mogą również
zaproponować własne, istotne z ich punktu widzenia, reguły postępowania.
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TECHNIKI MENTORINGU17
Metoda mentoringu skoncentrowana jest m.in. na budowaniu dobrej relacji mentora ze studentem oraz wyznaczaniu i osiąganiu przez studenta
celów rozwojowych. Jednym ze sposobów uzyskania dobrej jakości w tym
kontakcie jest umiejętne korzystanie z całego wachlarza technik. Zwykle
techniki te nie są przypisane tylko i wyłącznie metodzie mentoringowej.
Inspiracją mogą tu być: coaching, warsztaty, treningi, seminaria, szkolenia,
mediacje, doradztwo.
Wśród technik, które znalazły zastosowanie w mentoringu prowadzonym
w ramach projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”, można wymienić
pracę w oparciu o profil kompetencyjny, techniki twórczego myślenia, analizę problemu, lektury, testy i kwestionariusze, studia przypadków, słuchanie,
zadawanie pytań, informacje zwrotne, scenki, techniki dramowe itd.
Poniżej znajduje się krótki opis wybranych technik, w większości oparty
o przykłady i doświadczenia projektowe.
2.1

PRACA W OPARCIU O PROFIL KOMPETENCYJNY

Kompetencja to połączenie wiedzy, umiejętności oraz odpowiedniej
postawy dające możliwość zrealizowania zadań (np. zawodowych) na odpowiednim poziomie. W przypadku obu kierunków kształcenia: animator
i lider społeczności lokalnej, zostały opracowane modele zawierające po
6 kluczowych kompetencji. Kompetencje animatora: aktywizowanie innych,
komunikacja, współpraca, innowacyjność, organizacja, rozwiązywanie problemów. Kompetencje lidera: przywództwo, proaktywność, komunikacja,
współpraca, organizacja i planowanie, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Do każdej z kompetencji zostały też przypisane definicja i wskaźniki.
Przykład: aktywizowanie innych – integrowanie innych wokół wspólnych
celów, inspirowanie oraz wyznaczanie kierunków działań. Osoba, która
posiada tę kompetencję: dostrzega i wykorzystuje potencjał innych osób/
organizacji/idei; inspiruje innych oraz motywuje ich do podejmowania działań; zaraża innych entuzjazmem, pasją; wyznacza kierunki działania, kreuje
wizję przedsięwzięć; stwarza klimat współodpowiedzialności za podjęte za17
Techniki mentoringu zostały przedstawione w odniesieniu do mentoringu wdrażanego w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie.
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dania; integruje jednostki wokół wspólnych celów i zadań; wykazuje odporność na negatywne naciski i manipulację.
Zdefiniowany profil kompetencji może służyć do: rozpoczęcia rozmowy
o oczekiwaniach stawianych przed osobami pełniącymi rolę liderów bądź
animatorów społeczności lokalnej; określania obecnego i/lub pożądanego
poziomu kompetencji u studenta; analizowania mocnych stron i obszarów
wymagających rozwoju; dostosowywania programu spotkań z mentorem do
potrzeb konkretnego studenta; rozpoczęcia dyskusji o konkretnych celach
rozwojowych dla danego studenta; ustalenia ze studentem sposobów pracy
nad poszczególnymi kompetencjami.
2.2

SŁUCHANIE

Każdy mentor powinien doskonalić się w tej umiejętności, a także korzystać z konkretnych technik.
Słuchanie jest podstawowym elementem relacji międzyludzkich. Bycie
wysłuchanym oraz bycie słuchaczem to dwa dopełniające się doświadczenia, które ułatwiają zbudowanie relacji mentora ze studentem. Gdy ktoś nas
słucha, czujemy się traktowani poważnie, czujemy, że ktoś rozumie nasze
uczucia i myśli, że to, co mamy do powiedzenia, jest ważne.
Dzięki uważnemu słuchaniu możemy wpłynąć na przebieg komunikacji,
zbliżyć się do innych ludzi poprzez okazaną im uwagę, nawiązywać ważne relacje interpersonalne. To także najlepszy sposób na czerpanie radości
z przebywania z innymi ludźmi, uczenia się od nich i odbierania ich jak interesujących towarzyszy. Mentor, który słucha – daje przykład studentowi,
uczy go poprzez mechanizm modelowania.
Narzędzia aktywnego słuchania to: wyrażanie zainteresowania (potwierdzaj, że jesteś zainteresowany tym, co mówi rozmówca i że słuchasz go
uważnie); odzwierciedlanie (dawaj swojemu rozmówcy informacje na temat
tego, jak go postrzegasz); klaryfikowanie (naprowadzaj rozmówcę na główne wątki rozmowy, rób podsumowania, czasami dopytuj); parafrazowanie
(powtarzaj własnymi słowami główne wątki, tezy oraz informacje zawarte
w wypowiedzi rozmówcy, staraj się przy tym unikać wyrażania domysłów,
interpretacji i sugestii).
Słuchanie to postawa bycia otwartym i ciekawym na rozmówcę, ale też
kilka zasad, które pomogą doskonalić słuchanie jako technikę właśnie:
• Gdy wypowiada się rozmówca, słuchaj go uważnie i nie koncentruj
się na przygotowywaniu własnej kwestii;
• Nie przerywaj i nie uprzedzaj wypowiedzi rozmówcy;
• Pytaj, gdy to konieczne;
• Unikaj interpretacji.
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Podczas mentoriali na uczelni słuchanie ma szczególne znaczenie, gdyż
mentor, który przez studentów kojarzony jest z rolą wykładowcy, musi pomóc obu stronom przekroczyć barierę związaną ze zmianą sytuacji. Tu
student nie jest odbiorcą wykładanych treści, nie jest odpytywany jak na
egzaminie, nawet nie jest tylko i wyłącznie uczniem. Jest podmiotem tej
relacji, ma prawo mówić i słuchać. Ma prawo być wysłuchanym i zdobyć
uwagę mentora.
2.3

ZADAWANIE PYTAŃ

To technika, która łączy się ze słuchaniem. Posiada też wiele innych
zastosowań. W mentoringu pomaga studentowi zobaczyć sprawy w szerszej
perspektywie, lepiej poznać siebie oraz przejąć odpowiedzialność za proces
uczenia się. Technika ta kształtuje również postawę otwartości i ciekawości,
uczy tzw. „myślenia pytaniami”, czyli zadawania pytań zarówno sobie, jak
i innym. Mentor zadając otwierające pytania studentowi, modeluje takie
zachowania u niego. Zwiększa szanse, że student będzie częściej zadawał
sobie pytania i wykorzystywał tę technikę w pracy z innymi jako lider bądź
animator społeczności lokalnej.
2.4

INFORMACJE ZWROTNE

W trakcie sesji mentoringowej wiele dzieje się pomiędzy studentem
a mentorem. Jeden mówi drugi słucha, ktoś zadaje pytania, ktoś coś przynosi, ktoś spóźnia się, reaguje na zachowania drugiej strony. To dobra okazja
do tego, żeby więcej dowiedzieć się o sobie. Mentor może udzielić studentowi informacji zwrotnych o tym jak jego zachowania lub sytuacje, które
stwarza wpływają na niego. Powinny to być zarówno informacje wspierające określone zachowanie, takie które odwołują się do przyjemnych
emocji przeżywanych przez mentora (np. coś go cieszy, pomaga mu nabrać
zaufania, daje mu poczucie dumy, satysfakcji, bliskości), jak i informacje
zwrotne dotyczące sytuacji dyskomfortu. Te drugie mogą wiązać się z krytyką jakiegoś zachowania bądź postępowania, wyrażeniem irytacji przez
mentora, obaw, czasem smutku (np. jeśli student kilkakrotnie nie dotrzymał
obietnicy).
Podstawową zaletą dawania i przyjmowania informacji zwrotnych jest
poszerzanie samoświadomości. To działa w dwie strony, jeśli student w atmosferze poszanowania zwiększy wiedzę o sobie samym, to nie tylko jest
gotów pracować nad zmianą, lecz także możliwe, iż odważy się samemu
udzielić informacji zwrotnych. Mentor powinien zachęcać studenta do przekazywania mu informacji zwrotnych – czyniąc to samemu oraz jednocześnie
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umiejętnie przyjmując te informacje. Jedną z największych chyba trudności
w tym sposobie pracy jest lęk przed oceną. Dotyczy on zarówno odbiorcy
informacji zwrotnej (zwłaszcza tego, co komuś nie pasuje), jak i osoby jej
udzielającego. Obawa ta w szczególny sposób towarzyszy umiejętności rozdzielenia informacji zwrotnej od oceny. Świadomi mentorzy wiedzą, jakie
to ma znaczenie, jak nieodpowiednio użyte słowo może informację zwrotną
zamienić w ocenę. Pomaga w tym zestaw zasad: mów o swoich emocjach,
o tym co przeżywasz, wskaż na fakty, opisz konkretne zachowanie, nie
uogólniaj, ustosunkuj się do tego, pokaż konsekwencje, przedstaw swoje
oczekiwania.
Jeśli uda się w relacji mentoringowej zastosować technikę udzielania
i przyjmowania informacji zwrotnych, warto pójść dalej. Na przykład razem
ze studentem zaplanować, jak rozwijać swoją samoświadomość poza sesjami. Pomysłem na to może być pozyskanie przez studenta informacji zwrotnych na swój temat – np. od wykładowcy lub od kolegi z grupy, a następnie
omówienie z mentorem uzyskanych informacji pod kątem mocnych stron
i obszarów rozwojowych.
2.5

SCENKI, TECHNIKI DRAMOWE

To technika pracy rodem z treningów grupowych czy warsztatów. Wymaga od mentora umiejętności wczucia się w rolę. Student może dzięki temu
ćwiczyć konkretne zachowania w stosunku do określonych osób zewnętrznych (np. rozmowa z potencjalnym partnerem w środowisku lokalnym),
przygotowywać się do trudnych rozmów. Mentor i student po odegraniu
scenki wspólnie ją omawiają, wyciągają wnioski i planują zastosowanie.
2.6

TESTY, KWESTIONARIUSZE

Wykorzystywane na mentoringach testy autodiagnostyczne oraz kwestionariusze traktowane być powinny głównie jako narzędzia inicjujące
dyskusję o danym obszarze rozwojowym. Nie są to testy psychologiczne,
nie mają waloru diagnozującego. Ich celem jest pobudzenie studenta do refleksji na temat swojej wiedzy, postawy w danym obszarze, stylu w jaki
przewodzi innym, komunikuje się z otoczeniem. Mogą one dotyczyć ról
grupowych, preferowanych strategii rozwiązywania konfliktów, radzenia
sobie ze stresem. Testy i kwestionariusze spełniają czasem funkcję motywującą dla studenta, który dotychczas nie miał gotowości do pracy nad sobą
w danym obszarze lub postrzegał siebie inaczej niż jego otoczenie (np. będąc agresywnym myślał, że to jest właśnie asertywność).
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2.7

STUDIA PRZYPADKÓW

To technika pracy, która w pierwszej fazie koncentruje się na czymś
zewnętrznym, sytuacjami spoza miejsca i czasu trwania mentorialu.
W drugiej fazie jest natomiast wykorzystywana do pracy nad założonymi
celami rozwojowymi. Może to być praca z przygotowanymi przez mentora
przypadkami – jak byś się zachował gdyby…?; wyobraź sobie, że… Przypadki mogą dotyczyć różnych obszarów działalności studenta i powinny
być dostosowane do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych. Mogą to
być: przypadki rozwiązywane na bieżąco; przypadki dawane do rozważenia
w domu i omawiane wspólnie na kolejnym spotkaniu; przypadki poszukiwane przez studenta samodzielnie w jego społeczności lokalnej czy
w organizacjach, z którymi student jest związany.
2.8

ANALIZA BIOGRAFII

Analizowanie biografii słynnych liderów czy animatorów, a następnie
dyskusja dotycząca sposobów działania oraz czynników decydujących
o sukcesie danej osoby na polu aktywizowania innych. Mentor może zadać
sam lekturę albo zapytać studenta, która postać jest dla niego ciekawa.
2.9

LEKTURY

To technika pracy znana w środowisku akademickim. Mentorial może
być okazją do odwrócenia roli – niekoniecznie mentor proponuje lekturę,
student sam wybiera książkę, artykuł, o którym chciałby porozmawiać lub
podzielić się wrażeniami czy wnioskami po jego lekturze. Po wspólnej dyskusji nt. wybranego tekstu może nastąpić zaplanowanie i ewaluacja wdrożenia wybranych technik czy sposobów postępowania, które pojawiły się
w wyniku rozmowy.
2.10 DZIELENIE SIĘ DOŚWIADCZENIEM
W mentoringu ta technika pojawia się często w wyniku „zakontraktowania się” na taki sposób pracy, jak i z powodu wyboru tego, a nie innego
mentora. Student decydując się na tę relację jest ciekaw, jakie doświadczenie
ma mentor i chodzi mu nie tylko o te „dobre doświadczenia, zakończone
sukcesem”, ale również te „trudne”. Mentor przyjmując te rolę staje się też
poniekąd przewodnikiem, który ujawniając własne przeżycia wpływa na
studenta, inspiruje go, czasem ostrzega.
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2.11 PLANOWANIE
To technika pracy, która wykorzystuje mentorial do przygotowania się na
przyszłość. Mentor korzystając ze znanych i dostępnych mu narzędzi (kalendarz, komputer, tzw. matryca Eisenhowera (ważne/pilne), wykres Gantta
czy inne narzędzia z dziedziny zarządzania sobą w czasie, zarządzania projektami) wspiera studenta w pracy nad sobą.
Jednym z zadań może być zrobienie bardzo dokładnego planu działania dla któregoś z przedsięwzięć studenta, z uwzględnieniem wszystkich
istotnych elementów. A następnie weryfikacja planu, w oparciu o realne
doświadczenia z jego wprowadzania w życie.
2.12 ANALIZA PROBLEMU
To technika przydatna w sytuacji, gdy student przychodzi na sesję z jakąś sprawą, problemem. Mentor nie musi dawać mu rozwiązań, ale powinien pomóc w analizie tego problemu, a być może w dalszej kolejności we
wspólnym znalezieniu rozwiązania. Mentor może zastosować narzędzia,
takie jak: analiza SWOT (słabe, mocne strony, szanse i zagrożenia); technika kapeluszy de Bono – 6 sposobów myślenia; diagram ryby – tzw. wykres
Ishikawy, koło konfliktu Ch. Moore’a.
2.13 PORADY
Dawanie rad jest kontrowersyjnie przyjmowane w większości metod
wspierania innych w rozwoju. W mentoringu jest dopuszczalne. Sprawdza
się najlepiej w sytuacji, gdy student w danym momencie wyraźnie poprosi
o radę, a mentor jest gotów jej udzielić. Robi to świadomie, a nie automatycznie. Jeśli mentor nie chce radzić – może poszukać w swoim doświadczeniu podobnych sytuacji, dylematów i opowiedzieć o tym, jak wówczas
się zachował i jakie przyniosło to skutki.
2.14 TECHNIKI TWÓRCZEGO MYŚLENIA
Wykorzystanie technik twórczego myślenia i twórczego rozwiązywania
problemów wymaga ich znajomości. Czasem jednak wystarczy klasyczna
burza mózgów (z etapem generowania bez oceny, a potem weryfikowania
rozwiązań). Pomocna będzie też praca z wykorzystaniem skojarzeń, analogii, pracy na metaforze.
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2.15 ZADANIA DOMOWE
To technika bardzo znana w środowisku uczelnianym. Jednak w procesie
mentorigu nabiera dodatkowego znaczenia. Na początku to mentor może
być osobą zadającą takie zadanie, jednak w procesie stawania się odpowiedzialnym za własnym rozwój student powinien sam zacząć stawiać sobie
wyzwania. Rola mentora może zatem w tej technice zmieniać się. W momencie gdy student staje się gotowy do planowania zadań pomiędzy mentorialami, głównym zadaniem mentora jest wspieranie go w tym procesie.
Poniżej kilka przykładów zadań rozwojowych:
• stymulowanie różnorodnych działań w uczelni – np. organizacja grupy lub przedsięwzięcia, aktywny udział w kołach naukowych itp.;
• udział w życiu społeczności lokalnej – np. poprzez zgłoszenie się do
organizacji lokalnej (stowarzyszenie, koło, rada parafialna, straż itp.),
a następnie omawianie z mentorem swojej roli w danej organizacji,
przejmowanie funkcji animatora, lidera projektów czy zespołów zadaniowych;
• umówienie się i przeprowadzenie rozmowy na wybrany temat z osobą istotną dla lokalnej społeczności; przeanalizowanie rozmowy pod
kątem: sposobu komunikacji i nawiązywania relacji z rozmówcą, pozyskanych informacji o społeczności lokalnej, organizacji i przebiegu
spotkania (kto mu przewodził, czy i jakie zostały zdefiniowane cele,
czy przyjęty plan spotkania został zrealizowany);
• założenie własnej grupy, koła, stowarzyszenia; zaplanowanie działalności i zasobów, stworzenie harmonogramu prac, pozyskanie członków organizacji itp.;
• zgłoszenie się do poprowadzenia spotkania (np. dotyczącego zmian
lub konsultacji społecznych) i przygotowanie z mentorem jego planu
oraz przećwiczenie sposobów moderowania dyskusji;
• poszukanie obszarów rozwoju w swoim miejscu pracy – np. podejmowanie się nowych zadań i omawianie z mentorem korzyści rozwojowych płynących z nowych sytuacji; refleksja nad nowymi doświadczeniami i własnym zachowaniem w tych sytuacjach;
• świadome budowanie sieci kontaktów – np. z innymi animatorami,
liderami, organizacjami pozarządowymi, instytucjami;
• nawiązanie kontaktu i zbudowanie relacji z kolegami z roku – świadome budowanie sieci kontaktów;
• stworzenie narzędzia badawczego wspierającego pozyskiwanie wiedzy o społeczności lokalnej;
• użycie narzędzia i wspólne przedyskutowanie wniosków;
• zaplanowanie wykonania analizy potrzeb w społeczności lokalnej
studenta; wspólne omówienie sposobów badania oraz uzyskanych
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wyników; przedyskutowanie możliwych rozwiązań czy pomysłów
na działania aktywizacyjne w omawianej społeczności;
• zaproponowanie stworzenia inicjatywy wokół danego problemu
w społeczności lokalnej; dyskusja nt. możliwości i sposobów budowania grupy wokół wybranego celu;
• zaangażowanie się w działania społecznej odpowiedzialności biznesu;
• organizacja akcji charytatywnych/zbiórek.
2.16 STAWIANIE WYZWAŃ, INSPIROWANIE
W tej technice głównym zadaniem mentora jest motywowanie i zachęcanie studenta do podejmowania wyzwań, inspirowanie go do działań, których
być może sam by nie wymyślił. Poniżej kilka przykładów takich inicjatyw:
• udział w takich stażach i praktykach, które w największym stopniu przyczynią się do realizacji celów rozwojowych, stawia sobie przez studenta;
• wymiana informacji i doświadczeń ze studentami z innych ośrodków
krajowych i zagranicznych;
• stworzenie platformy wymiany informacji;
• reprezentowanie określonej grupy w trakcie konsultacji społecznych
(mentor wspiera studenta w przygotowaniach).
• lektura lokalnej prasy, analiza zjawisk społecznych w swojej społeczności lokalnej;
• założenie stowarzyszenia np. animatorów – student wraz z mentorem
pracują nad założeniami takiego projektu;
• przygotowanie prezentacji na wybrany temat, która zostanie przedstawiona na forum uczelni (istotna jest dbałość o siłę przekazu i zainteresowanie innych danym tematem); konsultowanie i wspólne z mentorem poszukiwanie sposobów uczynienia przekazu zrozumiałym
i atrakcyjnym; zaplanowanie struktury prezentacji oraz efektywnego
wykorzystania danego czasu;
• przygotowanie się do stresującej sytuacji, wspólne poszukiwanie
metod pozwalających zmniejszyć odczuwany (na przykład w czasie
prezentacji) stres;
• udział w wyborach do samorządu studenckiego; przygotowanie kampanii i pozyskanie poparcia; zaplanowanie działań; organizacja sztabu wyborczego.
Powyższe pomysły są wprost związane z danym kierunkiem studiów
i mogą stać się elementem opisanej wcześniej techniki zadań domowych.
Mentor nie tylko stawia wyzwania, ale też udziela wsparcia prowadzącego do samodzielności, utwierdza studentów w poczuciu tego, do czego
są zdolni, zachęca do werbalizowania swoich problemów, respektuje prawa
studenta do podejmowania decyzji.
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2.17 ANALIZA DOŚWIADCZEŃ STUDENTA
W tej technice podczas mentorialu skupiamy się na przeszłych doświadczeniach studenta, którymi jest gotów się podzielić. Może to być wspólna
analiza przyjmowanych ról w danej grupie, zadań, których się podejmuje
student, sposobów funkcjonowania, odkrywanie mechanizmów. W przypadku gdy student przejawia kontrowersyjne poglądy lub zachowania, prośba o wypisanie wszystkich potencjalnych negatywnych konsekwencji, jakie
mogą płynąć z danej postawy lub sposobu zachowania.
2.18 JAK I KIEDY WYKORZYSTYWAĆ TECHNIKI?
Techniki w pracy mentora nie są zbiorem skończonym i jednolicie usystematyzowanym. Dzięki temu mentor może je na własny użytek zmieniać,
udoskonalać, tworzyć nowe warianty, mieszać między sobą, tworząc ciekawe, innowacyjne zastosowania. To pole do rozwoju kreatywności i poszukiwania własnych sposobów pracy. Stosowanie technik wymaga też dużej
samoświadomości ze strony mentora oraz wiedzy, jakie kompetencje posiada w stopniu zadowalającym, a nad czym powinien jeszcze popracować.
W technice słuchania jest cała paleta wariantów: od milczącej obecności
do emocjonalnego i werbalnego zaangażowania się w usłyszane sprawy.
W technice scenek – czasem trzeba wejść w rolę, stać się aktorem. Aby
dokonać analizy przypadku – trzeba go wcześniej napisać. Na wybór techniki przez mentora składają się zarówno jego osobiste preferencje, jak i doświadczenia związane z ich wcześniejszym stosowaniem (jedne są bardziej
skuteczne niż inne). Decyzja o wyborze techniki zależy również od samego
studenta. Są tacy, którzy wolą uczyć się eksperymentując wraz z mentorem
podczas sesji lub tacy, dla których ważna będzie analiza tekstu i odpowiedni
dobór lektury. Niektórzy studenci oczekują, że mentor głównie wysłucha,
inni, że podzieli się swoim doświadczeniem lub wesprze radą.
Duże znaczenie w wyborze techniki może mieć osobiste doświadczenie
mentora jako odbiorcy tej technik, np. podczas szkoleń, treningów, sesji
superwizyjnych czy własnych mentoringów lub coachingów. Jeśli mentor
„na własnej skórze” poczuł skuteczność techniki – być może sam będzie
chciał ją zastosować. Warto w tym momencie zwrócić uwagę na pewną pułapkę w tym schemacie – mentor może stosować tylko te techniki, które mu
odpowiadają, zapominając jednocześnie, że ludzie są różni. Dlatego warto
korzystać w trakcie pracy mentoringowej z różnorodnych form wymiany
doświadczeń i zdobywania nowej wiedzy i umiejętności (np. Kolegia Mentorskie, superwizje indywidualne i grupowe, szkolenia, wyjazdy studyjne).
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2.19 MODEL GROW JAKO NARZĘDZIE W PRACY MENTORA
To jedno z najbardziej popularnych narzędzi, być może dlatego, że sprawdzi się prawie w każdej z opisanych powyżej technik. Jego istota polega na
czterech etapach pracy opisanych w formie akronimu w języku angielskim.
G – goal, R – reality, O – options, W – will. Chcąc zachować oryginalny
akronim, można przetłumaczyć następująco:
G – główny cel
R – rzeczywistość
O – opcje
W – wola
W pierwszym etapie zadaniem mentora jest pomóc studentowi określić
cel, jaki chce osiągnąć (np. związany z poziomem danej kompetencji potrzebnej w konkretnym zawodzie czy roli społecznej). Określając cel można
posłużyć się zarówno pytaniami, jak i zaproponować analizę profilu kompetencyjnego czy wykorzystać do tego kwestionariusz autodiagnostyczny.
Ważne, żeby cel był określony konkretnie, np. Chcę startować w wyborach
do samorządu studenckiego.
W kolejnym etapie analizowana jest otaczająca studenta rzeczywistość.
Warto pamiętać tutaj o skupieniu się na faktach oraz wykorzystaniu umiejętności oddzielania faktów od interpretacji. To moment na nauczenie studenta, że zbyt szybkie ocenianie może zniekształcić obraz rzeczywistości
i sprawić, że będziemy patrzeć przez pryzmat stereotypów, uogólnień, generalizacji.
Trzeci etap to przyjrzenie się różnym możliwym opcjom. Mentor zadając
pytania, inspirując, przytaczając przykłady z życia swojego i innych może
wpłynąć na poszerzenie perspektywy studenta. Widząc wiele opcji – student może podjąć bardziej świadomą i przemyślaną decyzję.
Czwarty etap kończy się właśnie decyzją, potwierdzeniem woli: Zdecydowałem, że w tym roku będę startował w wyborach samorządowych. Student jest zmotywowany, wyraża wolę zrobienia tego, ma wsparcie mentora.
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PROBLEMY ZWIĄZANE
Z MENTORINGIEM
3.1

KONTRAKTOWANIE I DOTRZYMYWANIE UMÓW

Jednym z pierwszych problemów, z jakimi spotkać mogą się mentorzy,
jest zawarcie kontraktu mentorskiego ze studentem. Każdy wie, że najlepiej
zrobić to na pierwszym spotkaniu. Jednak, z różnych przyczyn, nie zawsze
udaje się to zrobić. Przyczyn może być kilka:
• mentor nie zna tej techniki,
• mentor zna, ale nie potrafi się zakontraktować,
• mentor zna, potrafi, ale nie jest przekonany do takiego postępowania,
• mentor zapomniał to zrobić.
Kontrakt mentorski to rodzaj umowy społecznej zawartej przez dwie
strony. Zwykle dotyczy trzech obszarów: organizacyjnego, merytorycznego
i psychologicznego. Sytuacje trudne pojawiają się w każdym z nich.
Kontrakt organizacyjny to deklaracja obu stron relacji mentoringowej
dotycząca przestrzegania zasad związanych na przykład z wyznaczaniem
terminów spotkań, powiadamianiem o zmianach, czasem trwania sesji
mentoringowych, miejscem spotkań, korzystaniem z telefonu, komputera,
przerw w trakcie itp. Zakres tych zasad jest każdorazowo ustalany indywidualnie ze studentem, zwykle proponowany przez mentora.
W trakcie trwania mentoriali w WSP TWP sporo trudności pojawiło się
wokół terminowości i dyspozycyjności. Co zrobić w sytuacji, gdy student
nie przychodzi na umówione spotkanie? Jak uzgadniać wspólne terminy
w sytuacji, gdy obie strony są mało dyspozycyjne (np. mieszkają w innych
miejscowościach, są bardzo zajęte zawodowo)? Czy wolno narzucać studentowi termin? Co zrobić, gdy w ostatniej chwili muszę odwołać spotkanie? Jak
o tym powiadamiać (mail, telefon, sms, inne…)? Co wolno w tym względzie
studentowi, a co mentorowi? Jak to wygląda z formalnego punktu widzenia?
Czy odwołana przez studenta sesja mentoringowa jest traktowana jako czas
pracy mentora? Jak wcześnie trzeba powiadomić, żeby nie stracić sesji?
Odpowiedź na te pytania w wielu sytuacjach można znaleźć w zawartych
wcześniej umowach – np. regulaminie studiów, regulaminie mentoringu.
Sytuacje, które nie są dookreślone (często celowo) – powinny być ustalone
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w ramach kontraktu mentorskiego zawartego na pierwszym spotkaniu, a następnie poddawanego weryfikacji i ewentualnym uzupełnieniom, aneksom.
Kontrakty mentorskie mogą też różnić się między sobą, powinny wziąć pod
uwagę zarówno potrzeby, możliwości mentora, jak i konkretnego studenta
(np. utrudnienia, z jakimi zmagają się osoby z niepełnosprawnością).
Kontrakt merytoryczny to ustalenie celów i tematyki mentoringu na tyle,
na ile jest to możliwe na początku. W projekcie „Kuźnia Liderów – Szkoła
Mentorów” cele merytoryczne związane były z kompetencjami, jakie powinien rozwinąć w sobie student danego kierunku. W przypadku „Lidera społeczności lokalnych” kluczowymi kompetencjami były: przywództwo, proaktywność, komunikacja, współpraca, organizacja i planowanie, radzenie sobie
w sytuacjach trudnych. W przypadku „Animatora społeczności lokalnych”
kluczowe kompetencje to: aktywizowanie innych, komunikacja, współpraca,
innowacyjność, organizacja, rozwiązywanie problemów. Trudności w tym
obszarze dotyczyły m.in. zdiagnozowania poziomu wyjściowego danej kompetencji czy poradzenia sobie z sytuacją, w której mentor może mieć słabiej
rozwiniętą daną kompetencję niż student, a pomimo wszystko nadal wspierać
go. Ta ostatnia trudność często stawała się jednocześnie wyzwaniem dla mentora i mobilizowała go do jeszcze intensywniejszej pracy nad sobą.
Trzecim głównym obszarem kontraktu są potrzeby psychologiczne obu
stron – to umówienie się na zasady, które będą budowały tę relację, np.
wzajemnego szacunku, szczerości, sposobu konstruktywnego udzielania informacji zwrotnych, formy, w jakiej będą się do siebie zwracać obie strony,
wpływu na przebieg sesji, poufności, prawa do posiadania odmiennych opinii czy prawa do odmowy. Wiele z nich wiąże się postawą asertywną i asertywnym zachowaniem. Trudności w ustalaniu tych zasad często wynikają
z przekonania mentorów, iż ta część jest najmniej potrzebna, ponieważ jest
mało konkretna, zbyt oczywista (przecież studenci powinni to wiedzieć)
bądź zbyt osobista (wkracza wyraźnie na teren relacji interpersonalnych).
Kontrakt to początek pracy, w przypadku tego projektu – pracy dwuletniej. Jak jednak wspomniano wcześniej, nie jest to jednorazowe wydarzenie.
Kontrakt to proces polegający na weryfikowaniu, czy nasze ustalenia się
sprawdzają, czy nie warto wprowadzić nowych.
Problemem mogła być sytuacja, w której mentor nie ustalił zasad mentorialu (z powodów podanych powyżej) – w takim wypadku warto zrobić
to w momencie, w którym sobie to uświadomił (np. podczas superwizji)
i na najbliższym spotkaniu ze studentem wrócić do kwestii kontraktu. Tu
sprawdzi się zasada „lepiej późno niż wcale”.
Dużym wyzwaniem zarówno dla mentorów, jak i dla studentów może
być przestrzeganie zasad kontraktu. Zadaniem mentora jest zwrócenie na
to uwagi, sprawdzenie, z czego to wynika bądź ujawienie własnych emocji
czy opinii związanych z konkretną kwestią.
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3.2

UDZIELANIE I PRZYJMOWANIE
INFORMACJI ZWROTNYCH

W relacji mentor – student istnieje możliwość poznawania siebie nawzajem, ale też zwiększania własnej świadomości. Jednym z narzędzi, które
w tym pomaga, jest informacja zwrotna. Trudności w tym zakresie mogą
być związane z kilkoma sytuacjami:
• mentor nie potrafi udzielić bądź przyjąć konstruktywnej informacji
zwrotnej, myli ją z oceną;
• student nie chce otrzymać informacji zwrotnej, nie przyjmuje do wiadomości tego, co chce przekazać mu mentor;
• student nie udziela informacji zwrotnej, ponieważ boi się, że urazi
mentora (nie potrafi bądź potrafi, ale i tak ma obawy);
• relacja studenta i mentora nie została zbudowana i brak jest sprzyjających warunków do tego typu pracy nad sobą.
Problemy z tym związane utrudniają rozwój kompetencji określonych
w profilu danego kierunku. Nieujawnione wprost informacje zwrotne, mogą
też skutkować zerwaniem sesji. Student jest niezadowolony z konkretnego
faktu, ale zamiast ujawnić to wprost, zgłasza formalną prośbę o zmianę
mentora. Mentor nie udziela informacji zwrotnych studentowi, licząc, że ten
się domyśli i również może chcieć przerwać pracę bądź traktuje sytuację
jako tzw. „beznadziejny przypadek”.
3.3

UDZIELANIE RAD

Mentoring jako forma wsparcia w rozwoju zakłada, że mogą pojawić się
ze strony bardziej doświadczonego mentora rady dla osoby uczestniczącej
w mentoringu (mentee). Sytuacja taka nadal jednak przysparza dylematów, czy
rzeczywiście radzić? Jeśli tak, to kiedy? W jakich sytuacjach? Dawanie rad
może być problemem zarówno dla mentorów, jak i studentów. Mentor bywa
proszony o radę, czasem niezwiązaną wprost z ustalonym wcześniej zakresem
lub w sprawie, którą trudno jednoznacznie zaklasyfikować. Takie prośby mogą
dotyczyć problemów natury osobistej (np. spraw rodzinnych czy kłopotów
z pracodawcą). Mentor nie dość, że musi zdecydować, w jaki sposób pomóc
(udzielić rady czy użyć innych sposobów na wsparcie studenta w podjęciu
decyzji), to rozważa też, czy w ogóle zajmować się tą sprawą (np. problemy
zawodowe mogą wiązać się wprost z kompetencjami, jakie rozwijać ma student danego kierunku, ale mogą też zupełnie wykraczać poza ustalone obszary
pracy). Każdy z mentorów osobiście musi podjąć decyzję, co zrobić w konkretnym przypadku, ewentualnie może skorzystać ze wsparcia superwizyjnego.
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Udzielanie rad bywa trudnością również z powodu obciążenia emocjonalnego, jakie czuje mentor, wiedząc, że zastosowanie porady niesie za sobą
konsekwencje – czasem nieprzyjemne lub wręcz nieoczekiwane, przeciwne
do zamierzonych. Mentor może sam siebie obwiniać albo być obwiniany
przez studenta (wprost lub nie). Zdarza się też, że student prosi o radę tylko
po to, by zyskać sojusznika w jakimś obszarze, który potwierdzi podjętą już
dużo wcześniej przez niego decyzję.
Udzielanie porad to czasem też trudność dla studentów, którzy wcale ich
nie oczekują, a w pracy mentora jest to dominująca technika pracy. Podczas
mentoringu student może oczekiwać pomocy w rozwiązaniu konkretnego
problemu, ale niekoniecznie gotowej rady. Mentor ma do dyspozycji różne
narzędzia: zastosowanie jednej z technik twórczego myślenia, zadanie pytań, które poszerzą lub wręcz zmienią perspektywę, może poszukać rozwiązań w analogiach, metaforach czy przypowieściach, może sięgnąć po
lekturę itp.
Problemy, z jakimi zwraca się student, mogą też być zaklasyfikowane
przez mentora jako sprawy, które wymagają interwencji innych specjalistów
(np. prawnika, lekarza, psychoterapeuty). W takich sytuacjach dawanie rad
może mieć wyjątkowo przykre konsekwencje dla obu stron.
Mentor staje więc przed dylematem, kiedy i w jakich sytuacjach radzić,
bo nie ulega wątpliwości, że w odróżnieniu od coachingu – mentoring zakłada, że prośba o radę pojawia się i przy odpowiednich warunkach powinna zostać spełniona.
3.4

STAWIANIE GRANIC

Problem ten pojawia się już w fazie wstępnej mentoringu, przy zawieraniu kontraktu. Kontrakt, w wersji optymalnej, jest zaakceptowany przez
obie strony, mające wpływ na jego kształt. W partnerskiej relacji ze studentem, która zakłada, że obie strony są dorosłe i dojrzałe do tego typu pracy,
mogą pojawić się kwestie niejasne – np. używanie telefonu komórkowego
czy spóźnianie się. Czy mentor może oczekiwać, że student podczas sesji
wyłączy telefon, podczas gdy on sam tego nie zrobi? Czy student może
oczekiwać pomocy w pisaniu pracy magisterskiej? Czy po zakończonej sesji wypada zawieźć studenta do domu (np. osobę, która mieszka w małej
miejscowości czy osobę z niepełnosprawnością)? Jak reagować na skargi
na innych wykładowców? Te dylematy mogą wydać się błahe, gdy patrzy
się na nie z perspektywy czasu. Największym wyzwaniem jest reagowanie
na bieżąco i umiejętne stawianie granic, asertywne zachowania, które nie
urażają, ale pomagają zadbać o siebie.
Relacja z mentorem jest zwykle dużo bliższa niż relacja z wykładowcą, promotorem czy egzaminatorem. To daje studentom więcej odwagi
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i otwartości, która z jednej strony jest bardzo pożądana z punktu widzenia
rozwoju osobistego, a z drugiej może stwarzać pokusę, by wysunąć nieadekwatne do sytuacji wymagania czy wręcz roszczenia. Sesje superwizyjne
mogą służyć w tych sytuacjach dwojako. Mogą wesprzeć w podjęciu decyzji, co zrobić w danej sytuacji lub pomóc przyjrzeć się zachowaniu mentora
z perspektywy czasowej, po to by w przyszłości wykorzystać wyciągnięte
wnioski.
3.5

MOTYWACJA

Problemem, z którym zetknęli się mentorzy w projekcie „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”, była nierówna motywacja studentów. Formuła studiów zakładała, że każdy student będzie miał swojego mentora. Nie
każdy student z równym zapałem pracował podczas sesji mentoringowych.
Problemy te mogły wynikać z kilku przyczyn:
• dla studentów była to zupełnie nowa forma pracy, a czasem nowość/
inność budzi opór;
• metoda mentoringowa zakładała pracę nad sobą (ze szczególnym
uwzględnieniem kompetencji zawartych w profilach poszczególnych
kierunków) – to praca trudna i powodująca zniechęcenie;
• metoda pracy zakładała, że studenci podejmą się konkretnych działań
(na uczelni lub poza nią), związanych z wybranym kierunkiem studiów, co wymagało wysiłku, nakładu czasu, odwagi;
• wysiłki podjęte przez studentów nie zawsze przynosiły oczekiwane
rezultaty (jak w życiu) i to również mogło demotywować;
• kontakt z wybranym (a czasem przydzielonym odgórnie ze względów
formalnych) mentorem mógł być niesatysfakcjonujący i nie dawał
szans na zbudowanie dobrej relacji,
• uczestniczenie w sesjach wymagało dodatkowego czasu (konieczny
był przyjazd, czasem z daleka, na 45-minutowe spotkanie z mentorem, a samo ustalenie dogodnego dla obu stron terminu także nie
było łatwe);
• udział w sesji był bardzo intensywny, to kontakt jeden na jeden, wymagający pełnego skupienia i koncentracji w czasie rzeczywistym
(inne formy uczenia się, jak wykład, seminarium czy ćwiczenia nie
wymagają aż tak wysokiego poziomu skoncentrowania na drugiej
osobie);
• student nie był w ogóle zadowolony z wybranego kierunku studiów
(z różnych przyczyn);
• student był niezadowolony z wybranej uczelni i to też przekłada się
niską motywację podczas mentoriali.
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Bez względu na przyczynę, prawie każdy mentor choć raz zmierzył się
z sytuacją, gdy student miał niską motywację do pracy podczas sesji (od
początku bądź w trakcie, czasem jednorazowo).
Jednym ze sposobów poradzenia sobie z nią jest poznanie przyczyny
tego zniechęcenia, a gdy to się nie udaje, można w kolejnym semestrze
skorzystać z możliwości zmiany mentora.
W wielu jednak sytuacjach pomagała praca mentora nad poczuciem własnej wartości u konkretnej osoby – co automatycznie wpływało na motywację.
3.6

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Po co jest mentoring? To pytanie warto zadać sobie, gdy pojawia się
problem odpowiedzialności za efekty pracy. Mentoring jest formą wsparcia
dla studentów w osiąganiu zamierzonych celów rozwojowych, związanych
bezpośrednio ze zdobywaniem kompetencji społecznych zgodnych z profilem obowiązującym na danym kierunku studiów. Kto zatem jest odpowiedzialny za to, żeby student rozwinął w sobie proaktywność? Potrafił
współpracować z innymi, planować i organizować? Był innowacyjny, radził
sobie w sytuacjach trudnych?
Odpowiedzialność leży po obu stronach. Mentor zwykle jest świadomy
tej odpowiedzialności, dopinguje go ona często do pracy nad sobą, rozwijania własnych kompetencji społecznych. Studenci natomiast mają różny
poziom świadomości w tym zakresie, co stwarza wiele sytuacji trudnych
– zarówno dla mentora, jak i dla studenta. W procesie mentoringu to jedno
z największych wyzwań – wsparcie studenta w przejmowaniu odpowiedzialności za własny rozwój. Począwszy od obowiązkowości i dotrzymywania
ustaleń, a na ponoszeniu konsekwencji własnych działań lub ich zaniechaniu
kończąc. Jedną z technik pracy są zadania do zrealizowania poza sesjami
mentoringowymi. Mentor może je narzucić, zaproponować, zainspirować
studenta lub doprowadzić do tego, że student sam sobie wymyśli zadanie,
podejmie inicjatywę. Stopniowanie tego procesu (od narzucenia do własnej
inicjatywy) ułatwia przeniesienie środka ciężkości w odpowiedzialności za
rozwój kompetencji społecznych z mentora na studenta. To proces dojrzewania i świadomego podejmowania wyzwań.
3.7

KONFLIKT INTERESÓW I RÓL

To trudności, które pojawić mogą się w każdej relacji mentorskiej.
W przypadku wykładowcy, który jest mentorem i studenta, który jest mentee – pojawić może się zarówno konflikt roli, jak i konflikt interesów.
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Mentor często pełni rolę egzaminatora, oceniającego wiedzę studenta,
jest wykładowcą na sali, nauczycielem prowadzącym ćwiczenia, konwersatoria czy warsztaty, pełni funkcję dziekana czy kierownika studiów. Student
zna go z innych sytuacji, z innych ról i może mieć kłopot z ich rozdzieleniem. Problem pojawia się wówczas, gdy również mentorowi rozdzielenie
tych ról sprawia kłopot (np. ocenia podczas mentoringu, poucza czy nie
zachowuje tajemnicy sesji podczas pracy w całej grupie studenckiej). Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest otwarte nazwanie
sytuacji przez mentora, pokazanie złożoności tych relacji i zapewnienie,
że będzie starał się oddzielać poszczególne formy kontaktu edukacyjnego.
Przy jednoczesnym poproszeniu studenta o interwencję (np. w formie informacji zwrotnej), gdy pojawi się jakaś wątpliwość bądź dyskomfort.
Konflikt interesów może pojawić się w sytuacji, gdy student poprosi mentora o pomoc w zakresie pracy naukowej będącej w opozycji na przykład
z koncepcją promotora bądź skarży się na zachowanie któregoś z pracowników (tej lub innej uczelni) – być może szukając w ten sposób sprzymierzeńca. Takie zachowania ze strony studentów mogą być rodzajem gry, w jaką
chcą wciągnąć mentora, by zaspokoić swoje potrzeby, interesy czy aspiracje.
Mogą być jednak również wyrazem zaufania i prośbą o pomoc w trudnej
sytuacji. To mentor musi podjąć decyzję jak zachować się w poszczególnych
sytuacjach. Bardzo przydatnym sposobem jest zadanie kilku pytań, które
pomogą zobaczyć szersze tło i odsłonić intencje podopiecznego.
Problemów, jakie mogą wystąpić w pracy mentoringowej, jest wiele. Powyżej zostały przedstawione te, z którymi autorka niniejszego opracowania
spotykała się najczęściej w swojej pracy superwizyjnej i mentorskiej.
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SUPERWIZJA – TEORIA I PRAKTYKA
4.1

WPROWADZENIE DO ZAGADNIENIA SUPERWIZJI

Słowo superwizja pochodzi od angielskiego supervision i oznacza
‘nadzór’, ‘kontrolę’. Superwizja wywodzi się z psychologii i związana jest
z dziedzinami, których jednym z celów jest pomoc w zachowaniu zdrowia
psychicznego osób udzielających pomocy innym. Z tego powodu w literaturze najczęściej spotkać można definicję mówiącą, iż superwizja jest spotkaniem terapeuty z innym – bardziej doświadczonym terapeutą, który posiada
certyfikat superwizora. Superwizor przyjmuje zatem rolę indywidualnego
opiekuna nad osobą superwizowaną18.
Według K. Evans i M. Gilberta superwizja to sytuacja, w której psychoterapeuta lub superwizor konsultują się z bardziej doświadczonymi kolegami, by skorzystać z ich wiedzy oraz doświadczenia i w ten sposób wzbogacić własną praktykę. Superwizja zatem stwarza terapeucie przestrzeń do
refleksji, ponadto dzięki niej może on we wspierającej atmosferze przyjrzeć
się swojej pracy i reakcjom, zastanowić się nad nimi i szukać dróg, jakimi
podąży wspólnie ze swoim klientem. Podczas superwizji może dojść do
odkrywania swoich nieuświadomionych wcześniej uczuć i przekonań, które
mogą wpływać na późniejsze relacje z klientem19. Superwizja jest zatem
cenną formą koleżeńskiej współpracy i pomocy profesjonalistom, którzy
chcą być bardziej świadomi swojego udziału w relacji terapeutycznej i stale
bogacić swój warsztat pracy.

18
Na podstawie m.in.: M. Gilbert, K. Evans, Superwizja w psychoterapii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004, s. 12; J. Bomba, Superwizja psychoterapii z perspektywy psychodynamicznej, [w:] „Psychoterapia” 2010, nr 3 (154), s. 5-10 oraz The function of supervision, (online),
www.infed.org/biblio/functions_of_supervision, [15.06.2012].
19

M. Gilbert, K. Evans, dz. cyt.
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4.2

FORMY SUPERWIZJI

Istnieją różne podejścia do zagadnienia odpowiedzialności superwizora
za rozwój terapeuty. Zgodnie z koncepcją Petera Howkinsa i Robina Shoheta, w sytuacji szkoleniowej superwizor jest odpowiedzialny za przebieg
i skutki edukacji osób szkolonych, w sytuacji menadżerskiej może być bezpośrednim zwierzchnikiem osoby superwizowanej, a więc również odpowiadającej za osoby szkolone. Jeśli natomiast superwizja ma na celu tylko
zadanie konsultacyjne, superwizor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
osobę superwizowaną, służy jej jedynie pomocą doradczą20.
Z punktu widzenia klienta terapeuty superwizja może być formą konsultacji – konsylium, bez osobistego udziału klienta. Jej celem jest ustalenie trafnej diagnozy i strategii terapeutycznej. Z punktu widzenia terapeuty
superwizja jest spojrzeniem na jego wiedzę i umiejętności oraz na predyspozycje osobowościowe, w celu dobrania właściwego procesu terapeutycznego, a tym samym udzielenia skutecznej pomocy klientowi. Klient zwykle
oczekuje od terapeuty zrozumienia, wsparcia emocjonalnego, wysłuchania
i zrozumienia, a superwizor sprawuje „zaocznie” pieczę nad tworzeniem
przez terapeutę takiej relacji21.
Celem superwizji – zarówno w przypadku współpracy terapeuty z pacjentem, jak i wykładowcy ze studentem – jest konsultowanie pracy terapeuty (wykładowcy) z pacjentem (studentem), dzielenie się wrażeniami, trudnościami, aby zapewnić pacjentowi (studentowi) usługi wysokiej jakości22.
Superwizja jest zatem tradycyjnym narzędziem stosowanym w konsultacjach i psychoterapii, bywa również stosowana w ramach systemu mentoringu, a więc indywidualnych cyklicznych spotkań studentów z wybranym
przez siebie, odpowiednio przeszkolonym do tego celu, nauczycielem akademickim (mentorem). Z doświadczenia wynika, iż superwizorem powinien
być specjalista spoza instytucji, której pracownicy są superwizowani, aby
możliwe było zachowanie dystansu i odpowiedniego obiektywizmu wobec
rozważanych problemów i sytuacji. Superwizja powinna odbywać się cyklicznie, przez cały okres trwania relacji mentoringowej.
Formy superwizji mogą być następujące23:
• indywidualna lub grupowa – podczas superwizji indywidualnej występuje większe poczucie bezpieczeństwa niż w sytuacji grupowej, co
20
Więcej na ten temat patrz: The function of supervision, www.infed.org/biblio/functions_of_supervision, [15.06.2012].

Na podstawie materiałów opublikowanych na stronie Instytutu Integralnej Psychoterapii GESTALT, www.gestalt-iipg.ceti.pl, [15.06.2012].

21

22
Ze względu na chęć uproszczenia przekazu będę od tej pory odnosić superwizję tylko do spotkań mentora (nauczyciela akademickiego) ze studentem.
23

Na podstawie: www.gestalt-iipg.ceti.pl, [15.06.2012].
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pozwala na większą prywatność i otwarcie się wykładowcy;
• uczestnicząca lub nieuczestnicząca – superwizja uczestnicząca polega na tym, że superwizor obserwuje „na żywo” spotkanie wykładowcy ze studentem;
• bezpośrednia lub pośrednia – superwizja bezpośrednia polega na
uczeniu się od superwizora poprzez bezpośrednią jego obserwację,
natomiast superwizja pośrednia odbywa się poprzez dyskusję, analizę przypadku, symulację zachowań, kiedy to superwizor nie może
bezpośrednio obserwować pracy wykładowców;
• formalna i nieformalna – formalna superwizja ma miejsce wtedy,
gdy wykładowca poddawany superwizji jest podległy hierarchicznie superwizorowi. W ten sposób wykładowca ćwiczy swój warsztat zawodowy pod okiem przełożonego, jednak taką sytuację może
charakteryzować ograniczona otwartość między osobami, a rozmowa może przybierać raczej formę technicznej wymiany informacji.
Superwizja nieformalna jest natomiast swobodną rozmową w warunkach codziennej pracy i służy szybkiemu wsparciu w sytuacji kryzysowej lub wymianie informacji w sytuacji, gdy wykładowca tego
potrzebuje.
4.3

CELE SUPERWIZJI Z PUNKTU WIDZENIA
WYKŁADOWCY (MENTORA) I STUDENTA

Superwizja przede wszystkim pomaga spojrzeć na pracę wykładowcy – mentora z dystansu, co jest szczególnie ważne w sytuacji mentoringu,
w której ma miejsce o wiele bardziej intensywny kontakt interpersonalny
i zaangażowanie emocjonalne niż w przypadku tradycyjnej relacji między
nauczycielem akademickim a studentem. Superwizja pozwala wykładowcy wczuć się w sytuację studenta znajdującego się w relacji mentoringowej,
a także pomaga zrewidować swoje kompetencje mentorskie – dostrzec zarówno mocne strony, jak i obszary wymagające dalszego rozwoju i doskonalenia24.
Superwizja powinna obejmować trzy główne obszary, którymi są25:
• obszar wzmacniający, mający na celu odnowienie sił wykładowcy;
• obszar formacyjny, mający na celu rozwój własnych umiejętności wykładowcy;
• obszar normatywny, mający na celu przestrzeganie norm etyki zawodowej (w przypadku mentoringu były to zasady etyki mentorskiej,
regulamin WSP TWP oraz dobre obyczaje).
24

Wnioski z rozmowy z Katarzyną Gorzędowską – superwizorem.

25

P. Sanders, Sztuka prowadzenia poradnictwa przez telefon, WAM, Kraków 2004.
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Alfred Kadushin, na podstawie teorii stworzonej przez Johna Dawsona,
zaprezentował następujące funkcje superwizji26:
• administracyjna – utrzymanie dobrych standardów pracy i wysokiej
efektywności działania;
• edukacyjna – rozwój każdego pracownika (wykładowcy) oraz pełne
wykorzystanie jego potencjału i umiejętności;
• wspierająca – utrzymanie harmonijnych relacji ze współpracownikami.
Inne cele superwizji, mogą być następujące27:
• sprzyjanie dobrostanowi studenta i jego bezpieczeństwu, pobudzenie
jego pełnego potencjału;
• omówienie trudności w stworzeniu i utrzymaniu zdrowych relacji
mentor – student;
• przezwyciężenie impasu w kontakcie ze studentem, zastanowienie się
nad rozwiązaniami korzystnymi dla studenta i możliwościami dalszego jego rozwoju;
• zwiększenie efektywności pracy wykładowcy i studenta, a także
pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych problemów powstających
w toku pracy;
• omówienie z superwizorem dotychczasowych mentoriali, zastanowienie się nad kolejnymi spotkaniami ze studentem;
• przyjrzenie się procesowi sesji (indywidualnego spotkania ze studentem), aby stwierdzić, czy wykładowca nie rzutuje własnych przeżyć
na studenta i nie narzuca własnych myśli, opinii itp.;
• ograniczenie ewentualnego stresu i wypalenia zawodowego wykładowcy;
• nabranie dystansu do emocji, jakie pojawiają się podczas relacji ze
studentem, podtrzymanie harmonii w relacji.
Lawrence Shulman przedstawił cechy relacji superwizora z osobami
superwizorowanymi, wspierające proces superwizji, które można w pełni
odnieść do relacji superwizor – wykładowca. Są one następujące28:
• zaufanie, skutkujące możliwością otwarcia się przed superwizorem,
dzieleniem się sukcesami i trudnościami;
• zrozumienie, powodujące zdolność do współdziałania;
• troska, powodująca, iż superwizor rzeczywiście jest zainteresowany
i zaangażowany w pomoc wykładowcy.
26

The function of supervision, www.infed.org/biblio/functions_of_supervision, [15.06.2012].

Na podstawie: M. Gilbert, K. Evans, dz. cyt., rozdział 1 i 2 oraz wnioski z rozmowy z Katarzyną
Gorzędowską – superwizorem.

27

Więcej na ten temat patrz: L. Shulman, The Skills of Helping Individuals, Families, Groups, and
Communities, 6th Edition, State University of New York, Buffalo 2009.

28
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Natomiast Joyce Lishman przedstawił czynniki, mające negatywny
wpływ na relację superwizyjną, również adekwatną do relacji superwizor –
wykładowca akademicki. Są one następujące29:
• brak wsparcia emocjonalnego i odcinanie się od osoby superwizowanej;
• brak zrozumienia;
• nadużywanie władzy, poprzez kontrolowanie, ograniczanie i blokowanie osoby superwizowanej.
Uważa się, że czynnikami, które wpływają na stworzenie dobrej relacji
superwizyjnej są empatia, akceptacja, elastyczność, otwartość połączona
z gotowością do konfrontacji, poczucie humoru30.
4.4

SUPERWIZJA W PRAKTYCE MENTORSKIEJ

Superwizje w systemie stworzonym przez WSP TWP i superwizorów,
podobnie jak mentoriale, opierały się na relacji „dorosły – dorosły”, a więc
sytuacji, w której istnieje otwartość na drugą osobę, równorzędna i nieoceniająca relacja, a obie strony asertywnie dzielą się opiniami i doświadczeniem31.
W przypadku mentoringu realizowanego w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP każdy wykładowca zobowiązany był do odbycia co najmniej
6 godzin indywidualnych superwizji z wybranym przez siebie superwizorem. Było również możliwe zrealizowanie superwizji grupowych.
Etapy spotkania – superwizji były następujące:
1. stworzenie pozytywnej relacji między wykładowcą a superwizorem;
2. zawarcie kontraktu (np. sprecyzowanie czasu, tematyki, porządku
spotkania, zadania do wykonania w czasie superwizji);
3. ustalenie celów (cele obu stron);
4. sprecyzowanie problemów, stworzenie hipotetycznych możliwości
ich rozwiązania, opinie wykładowcy i sugestie superwizora;
5. planowanie działań;
6. podsumowanie spotkania.
Z mojego doświadczenia wynika, iż w przypadku odbywania cyklicznych superwizji z tym samym superwizorem wzbogacające jest sprawdza29

Tamże.

30

M. Gilbert, K. Evans, dz. cyt., s. 68.

Więcej na temat koncepcji E. Berne’a „dorosły – dorosły” patrz np.: Z. Nęcki, Komunikacja
międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996, s. 48-51 oraz T. Harris,
Ja jestem OK – ty jesteś OK: praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej, Dom Wydawniczy
Rebis, Poznań 2009.
31
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nie, na ile wskazówki z poprzedniego spotkania okazały się przydatne.
Ponadto z moich rozmów z wykładowcami wynika, iż podczas superwizji
omawiane były zagadnienia, takie jak np.:
• trudności w efektywnej komunikacji z wybranymi studentami
i w znalezieniu możliwości rozwiązania tego problemu,
• dystansowanie się od prywatnych problemów studentów,
• doskonalenie i ubogacenie narzędzi wykorzystywanych podczas
mentoriali.
Podsumowując, należy stwierdzić, iż superwizja jest nie tylko niezbędnym elementem rozwiązywania trudności w relacji wykładowca – student,
w szczególnej sytuacji mentoringu akademickiego, ale również narzędziem
rozwoju i samodoskonalenia warsztatu wykładowcy, przekładającego się
szerzej na pracę zawodową nauczyciela akademickiego.
4.5

SUPERWIZJA – SPOJRZENIE SUPERWIZORA32

Superwizja, to udzielanie merytorycznego, metodologicznego oraz emocjonalnego wsparcia przede wszystkim osobom zawodowo zajmującym się
pomaganiem: terapeutom, pracownikom socjalnym, trenerom, coachom,
mentorom, nauczycielom.
Superwizja jest procesem, w którym osoba profesjonalnie pomagająca
i/lub ucząca współpracuje z doświadczonym zawodowo kolegą, aby wspólnie poszukiwać źródeł trudności oraz możliwości ich przezwyciężania. To
również szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy, prowadzący do uświadomienia sobie oraz rozwiązania problemów emocjonalnych i merytorycznych
związanych z pracą z drugim człowiekiem. Superwizja to również proces
wspierający i umożliwiający poszerzanie świadomości oraz poznawanie
własnych granic i możliwości.
Mimo iż dla wielu osób odkrywanie wiedzy o sobie jest procesem trudnym, wywołującym nieraz nieprzyjemne emocje, to bez niej nie tylko nie
można być profesjonalistą w obszarze szeroko pojętej pomocy i edukacji, ale
także trudno jest zrozumieć siebie i żyć ze sobą w zgodzie.
Istnieje kilka rodzajów superwizji: bezpośrednia (inaczej uczestnicząca),
pośrednia, indywidualna, grupowa, superwizja z „taśmy wideo”.
W projekcie „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” został zastosowany
wariant superwizji pośredniej indywidualnej. Superwizor nie może bezpośrednio obserwować pracy, zachowań i umiejętności mentora. Superwizja
odbywała się na oddzielnym spotkaniu, na którym superwizowany przed32
Autorką części poświęconej superwizji w ujęciu superwizora jest Katarzyna Gorzędowska
z Grupy TROP, która pełniła tę funkcję podczas realizacji procesu mentoringowego w WSP TWP
w Warszawie
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stawiał sytuacje stwarzające trudność, a także opowiadał o minionym od
ostatniego spotkania okresie pracy. Podczas takiej rozmowy, osoba superwizowana miała okazję zweryfikować podejmowane decyzje oraz spojrzeć
na sytuacje trudne z innej perspektywy.
Oprócz pracy nad problemami pojawiającymi się podczas mentoriali
(o których była mowa wcześniej) – mentorzy WSP TWP mieli okazję przyjrzeć się swoim kompetencjom mentorskim pod kątem osobistych mocnych
stron, wykorzystywanych umiejętności, prezentowanych postaw oraz posiadanej wiedzy. Uświadomienie sobie tego, co robię dobrze, pozwala na większy komfort w budowaniu relacji ze studentami i – co za tym idzie – przyczynia się do lepszych efektów pracy. Mentor świadomy zarówno swoich potencjałów, jak i obszarów do rozwoju staje się dobrym przykładem dla studenta
i z powodzeniem może stosować jednio z najsilniejszych narzędzi wpływu
społecznego – modelowanie.
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CZĘŚĆ II

BYĆ MENTOREM W WYŻSZEJ
SZKOLE PEDAGOGICZNEJ
TWP W WARSZAWIE.
DOŚWIADCZENIA MENTORÓW

ROZDZIAŁ 5
Anna Bogacka
Projekt „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”
WSP TWP w Warszawie

REALIZACJA PROCESU
MENTORINGOWEGO W WSP TWP
5.1

WPROWADZENIE

Wypracowanie oraz pilotażowe wdrożenie mentoringu akademickiego
w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie możliwe było poprzez
realizacje nowatorskiego projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”,
finansowanego w ramach Priorytetu IV Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Realizacja projektu rozpoczęła się we wrześniu 2009 roku i trwa
do 31 grudnia 2012 r. W ramach projektu utworzono na studiach II stopnia, prowadzonych w WSP TWP w Warszawie, dwie nowe specjalności:
„Kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych” (kierunek
politologia, realizowany w systemie stacjonarnym na Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie) oraz „Aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych”
(kierunek pedagogika, realizowany zaocznie na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach).
Studia na specjalności „Kierownictwo i przywództwo w społecznościach
lokalnych” rozpoczęło 58 studentów, z których tytuł magistra otrzymały
44 osoby. Na drugiej z oferowanych w ramach projektu specjalności naukę
rozpoczęło 59 studentów i tyleż samo uzyskało tytuł magistra33.
O innowacyjności obu specjalności zdecydowała nie tylko ich tematyka
– aktualna i na czasie, lecz przede wszystkim nowatorska forma kształcenia,
jaką jest mentoring akademicki. Dodatkowym walorem studiów był fakt, iż
studenci zwolnieni byli z jakichkolwiek kosztów – studia w całości finansowane były z EFS.
5.2

ZASADY MENTORINGU NA WSP TWP

Zgodnie z zasadami mentoringu akademickiego, każdy student mógł
wybrać swojego opiekuna – przewodnika – mistrza – spośród grona wykładowców, którzy przystąpili do projektu i wyrazili chęć pełnienia funkcji
mentora. Studentom w wyborze pomóc miały krótkie noty biograficzne,
33

Dane obowiązujące w dniu złożenia publikacji do druku.
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opisujące mentorów, ich styl pracy oraz płaszczyzny zainteresowań, związane z zagadnieniami merytorycznymi oraz rozwojem społecznym studenta. Wybór ten był niezwykle ważny, gdyż z wybranym mentorem student
miał się spotykać w ciągu kolejnych dwóch lat studiów (tylko w uzasadnionych wypadkach możliwa była zmiana mentora). Spotkania wykładowca
– student odbywały się w formule mentorialu. Każdy student podczas 2 lat
studiów odbył 17 (trwających 45 minut) mentoriali (przyjęto założenie, iż
w każdym semestrze powinno odbyć się od 4 do 5 takich spotkań). Podczas
mentoringu istotna jest systematyczna obserwacja rozwoju studenta, dlatego też przerwa pomiędzy mentorialami nie mogła przekraczać 6 tygodni.
Niewskazane również było łączenie mentoriali, czyli prowadzenie jednego
dłuższego spotkania zamiast dwóch krótszych.
Punktem wyjścia do rozpoczęcia procesu mentoringowego było wspólne
opracowanie przez mentora i studenta Indywidualnego Planu Rozwoju Studenta w tym celu przydatne było samodzielne wypełnienie przez studenta
Kwestionariusza Poziomu Kompetencji. Pod koniec roku akademickiego dokonywano pisemnej ewaluacji Indywidualnego Planu Rozwoju. Mentor wypełniał również Kwestionariusz Oceny Kompetencji studenta oraz udzielał
rekomendacji co do metod i kierunku dalszej pracy podopiecznego.
Na zakończenie cyklu mentoriali przygotowywano portfolio studenta,
czyli opracowanie obrazujące jego rozwój oraz postępy, jakich dokonał podczas całego procesu mentoringowego. Aby proces ten uznać za zakończony
(i jednocześnie uzyskać jego zaliczenie), niezbędne było uzyskanie 100%
obecności podczas mentoriali oraz przekazanie gotowego portfolio.
Aby w jak najlepszy sposób prowadzić mentoriale, wykładowcy, którzy
podjęli się pełnienia roli mentora, zobowiązani byli podnieść swoje kompetencje, poprzez uczestnictwo w cyklu szkoleń pn. „Kompetencje mentora
kluczem do sukcesu lidera”. Na cykl ten składały się następujące warsztaty
i kursy:
• „Przywództwo w edukacji, czyli tutor rozwoju mentor postępu”,
• „Zastosowanie metody mentorskiej w pracy ze studentem, w relacji
mistrz – uczeń”,
• „Dobre obyczaje w kształceniu akademickim”,
• „Dobre relacje interpersonalne i swoboda komunikacji”,
• „Empowerment, czyli wykorzystywanie talentów”.
• Obejmowały one łącznie 80 godzin szkoleniowych.
5.3

KONTEKST MENTORINGU NA WSP TWP

Dotychczas mentoring na uczelniach wyższych w Polsce był wykorzystywany w bardzo znikomym stopniu. Nie istniały zatem gotowe wzorce,
narzędzia i instrumenty, które można by przenieść na grunt WSP TWP
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w Warszawie i wykorzystać w procesie wdrażania mentoringu. Z tego
względu stworzono mentorom możliwość wyjazdu za granicę do uczelni,
w których na co dzień wykorzystuje się tę metodę. Staże te odbywały się na
Uniwersytecie w Manchesterze oraz Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie.
Wykładowcy uczestniczyli również w krajowych wizytach studyjnych,
obserwując, jak różne organizacje korzystają z mentoringu podczas pracy
z klientem.
Od początku w procesie opracowywania i wdrażania mentoringu akademickiego w WSP TWP w Warszawie swoją wiedzą i pomocą służyła Grupa
TROP, która od wielu lat specjalizuje się w działalności szkoleniowej i trenerskiej. Grupę TROP tworzą trenerzy, mentorzy i psychologowie, z których
wiedzy i bogatego doświadczenia mogli korzystać wykładowcy przygotowujący się do roli mentora. Grupa TROP odpowiadała za realizację części
szkoleniowej i przygotowanie materiałów dla nauczycieli akademickich – na
etapie przygotowań do realizacji studiów. Później, w trakcie trwania procesu mentoringowego, przedstawiciele Grupy TROP wspierali mentorów
w ich pracy, uczestnicząc w procesie superwizji jako superwizorzy. Znaczenie tej pomocy doceniają sami mentorzy, podkreślając to niejednokrotnie
w swoich wypowiedziach. Oprócz superwizji indywidualnych mentorzy mogli również skorzystać z grupowych spotkań o charakterze superwizyjnym
w gronie innych mentorów – były to tzw. Kolegia Mentorskie, odbywające
się przynajmniej raz w semestrze i służące omówieniu problemów, z którymi wykładowcy spotykali się w swojej pracy.
Warto zauważyć, że wszystkie elementy procesu mentoringowego zostały wypracowane „od podstaw” przez przyszłych mentorów (ze znacznym
wsparciem Grupy TROP). Zarówno cele, jak i sposób realizacji tego procesu
zostały dostosowane do potrzeb studentów oraz kadry akademickiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie.
Również dokumentacja wykorzystywana w czasie jego realizacji (regulamin, zasady etyczne, formularze stosowane podczas mentoriali itp.) została stworzona na potrzeby projektu. Można zatem pokusić się o stwierdzenie,
że mentoring wdrażany w ramach projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” jest mentoringiem „szytym na miarę”.
Z perspektywy czasu, kiedy projekt dobiega końca, można stwierdzić,
że pilotażowe wykorzystanie metody mentoringu akademickiego w procesie
kształcenie na studiach w WSP TWP zakończyło się sukcesem34, a doświadczenia projektu zostaną z całą pewnością wykorzystane na dalszych etapach
rozwoju Uczelni.

O czym świadczą zarówno wypowiedzi wykładowców oraz studentów, jak i wyniki ewaluacji,
które zostały zaprezentowane w dalszej części niniejszej publikacji.

34
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ROZDZIAŁ 6
Martyna Wronka
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
WSP TWP w Warszawie

OD WYKŁADOWCY DO MENTORA
Przedstawione poniżej rozważania stanowią podsumowanie moich dwuletnich doświadczeń związanych z byciem mentorem. Celem opracowania jest
próba uchwycenia drogi, jaką – w mojej opinii – przeszłam od wykładowcy
akademickiego do mentora.
W czasie trwania projektu „opiekowałam” się w sumie ośmioma studentkami. Po pierwszym roku cztery studentki zostały pod moją opieką na kolejny
rok, a dwie zmieniły mentora. W ich miejsce pod moją opiekę trafiły kolejne
dwie studentki.
6.1

MOTYWACJA

Z perspektywy czasu wydaje mi się, że trafiłam do projektu przede
wszystkim dlatego, że w mojej pracy zawodowej zawsze przywiązywałam
dużą wagę do kontaktów z innymi osobami. Z różnym skutkiem pytałam:
jak należy to zrobić?, skąd bierzesz pomysły na swoje działania?, czy możesz wytłumaczyć mi, dlaczego podjąłeś taką decyzję?, jak mam się do tego
zabrać?. Mając świadomość, jak duże znaczenie ma dla mnie tego rodzaju
kontakt i możliwość korzystania z doświadczeń innych, starałam się zapewniać go także ze swojej strony. Na moją ścieżkę kariery składa się przede
wszystkim praca z ludźmi – oprócz prowadzenia zajęć ze studentami pracuję także jako trener i doradca zawodowy. A zatem słuchanie, zadawanie
pytań i rozmowa należą do moich podstawowych narzędzi pracy.
Mogę więc powiedzieć, że moją główną motywacją do wzięcia udziału
w projekcie „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” była przede wszystkim
możliwość rozwoju i poprawa kompetencji kluczowych w pracy z ludźmi.
Motywujący był dla mnie również fakt, że mentoring akademicki nie jest
jeszcze spopularyzowany w polskich uczelniach, a WSP TWP – próbując
wdrożyć coś innowacyjnego – stała się pionierem w tym zakresie. Ponadto
w pracy po drugiej stronie katedry często odczuwałam brak przestrzeni na
osobisty kontakt ze studentem. To wszystko sprawiło, że z chęcią zdecydowałam się na wzięcie udziału w projekcie, stawiając tym samym pierwszy
krok na nowej drodze.
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6.2

PRZYGOTOWANIE DO NOWEJ ROLI

Jak zauważa Arlene Martin, najbardziej znaczącym zaniedbaniem w realizacji programów mentoringu jest brak wsparcia i odpowiedniego przygotowania do pełnienia roli mentora35. Dlatego też kluczowe znaczenie –
z punktu widzenia przygotowania do pełnienia roli mentora – miały gruntowne szkolenia, które nie tylko wyposażyły mnie w niezbędne kompetencje, ale także dużo nauczyły, i to zarówno na poziomie wiedzy, jak
i umiejętności.
Nie ma wątpliwości, że cechy, takie jak ufność, empatia, otwartość na
wyzwania i zaangażowanie odgrywają kluczową rolę w rozwoju uczestników
procesu36. Umiejętność doradzania, słuchania, analizowania problemów i sytuacji oraz podejmowania odpowiednich kroków, aby utrzymać rozmowę na
właściwym torze również wydaje się być istotna w mentoringu. Ponadto obie
strony muszą czuć, że relacja coś im daje – nie może być ona jednokierunkowa. Jak zauważają Nelson i Eisenach, dobre jakościowo informacje zwrotne w ramach relacji mentoringowej, rozwinięte umiejętności interpersonalne
oraz wspólne wartości bardziej przyczyniają się do sukcesu mentoringu niż
jakiekolwiek inne czynniki37. Dlatego też w trakcie trwających sześć miesięcy
szkoleń trenerzy uczyli nas, że dla satysfakcjonującej obie strony relacji niezmiernie ważne są obustronne zaufanie, zrozumienie oraz empatia.
Szkolenia prowadzone były metodami aktywnymi, co pozwoliło na wyposażenie nas w szeroki wachlarz skutecznych narzędzi oraz metod pracy
mentorskiej. Obejmowały one m.in. takie zagadnienia, jak: etapy formalnego procesu mentoringu, rozwijanie talentów, mocnych stron i potencjału,
diagnoza potrzeb podopiecznego, wyznaczanie zadań w mentoringu, zakłócenia w relacji mentorskiej i sposoby radzenia sobie z nimi.
Dla mnie najważniejsza była praca nad podstawowymi umiejętnościami mentora. Szkolenie nauczyło mnie, jak ważne są autentyczne słuchanie
i akceptacja. Nie chodzi bowiem tylko o to, aby umiejętnie pokazywać,
że się słucha oraz dostosowywać swoją pozycję lub przytakiwać, lecz by
naprawdę zainteresować się tym, co mentee mówi. Prawdziwe słuchanie
wyraża akceptację, ciekawość drugiej osoby takiej, jaką ona jest. Należy
także umiejętnie budować zaufanie, aby mentee miał pewność, że to, co
mówi podczas sesji pozostanie wyłącznie między nim a mentorem. Podczas
A. Martin, Transformational learning through mentoring in early childhood education: The
DART model, [w:] F.K. Kochan (red.), The organizational and human dimension of successful mentoring across diverse settings, Greenwich, CT: Information Age Publishing, 2002, 121-140, s. 129.

35

36
G. Alred, B. Garvey, R. Smith, The Mentoring Pocket Book, Management Pocket Books, Alresford, Hampshire 1998.
37
T. Nelson, R. Eisenach, Not all relationships are created equal: critical factors of high-quality
mentoring relationships, „Journal of Mentoring and Coaching” 2003, nr 1 (1).
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szkoleń niejednokrotnie ćwiczyliśmy zadawanie właściwych pytań (które
jest jedną z podstawowych umiejętności w coachingu i mentoringu) oraz
umiejętność parafrazowania i klaryfikowania. Odgrywanie scenek czy symulacji w bezpiecznym środowisku, a przede wszystkim możliwość uzyskania feedbacku od prowadzących i reszty grupy, znacznie pomogła mi
w wypracowaniu „mojego” stylu mentoringowego.
Podczas szkoleń rozmawialiśmy również na temat problemów, które
mogą wpłynąć na jakość mentoringu, ponieważ czasami niecelowo i nieświadomie można zachowywać się w sposób, który uniemożliwia budowę wartościowej relacji mentoringowej. Rozmowy z trenerami, ćwiczenia
i burzliwe dyskusje pomogły mi w uświadomieniu sobie pułapek, które mogą się pojawić. Myślę, że dzięki temu udało mi się później unikać
częstych błędów, takich jak ocenianie, zbyt silna potrzeba akceptacji przez
mentee, narzucanie własnego zdania czy nieobecność.
Uczestnictwo w szkoleniu spowodowało, że niejednokrotnie musiałam
zrywać ze starymi przyzwyczajeniami, uczyć się na nowo słuchania i przekazywania informacji, a także przewartościować pewne elementy relacji
student – nauczyciel. Choć niekiedy było to trudne, pozwoliło mi na dostrzeżenie istoty i korzyści, jakie mogą płynąć z mentoringu.
Wzięłam także udział w wizytach studyjnych, dzięki którym miałam
możliwość obserwowania mentoringu od strony praktycznej. W trakcie
pobytu w The University of Manchester (Wielka Brytania) i La Sapienza
Università di Roma (Włochy) braliśmy udział w licznych zajęciach merytorycznych – spotkaniach z wykładowcami goszczących nas uczelni, mentorami, dyrektorami programów i projektów mentoringowych – oraz zajęciach
dydaktycznych i spotkaniach ze studentami.
Dzięki wizytom studyjnym na własne oczy zobaczyłam, że system mentoringu jest stałą metodą pracy dydaktycznej ze studentami i cały proces
może przebiegać zupełnie naturalnie. Co więcej, występuje on w zróżnicowanych formach i dotyczy relacji nie tylko wykładowca – student, lecz także
student – student bądź nauczyciel – nauczyciel. Przez cały czas trwania
wizyt obserwowaliśmy, jak uczelnie wzmacniają więzi między wykładowcą
(mistrzem) a studentem, jak przebiega proces kształcenia studentów oraz
jaki wpływ na rozwój ich predyspozycji oraz talentów ma indywidualizacja procesu nauczania. W mojej opinii najlepszym sposobem na naukę jest
właśnie obserwowanie „dobrych praktyk”, a następnie próba przeniesienia
ich na własny grunt.
Podczas wizyt studyjnych gospodarze zapoznali nas także z materiałami w postaci przewodników do prowadzenia dokumentacji, kwestionariuszy czy wzorów arkuszy obserwacji. Dostęp do nich nie tylko pozwolił na
rozwinięcie wiedzy teoretycznej, ale podsunął rozwiązania nurtujących nas
wcześniej problemów. Część otrzymanych materiałów stanowiły przykłady
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bardzo konkretnych narzędzi do pracy z mentee, które można było zmodyfikować i przystosować do polskich warunków.
Wyjazdy pozwoliły także na rozwianie wielu obaw, pojawiających się
podczas dyskusji w trakcie szkoleń. Rozmowy z naszymi zagranicznymi
gospodarzami doprowadziły do konstatacji, że wiele z założeń wypracowanych podczas naszych szkoleń pokrywa się z tym, co praktykowane jest
w Manchesterze czy Rzymie od dłuższego czasu. Myślę, że staże zagraniczne były swoistym „kamieniem milowym” na naszej drodze prowadzącej od
wykładowcy do mentora – pozwoliły bowiem na uświadomienie sobie, że
faktycznie jesteśmy do tej nowej roli przygotowani.
Udział w stażach utwierdził mnie w przekonaniu, że WSP TWP zmierza
we właściwym kierunku, a szansa na zebranie europejskich „dobrych praktyk” w tym zakresie zdecydowanie pomogła w doskonaleniu naszej działalności jako mentorów. Biorąc pod uwagę fakt, że mentoring akademicki
w Polsce był zjawiskiem nowym, a wiedza na jego temat raczej fragmentaryczna, doświadczenia zdobyte podczas wyjazdów miały kluczowe znaczenie dla mojego rozwoju, a także – jak sądzę – dla wdrożenia programu
mentoringu w uczelni.
6.3

PROBLEMY Z DEFINICJĄ

Na początku nie zdawałam sobie sprawy z faktu, że pomiędzy mentoringiem, coachingiem a treningiem istnieją podstawowe różnice, które determinują charakter tych relacji. Powszechne jest mylenie roli trenera oraz
coacha, natomiast rola mentora często wydaje się być czymś niezwykle odległym i niedostępnym dla przeciętnych „zjadaczy chleba”. Warto pamiętać, że coach nie musi odnosić sukcesów w dziedzinie klienta, ani też nie
musi być autorytetem w danej dziedzinie. Także efekt końcowy coachingu
zależy od klienta, ponieważ coach nie musi znać drogi do sukcesu – to
klient zna odpowiedzi. Inaczej wygląda to w przypadku relacji mentoringowej, gdzie niezbędne jest odnoszenie sukcesów i swoiste bycie autorytetem
w danej dziedzinie. Ponieważ za efekt końcowy mentoringu odpowiedzialny jest zarówno mentor, jak i student, konieczne jest, aby mentor znał drogę
do sukcesu. W czasie tego typu rozważań zaczęłam obawiać się, czy aby na
pewno poradzę sobie w nowej roli.
Bywało, że jako nauczycielowi akademickiemu trudno było mi wejść
w rolę mentora. Główną różnicę pomiędzy mentoringiem i nauczaniem stanowi jednak fakt, że w mentoringu nie ma z góry ustalonego tematu spotkania, gdyż zawsze powinien on wychodzić od mentee. Mentor i mentee
współpracują pracują jako równi sobie partnerzy, a podstawą ich współpracy powinien być bezwarunkowy szacunek. W innym przypadku szansa na
efektywną współpracę jest znikoma.
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Z moich obserwacji wynikało, że na początku programu mentoringowego studenci często wyrażali opinię typu: nie bardzo wiem, o co chodzi
w tym całym mentoringu. Było też wiele obaw, gdyż mentoring – z założenia dobrowolny – traci trochę z tej dobrowolności, o ile jest wpisany jako
przedmiot do indeksu. Dlatego też podczas początkowych spotkań starałam
się dużo pytać i rozmawiać na temat oczekiwań i potrzeb mentee mówiąc
na przykład: ok., tym się możemy zająć w ramach mentorialu lub niestety,
ale to wykracza poza moją rolę/kompetencje. Można zatem powiedzieć, że
starałyśmy się z mentee same sobie ten mentoring zdefiniować dla naszych
własnych celów i potrzeb. To oczywiście przyszło z czasem, chociaż wydaje
mi się, że studenci szybko docenili rolę mentoringu – podświadomie czując,
że w coraz popularniejszym modelu kształcenia kompetencyjnego, wszelkie
umiejętności społeczne stają się kluczowe.
6.4

TRUDNE POCZĄTKI

Wydaje mi się, że niepewność i opór, które początkowo były konsekwencją nastawienia studentów do nowej formy kształcenia, jaką był mentoring,
szybko przerodziły się w zaangażowanie i zainteresowanie. W każdym programie mentoringowym celem nadrzędnym nie jest wyłącznie przekazanie
wiedzy, lecz także dążenie do wzajemnego rozwoju osobistego zarówno
mentora, jak i mentee. Dlatego też starałam się jasno komunikować, że podczas naszych spotkań student może pracować na własnych celach i to zarówno w kontekście swoich mocnych stron, jak i obszarów wymagających
rozwoju. Po dwóch, trzech spotkaniach pracowało się już dużo łatwiej, moje
mentee się otwierały i było nam prościej rozmawiać. Najtwardszym orzechem do zgryzienia było wyznaczenie i sprecyzowanie celów przez studentów. Odpowiedzi na pytania co ja właściwie chcę osiągnąć i w czym
ma mi pomóc mentoring? początkowo nastręczały wielu trudności. Warto
pamiętać, że wyznaczenie celów spotkań jest jednym z najważniejszych elementów mentoringu, gdyż pełni ono funkcję motywacyjną, przyczyniając
się w ten sposób do poprawy wyników.
Trudności ze sprecyzowaniem celów przez mentee mogą budzić chęć
„pomocy” ze strony mentora, czego należy się zdecydowanie wystrzegać. Ja
również musiałam walczyć z pokusą „pomagania” podopiecznym. Starałam
się jednak mieć w pamięci, że w procesie mentoringowym cele rozwojowe
nie mogą być w żaden sposób narzucone przez mentora. Podopieczny nie
utożsamia się wówczas z nimi, co rodzi frustrację i zamiast popychać do
przodu – blokuje. Jest jeszcze kwestia odpowiedzialności – student musi
czuć, że z biegiem czasu to on w coraz większym stopniu przejmuje odpowiedzialność za swój rozwój. Bez zaangażowania z jego strony nie jest
możliwe osiągnięcie zadowalających efektów.
62

Od wykładowcy do mentora

Patrząc wstecz i zastanawiając się, w jakim stopniu cele postawione podczas spotkań mentoringowych zostały zrealizowane, śmiem stwierdzić, że
cele postawione sobie przez moje mentee zostały zrealizowane w znacznym
stopniu. Oczywiście trudno tu generalizować i uogólniać, tym bardziej,
że cele te ewoluowały podczas spotkań, ujawniając często nowe potrzeby
bądź nowe obszary rozwoju studentek. Niemniej jednak wydaje mi się, że
spotkania w ramach mentoriali nie tyle przyczyniły się do ich osiągnięcia,
co pozwoliły na precyzowanie i konkretyzowanie tych celów (pomagały
nazywać to, co do tej pory było nienazwane). Z uwagi na regularność spotkań zmuszały także do pracy nad sobą – mentoring pełnił zatem funkcję
wspierającą realizację celów.
6.5

ROLA SUPERWIZJI W POKONYWANIU DEFICYTÓW

Należy także nieustannie pamiętać, że mentor – choć to kuszące szczególnie dla nauczycieli akademickich – nie powinien narzucać swojego zdania i opinii. Oczywiście warto pokazywać różne możliwe perspektywy
i punkty widzenia, dzięki którym mentee będzie w stanie przemyśleć swoją
sytuację i wyzwania, przed którymi stoi, a potem podjąć decyzję co do dalszego działania. Absolutnie nie wolno jednak oceniać podopiecznego, jego
postawy czy pomysłów.
Moje początkowe deficyty w tym zakresie udało mi się przepracować
podczas superwizji. Często zakłada się, że mentorzy dysponują odpowiednimi umiejętnościami z racji doświadczenia czy posiadanego statusu w danej
organizacji, niemniej jednak wsparcie w postaci superwizji bywa nieocenione. Dzięki niej można rozwinąć swoje umiejętności praktyczne oraz uniknąć frustracji albo przynajmniej dużo szybciej się z nią uporać38. Osobiście
miałam sporo wątpliwości związanych z faktem, że często to ja szukałam
alternatyw i rozwiązań problemów, z którymi borykały się moje mentee.
Podczas rozmowy superwizorka zwróciła mi uwagę na ważną rzecz, która
utkwiła mi w pamięci: mentee jest „Bohaterem” i realizuje swoją „Podróż
Bohatera”, a moją rolą jest być towarzyszem tej podróży, a nie jej przewodnikiem. Przypomniało mi to opisywanych przez Jacka Hugo-Badera
„paputczików”39, których spotykał często w swoich podróżach. Paputczik to
towarzysz podróży, ale także człowiek, z którym jest ci po drodze – mentor,
w mojej opinii, może odgrywać podobną rolę w życiu każdego z nas.
Dzięki rozmowom z superwizorką zrozumiałam, że w mentoringu nie zawsze sprawdzi się styl dyrektywny, opierający się na mówieniu, instruowa38
R. Barrertt, Mentor supervision and development: exploration of lived experience, „Career
Development International” 2002, nr 7 (5), s. 279-283.
39

J. Hugo-Bader, Dzienniki kołymskie, Wydawnictwo Czarne, 2011.
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niu, nauczaniu i przekazywaniu moim mentee gotowych instrukcji, technik
czy strategii prowadzących je prosto do celu. Superwizja uświadomiła mi
potrzebę przejścia od stylu dyrektywnego do stylu niedyrektywnego, który
opiera się na słuchaniu, zadawaniu pytań i dawaniu przestrzeni drugiej
osobie. Dzięki temu angażuje się jej kreatywność i analityczne myślenie,
a w efekcie prowokuje się rozwój. Zrozumiałam, że należy wykorzystywać
swoje doświadczenie przede wszystkim do tego, by dotknąć tematów, które
mogą być istotne w danej sytuacji. Nie można jednak uczynić z nich myśli
przewodniej całego spotkania.
6.6

DROGA KROK PO KROKU

Doświadczenia zawodowe bardzo mi pomagały w wypełnianiu obowiązków mentora. Pełniąc tę funkcję starałam się dzielić swoją wiedzą
i doświadczeniem, po to aby mentee mogły te informacje we właściwy
sposób spożytkować. Istotny był dla mnie fakt, iż dysponując wiedzą
i doświadczeniami z zakresu doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości
społecznej, aktywizacji społeczności lokalnych czy organizowania i prowadzenia szkoleń, mogłam skupić się na budowaniu relacji, a wartością
naszych spotkań stała się szybko przede wszystkim wymiana doświadczeń.
Starałam się również dostarczać mentee możliwie wielu informacji zwrotnych na temat działań przez nie podejmowanych. W mentoringu – inaczej
niż w coachingu – dzielenie się doświadczeniami jest ważne. W mojej opinii studenci chętnie z tego elementu korzystali.
W pracy mentora zdecydowałam się wykorzystać wypracowane i przygotowane przez nas podczas szkoleń narzędzia, w skład których wchodzą m.in. Kwestionariusz Poziomu Kompetencji (KPK), opracowany, aby
ułatwić proces ustalania celów rozwojowych w trakcie spotkań mentor –
mentee. Oprócz KPK na bieżąco korzystałam również z katalogu narzędzi rozwojowych powstałego w oparciu o model kompetencji „Animatora
Społeczności Lokalnych” oraz z Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR).
Wykorzystywałam też narzędzia z zakresu zarządzania oraz z pogranicza
doradztwa zawodowego i coachingu, takie jak zadawanie pytań, koło życia, metoda małych kroków, SWOT, metafory, autobiografia czy informacja
zwrotna.
Oczywiście każdy student jest inny, a zatem nie ma złotego środka, który
motywowałby wszystkich w jednakowym stopniu, niemniej jednak praca
w oparciu o IPR pozwala studentowi na przejęcie odpowiedzialności za
siebie i jego konsekwentną realizację. Warto również czerpać z metod popularnych w coachingu i pamiętać, że to mentee posiada zasoby, dzięki
którym może rozwiązać swój problem.
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Przy okazji warto w tym miejscu rozprawić się ze stwierdzeniem, że
praca mentora jest łatwa i przyjemna, a jego najważniejszym zadaniem jest
zapewnienie miłej atmosfery w trakcie spotkań. Realizacja głównego celu
– czyli skuteczne przekazywanie wiedzy przydatnej uczestnikom – jest
niezwykle trudna i wymaga sporego zaangażowania obu stron. Stworzenie
miłej, opartej na wzajemnym zaufaniu relacji zależy od wielu czynników,
ale przede wszystkim od samego mentora i od mentee. Istotne jest, że bez
niego nie jest możliwe pełne zaangażowanie się w proces nabywania własnych doświadczeń i korzystania z doświadczeń drugiej strony.
W pracy mentora trzeba umieć zbudować autorytet i zdobyć zaufanie
podopiecznych, a także zmotywować każdego, niezależnie od tego, jak bardzo narzeka czy nie wierzy w możliwość zwiększenia własnej efektywności. Rola mentora to rola zupełnie inna od tradycyjnej relacji wykładowca
– student, w której przygotowuję się do zajęć, staram się nie wchodzić ze
studentami w bliższe relacje, nie omawiam problemów osobistych czy zawodowych, gdyż po prostu nie ma na to ani czasu, ani okazji. Oczywiście
podczas zajęć staram się ze studentami dużo rozmawiać, pytać o opinie
i odczucia – ale zawsze w ramach danego przedmiotu. Mentoring jest siłą
rzeczy bardziej zindywidualizowany, gdyż każda z moich mentee miała
zupełnie inne oczekiwania czy potrzeby, w konsekwencji czego do każdego spotkania musiałam się inaczej przygotować. Pracowałam też bardziej
na relacjach. Spotkania nie zawsze toczyły się wymyślonym przeze mnie
torem – było sporo miejsca na nowe pomysły, czasami za jakimś pomysłem
„podążałyśmy”, innym razem coś nie zadziałało. Trzeba było być czujnym,
otwartym i gotowym na zmiany.
Otwartość i budowanie partnerskiej atmosfery sprzyjają rozmowom na
trudne tematy, które rozwijają i pozwalają iść do przodu. Jednocześnie mentor w czasie mentoringu zarządza procesami i jest odpowiedzialny za to,
żeby przebiegały one we właściwy sposób. Istotne dla procesu samodoskonalenia jest krytyczne podejście do prowadzonych przez siebie spotkań. Ich
ocena pozwala spojrzeć na siebie z dystansu, dostarczając podpowiedzi, jakie elementy należy udoskonalić. Jako uczestnik relacji mentoringowej poddawałam swoją pracę analizie przede wszystkim poprzez staranne i uczciwe
prowadzenie dokumentacji spotkań ze studentami – zawsze bezpośrednio po
spotkaniu. Opisując przebieg spotkania, często zastanawiałam się, czy zadałam właściwe pytanie, czy nie pokierowałam za bardzo rozmową, czy wciąż
zmierzamy do celu, który wyznaczył sobie mentee. Dostrzegłam duże znaczenie potrzeby refleksji nad własnymi zachowaniami profesjonalnymi oraz ich
stopniowego doskonalenia. Istotna była dla mnie także możliwość przyznania się, że czegoś nie wiem. Uczestnictwo w projekcie zdecydowanie podniosło mój poziom samoświadomości, jednocześnie ucząc mnie, jak reagować
na krytykę.
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6.7

UCZENIE SIĘ PRZEZ „PORAŻKĘ”

W tym miejscu chciałabym nawiązać do ciekawego doświadczenia, które
wiele mnie nauczyło. Mimo że zazwyczaj mentoring pełni liczne pozytywne funkcje, to jednak różnorodne dysfunkcje i patologie w tej relacji nie są
zjawiskami rzadkimi. Jak zauważa T.A. Scandura, dysfunkcjonalny mentoring to relacja, która nie zaspokaja potrzeb protegowanego lub potrzeb mentora czy też obu stron40. Do ważnych czynników wpływających na efektywność mentoringu należą także cechy samej relacji. Jednym z najczęstszych
problemów jest niedopasowanie wartości, stylu pracy i osobowości mentora
i protegowanego. David Meggison zwraca uwagę, że dobre „dopasowanie”
mentora i protegowanego jest jednym z najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych zadań w budowaniu relacji mentoringu41. Również badania
empiryczne przeprowadzone przez L.T. Eby i in. wskazują, że jest to jeden
z najczęstszych problemów występujących w tej relacji rozwojowej42. Niedobranie mentora i mentee uniemożliwia powstanie między nimi silniej więzi,
rozwoju wzajemnego zaufania i ich pełnego zaangażowania. Dla efektywności mentoringu kluczowe znaczenie ma możliwość dokonywania wyboru
partnera relacji mentoringowej43. Niestety, w wielu formalnych programach
mentoringu, mentorzy i protegowani są dobierani w pary przez kierującego
programem bez analizy ich potrzeb i preferencji.
Chociaż miewałam cięższe chwile, to na ogół dobrze odnajdywałam się
w roli mentora. Nie bez znaczenia był tu fakt, że często pracuję z rożnymi
grupami odbiorców jako trener i doradca zawodowy, mam też dobry kontakt ze studentami – te doświadczenia bardzo pomagały w wypełnianiu
obowiązków. Mimo wszystko nie zawsze nawiązanie efektywnej relacji jest
możliwe, co też stało się w moim przypadku. Z jedną z moich mentee od
pierwszego spotkania nie potrafiłam znaleźć ani wspólnego języka, ani obszaru, na którym mogłybyśmy się skupić. Po prostu coś „nie zaskoczyło”.
Kolejne spotkania upływały na żmudnych próbach zdefiniowania głównych
obszarów, nad którymi mentee chciałaby pracować oraz na wyznaczeniu
celów rozwojowych na najbliższy rok. Wtedy pojawiły się moje pierwsze
obawy: brak skonkretyzowanych celów rozwojowych może nam przeszkadzać we współpracy. Próby przeanalizowania całej sytuacji podczas
superwizji także zakończyły się fiaskiem – pomysły zasugerowane przez
T.A. Scandura, Dysfunctional mentoring relationships and outcomes, “Journal of Management”
1998, nr 24, s. 449-467

40

D. Megginson, D. Clutterbuck, B. Garvey, P. Stokes, R. Garrett-Harris, Mentoring w działaniu,
Rebis, Poznań 2008, s. 24.
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L.T Eby, S.E. McManus i in., The protege’s perspective regarding negative mentoring experiences: The development of a taxonomy, “Journal of Vocational Behavior” 2000, nr 57(1), s. 1-21.
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D. Megginson, D. Clutterbuck, B. Garvey, P. Stokes, R. Garrett Harris, dz. cyt., s. 25.
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superwizorkę nie sprawdziły się, co tylko powiększało moją frustrację. Na
szczęście kontrakt mentoringowy daje możliwość zmiany mentora/mentee,
o ile nawiązanie efektywnej relacji nie jest możliwe (tak jak miało to miejsce
w tym przypadku). W szczerej i otwartej rozmowie zasugerowałam możliwość zmiany mentora, na co mentee przystała z radością. Dopiero na szóstym z ośmiu spotkań dowiedziałam się, że nie byłam „pierwszym wyborem” tej studentki, co mogło wpłynąć na jakość relacji. Myślę, że po tej
rozmowie obydwie odetchnęłyśmy z ulgą.
Prawdą okazało się zatem, że dla powodzenia mentoringu istotne znaczenie ma także dobrowolność uczestnictwa w programie oraz możliwość
dokonywania wyboru mentora, z którym student chce pracować44. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku mentoringu kierowanego do mentee –
studentów, którzy często dopiero przygotowują się do wejścia w „dorosły
świat kariery zawodowej” i dla których mentor może stanowić wzór do naśladowania w przyszłej karierze zawodowej.
Mnie opisana powyżej sytuacja pozwoliła na dojście do następującej
konstatacji: w każdej sytuacji można wiele się nauczyć, o ile tylko potraktuje się ją jako lekcję.
6.8

KORZYŚCI Z UDZIAŁU Z PROCESIE MENTORINGU

W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na fakt, że mentoring przynosi także liczne korzyści mentorom, np.: satysfakcję wewnętrzną, wzrost
prestiżu, wsparcie psychologiczne i techniczne ze strony protegowanych,
szacunek czy uznanie ze strony współpracowników45. Sieć lojalnych protegowanych wzmacnia wpływy i władzę mentora, przyczyniając się tym
samym do rozwoju jego indywidualnego kapitału społecznego46. Możliwość
uczenia innych niewątpliwie stwarza unikalną szansę wyrażania siebie poprzez wspieranie rozwoju nowych generacji pracowników, co wzmacnia
samoocenę i poczucie kompetencji oraz wpływa na poprawę wyników
działania mentora47. Rola mentora sprzyja także rozwojowi umiejętności
przywódczych i społecznych.
Wymierną korzyścią płynącą z mentoringu jest dla mnie wspomniany
już wcześniej rozwój kompetencji – cały czas pracowałam nad aktywnym
słuchaniem, zadawaniem odpowiednich pytań, przygotowywałam się do
44

Tamże, s. 24.

K.E. Kram, A relational approach to career development, [w:] D.T. Hall (red.), The career is
dead – long live the career: A relational approach to careers: 132-157, CA: Jossey-Bass, San Francisco 1996, s. 621-622.
45

D. Megginson, D. Clutterbuck, B. Garvey, P. Stokes, R. Garrett Harris, dz. cyt., s. 47; K.E. Kram,
dz. cyt., s. 609.
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Tamże, s. 617.
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spotkań. Stopniowo dostrzegałam coraz większy sens tych działań, ponieważ dzielenie się wiedzą i doświadczeniami, a może raczej wymienianie się
doświadczeniami, rozwijało także i mnie. Uczestnictwo w projekcie nauczyło mnie również pokory i pozwoliło zrozumieć konieczność dostosowywania się do różnych ludzi i ich potrzeb. Mentee często potrzebowały pomocy,
aby opanować umiejętności, które nie były dla nich naturalne. Musiały nauczyć się, jak być liderem i jak współpracować. Ponadto każda z nich miała
zupełnie inne potrzeby i oczekiwania względem programu mentoringowego
– a zatem zupełnie inny, choć równie ważny, cel uzyskała po dwóch latach pracy. Z mojego punktu widzenia, sesje mentoringowe wzmocniły ich
pewność siebie, dodając także odwagi do podejmowania zupełnie nowych
wyzwań.
Praca w roli mentora nauczyła mnie, jak prowadzić zajęcia, korzystając
z nowoczesnych metod dydaktycznych, a sama praca metodą mentoringu
wpłynęła na moje relacje ze studentami i na sposób przekazywania wiedzy
podczas tradycyjnych zajęć. Staram się teraz na początku semestru zawsze
brać pod uwagę potrzeby studentów i dookreślić sposób, w jaki będzie prowadzony dany przedmiot (oczywiście w granicach rozsądku i w zgodzie
z sylabusem). Staram się więcej słuchać i mniej mówić. Zrezygnowałam
z mocno podawczego stylu prowadzenia zajęć. Ciągle też uczę się zadawania pytań otwartych, np. czy mają Państwo jakieś pytania? zastępuję jakie
mają Państwo pytania?. Niby drobnostka, a robi kolosalną różnicę. Permanentnie też uczę się budowania relacji mistrz – uczeń ze studentami.
Udział w projekcie „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” pozwolił mi
także uświadomić sobie, że nauczyciele akademiccy pełnią ważną rolę społeczną, na swój sposób zarządzając potencjałem ludzkim w środowisku akademickim. A zatem powinniśmy się czuć współodpowiedzialni nie tylko za
przyszłość organizacji, jaką jest uczelnia, lecz także za rozwój opuszczających ją studentów.
Możliwość prowadzenia mentoriali miała niezwykły wpływ na mój rozwój. Trzeba sobie bowiem uświadomić i wykorzystać fakt, że mentor również może naprawdę wiele czerpać z relacji z osobą uczącą się. Taki dwukierunkowy przebieg relacji jest dla niego bardzo korzystny. Jednocześnie
warto podkreślić znaczenie czasu, który bez wątpienia odgrywa kluczową
rolę w dynamice relacji. Wraz z jego upływem relacje zmieniają się, przybierają nową formę. Bycie mentorem umożliwiło mi doświadczenie swoistego
„towarzyszenia” w czyimś rozwoju osobistym, a rozwój i postępy obserwowane u moich mentee dały mi dużą satysfakcję. Mam nadzieję, że będę
mogła kontynuować pracę w charakterze mentora, ponieważ dzięki niej ciągle się rozwijam, dowiaduję się nowych rzeczy od moich „podopiecznych”,
a nasze relacje zdecydowanie ewoluowały.
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SUPERWIZJA Z PUNKTU WIDZENIA
MENTORA I WYKŁADOWCY
Deklarując swój udział w projekcie „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”,
realizowanym w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP, miałam świadomość,
że w ramach owego projektu przewidziane są spotkania z innymi osobami,
a co za tym idzie – stworzenie relacji, które z pewnością będą miały wpływ
zarówno na mnie, jak i na drugą osobę, z którą będę współpracowała.
W związku z tym, że praca w formule mentorialu opiera się na relacji wykładowca (mentor) – student (mentee), konieczne stało się zorganizowanie
profesjonalnej pomocy ze strony osób bardziej doświadczonych w ramach
tzw. superwizji.
7.1

WPROWADZENIE

Jak zaznacza Klaudiusz Dyjas, superwizja jest udzielaniem merytorycznego i metodycznego wsparcia osobom pracującym w zawodach z pomaganiem […] Superwizja to również szczególny, wieloaspektowy ogląd pracy,
prowadzący do rozwiązania problemów emocjonalnych i merytorycznych
związanych z wykonywaniem pracy. To, jak pisze autor dwustronny proces
pomagający poszerzać świadomość, rozwijać umiejętności, osiągać lepsze
wyniki, działa poprzez rzetelną ocenę, omówienie problemów, ukierunkowaną praktykę48.
Na potrzeby projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” superwizja została odpowiednio dookreślona definicyjnie oraz ustalone zostały jej
szczegółowe cele. I tak za główny cel superwizji uznano pracę nad indywidualnymi kompetencjami, trudnościami, planami rozwojowymi każdego
z uczestników49. Ustalono również, iż spotkania superwizyjne mogą także
być przeznaczone na konsultacje dotyczące efektywnego przeprowadzania
indywidualnych spotkań mentoringowych ze studentami (mentoriali), metodyki zarządzania narzędziami powstałymi podczas szkoleń, a także problemów wynikłych podczas spotkań z podopiecznymi itp.50.
48

K. Dyjas, Superwizja, (online), http://www.ab.org.pl/e-przewodnik/tekst/15.pdf, [15.06.2012].
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Tamże.
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Wewnętrzny regulamin superwizji ustanowiony na potrzeby niniejszego projektu.
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Z perspektywy minionych dwóch lat, i tego co się wydarzyło w moim
życiu, widzę, że przez ten czas pojawiło się w mojej świadomości wiele
pytań. Być może czekają one na swoje odpowiedzi, a może są po prostu
rozwojowym elementem procesu, w którym dane mi było uczestniczyć. Ale
rozpocznę od początku, bo od pytań właśnie wszystko się zaczęło…
Anthony de Mello w Modlitwie Żaby przedstawił historię pogrążonej
w śpiączce, umierającej kobiety, która nagle odniosła wrażenie, że została
wzięta do nieba i stoi przed Sądem.
- „Kim jesteś?” – rzekł do niej Głos.
- „Jestem żoną burmistrza”, odparła.
- „Nie pytałem, czyją żoną jesteś, ale kim jesteś?”
- „Jestem matką czworga dzieci”.
- Nie pytałem, czyją matka jesteś, ale kim jesteś.
- „Jestem nauczycielką”.
- „Nie zapytałem, jaki masz zawód, ale kim jesteś”.
[…]
I tak dalej. Niezależnie od tego, co odpowiadała, nie wydawało się to być
zadowalającą odpowiedzią, na postawione pytanie: „Kim jesteś?”.
W końcu, najwidoczniej przesłuchanie okazało się niezadowalające, bo
została z powrotem przysłana na ziemię. Gdy wydobrzała po chorobie, postanowiła odkryć, kim jest. I na tym polegała cała różnica51.
To właśnie pytania kim jestem?, kim powinnam być? pojawiały się w mojej świadomości najczęściej. Udział w projekcie pozwolił mi wejść w relację,
w której to ja – mentor i wykładowca – byłam swego rodzaju przewodnikiem dla moich mentee. Jednocześnie sama doświadczyłam wsparcia z strony superwizorki, która chętnie odpowiadała na moje pytania i udzielała rad.
Kim zatem byłam i kim jestem? Jak odpowiedzieć na to pytanie, by poczuć
wewnętrzny spokój, a jednocześnie spełniać się w roli, którą się podjęło?
W Modlitwie Żaby, autor pisze, że naszym obowiązkiem jest być. Nie być
kimś, ani też nikim – bo w tym leży chciwość i ambicja – nie być tym lub
tamtym – a wiec uwarunkowanym – ale po prostu, być52. Fragment ten jest
swoistym dopełnieniem tego, co intuicyjnie przeczuwałam i czego doświadczyłam.
7.2

WYBÓR SUPERWIZORA I JEGO ZNACZENIE

Jedną z najistotniejszych dla mnie kwestii związanych z procesem superwizji, była możliwość wyboru mojego superwizora. Doceniam ten fakt
z tego względu, iż wcześniejsze szkolenia z osobami pełniącymi później
51

A. De Mello, Modlitwa żaby, Wydawnictwo Apostolskie Modlitwy, Kraków 1992.
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funkcje superwizora pozwoliły mi świadomie wybrać osobę wspierającą
mnie w pracy mentorskiej. Wiedziałam, że sposób komunikacji, otwartość,
styl bycia tych osób ma dla mnie znaczenie. Jednym słowem, wybierając
swojego superwizora, miałam poczucie, że jest to osoba, z którą chcę dzielić
się swoimi wątpliwościami i obawami.
Projekt przewidywał sześć 45-minutowych spotkań superwizyjnych
z jedną z wybranych osób – przedstawicieli Grupy TROP, prowadzących
wcześniejsze szkolenia mentorskie. Wybrana przeze mnie superwizorka –
Pani Katarzyna – to osoba, w podobnym wieku metrykalnym do mojego,
pełna radości i pasji, a przy tym niezwykle konkretna i kompetentna. Zawsze sama mogłam zadecydować, o czym chciałabym porozmawiać i jakie
zagadnienia poruszyć. Nasze spotkania głównie miały formę sesji indywidualnych („face to face”), ostatnia sesja natomiast to superwizja grupowa.
Uczestniczyło w niej również trzech innych wykładowców, którzy także
wybrali Panią Katarzynę.
7.3

PROBLEMY ANALIZOWANE PODCZAS SUPERWIZJI

Choć podczas pracy mentoringowej nie czułam, że borykam się z jakimiś
większymi problemami, to podczas superwizji, zawsze udawało się nam
„dotknąć” wątków, które pobudzały mnie do refleksji oraz działań rozwojowych, dających mi poczucie, że jestem z moimi mentee i przy nich „bardziej”. Warto w tym miejscu dokonać przeglądu problemów i sytuacji, które
stały się przedmiotem dyskusji oraz rozważań w trakcie superwizji. A oto
najbardziej nurtujące problemy:
• Jak poradzić sobie ze zbyt dużym angażowaniem się w sprawy osobiste mentee?
• Jak wyznaczyć granice, gwarantujące, zachowanie „zdrowej” relacji
mentoringowej bez wkraczanie w obszar działań terapeutycznych,
zarezerwowanych dla osób kompetentnych w tym obszarze, czyli terapeutów?
• W jaki sposób zmotywować mentee do ustanawiania swoich osobistych celów rozwojowych, bez wyręczania ich czy sugerowania swojego zdania?
• W jaki sposób zadawać swoim podopiecznym pytania, które będą
otwierały ich perspektywę postrzegania rzeczywistości i będę otwierały ich na nowe zadania?
• W jaki sposób zadbać o to, by (nie burząc dobrej swobodnej atmosfery oraz relacji partnerskich ze swoimi mentee), być konsekwentnym i wymagającym w odniesieniu do realizacji postawionych zadań
i celów?
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Odpowiedzi na wszystkie postawione wyżej pytania szukałyśmy wspólnie z Panią Katarzyną podczas sesji superwizyjnych. Najistotniejszą sprawą,
mającą ogromny wpływ na mój rozwój, była wspomniana już wcześniej
umiejętność zadawania przez Panią Katarzynę pytań, które pozwalały mi
na zastanowienie się nad tym, co czuję w związku z określoną sytuacją,
jakie emocje mi towarzyszą, co chciałabym w danym obszarze uzyskać,
co zrealizować. Superwizorka nigdy nie dawała gotowych rozwiązań, nie
sugerowała odpowiedzi, natomiast tak kierowała naszą rozmową, dzieliła się swoimi doświadczeniami, że sama potrafiłam formułować swoje myśli. Czułam wówczas, że dana sprawa czy problem stają się przeze mnie w pewien sposób „oswojone”, nie zamykają mi drogi działania,
lecz dają szereg nowych – dotychczas niebranych przeze mnie pod uwagę
– możliwości.
Wspomniany wcześniej Klaudiusz Dyjas, opisując superwizję, sprecyzował, co jego zdaniem należy do zadań superwizyjnych. Autor wymienił
tutaj m.in.:
• zbudowanie kształcącej relacji opartej na sojuszu superwizjnym;
• konsultację, wspólną rzetelną refleksję;
• doradzanie i uczenie konkretnych umiejętności i strategii interwencyjnych;
• kontrolowanie kwestii zawodowych i etycznych;
• ocenę skuteczności53.
W moim odczuciu, opisany repertuar zadań superwizora niezwykle trafnie określa to, czego mogłam doświadczyć dzięki Pani Katarzynie, która
każdemu mojemu pytaniu, czy też wątpliwości umiejętnie nadawała znaczenie, pozostawiając mi jednocześnie przestrzeń do zadecydowania o istocie
i ważności danej sytuacji dla procesu mentoringowego.
Podczas superwizji grupowej, która miała miejsce tuż przed zakończeniem roku akademickiego 2011/2012, i tym samym zbliżającym się końcem projektu, rozmawialiśmy z Panią Katarzyną oraz pozostałymi osobami
głównie o swoich emocjach, odczuciach i refleksjach, jakie towarzyszyły
nam w związku z relacją mentoringową. Analizowaliśmy również sytuacje
trudne i zaskakujące, którymi warto byłoby podzielić się z osobami aspirującymi w przyszłości do roli mentora. W trakcie sesji sformułowaliśmy
między innymi następujące spostrzeżenia:
• W relacjach mentoringowych, mimo iż zwykle pracuje się z kilkoma
osobami, należy bardzo dbać o indywidualne i podmiotowe podejście
do mentee;
• Niezwykle trudno pracować w relacji mentoringowej, gdy z mentee
53
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łączą nas również inne relacje – np. gdy się jest jego wykładowcą
przedmiotowym, promotorem itp.;
• W sytuacji „niedopasowania” bądź trudnego kontaktu mentee z mentorem warto szczerze i otwarcie przyznać się do takiego stanu rzeczy
i w miarę możliwości skierować mentee do innej osoby (nie należy
mieć wówczas poczucia porażki, tylko odpowiedzialności za sprawnie przebiegający proces);
• Trudne lub wręcz niemożliwe jest stworzenie relacji mentoringowej,
w ramach której podejmuje się wyłącznie kwestie związane z rozwojem zawodowym bądź edukacyjnym. Człowiek – jako harmonijna
całość – funkcjonuje w obszarze osobistym, zawodowym i edukacyjnym. Niejednokrotnie to właśnie sprawy osobiste są tymi, które
determinują właściwy rozwój w sferze zawodowej oraz edukacyjnej.
7.4

PODSUMOWANIE

Podsumowując swoje rozważania, chciałabym podkreślić, jak ważne
i pomocne okazały się dla mnie jako mentora akademickiego sesje superwizyjne. Stały się one nie tylko szansą rozwiązania problemów czy rozstrzygnięcia wątpliwych kwestii, ale przede wszystkim okazją do zweryfikowania swoich doświadczeń oraz nadania im osobistego znaczenia. Sesje
superwizyjne były dla mnie również okazją do przemyśleń na temat jakości
oraz efektywności mojej pracy, dawały również dodatkową motywację oraz
siłę do podejmowania dalszych działań. Niejednokrotnie sam ogląd danej
sytuacji z perspektywy innej osoby (w tym przypadku Pani Katarzyny bądź
innych mentorów podczas sesji grupowej) był niezwykle wzbogacający.
Myślę, że nie bez znaczenia jest fakt, iż w większości zawodów, w które
wpisane jest pomaganie innym, superwizje przewidziane są nie tylko jako
forma wsparcia, ale również narzędzie mające duży wpływ na rozwój osoby
superwizowanej. Doceniam to doświadczenie oraz z całą odpowiedzialnością polecam korzystanie z superwizji wszystkim osobom, które pracują
w jakiejkolwiek relacji „pomocowej”.
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STUDIUM PRZYPADKU W PRACY MENTORA54
Studium przypadku (case study) powinno być jednym z podstawowych narzędzi w pracy mentora. Skorzystanie z tego narzędzia umożliwia, bowiem,
mentorowi zbadanie/zgłębianie (prawdziwej) sytuacji, w jakiej znajduje się
uczestnik procesu mentoringowego; dokonanie analizy słabych i mocnych
stron uczestnika, zdiagnozowanie problemów i trudnych sytuacji w jego
życiu, określanie potrzeb i oczekiwań uczestnika związanych z uczestniczeniem w omawianym procesie. Co ważne, mentor ma dużą dowolność
w zakresie doboru metod analizy przypadku, gdyż w literaturze przedmiotu
nie określono sztywnych reguł i zasad służących temu procesowi.
W niniejszym opracowaniu zostanie opisany przypadek jednej ze studentek studiów magisterskich uzupełniających (specjalność „Kierownictwo
i przywództwo w społecznościach lokalnych”), z którą miałam przyjemność
współpracować w ramach mentoriali.
8.1

CHARAKTERYSTYKA PRZYPADKU

Studentka zdecydowała się na podjęcie studiów uzupełniających o specjalności „Kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych”, ponieważ odczuwała potrzebę rozwinięcia swoich predyspozycji społecznych.
Interesowała ją praca z ludźmi, chciała mieć wkład w kreowanie swojej
społeczności lokalnej. Kiedyś aktywnie działała w harcerstwie, była wychowawcą kolonijnym, myślała o podjęciu działalności wolontariackiej.
Zmuszona była jednak do podjęcia pracy w branży, która nie była zgodna z jej oczekiwaniami. Praca wymagała długotrwałej analizy dokumentów, czego studentka nie lubiła. Chciała mieć kontakt z ludźmi, nie z papierami. W trakcie mentoriali studentce udało się zmienić pracę na inną
– umożliwiającą kontakty z ludźmi, jednak mniej korzystną pod względem
finansowym.
W trakcie rozmowy okazało się, że studentka posiada różnorodne talenty
i zainteresowania (ma talent plastyczny, gra na gitarze, piecze wyśmienite
ciasta, tańczy modern jazz). Jednak nie wiedziała, w jaki sposób mogłaby
wykorzystać swoje umiejętności.
54

Opracowanie powstało w oparciu o materiały i testy dostarczone przez grupę TROP.
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Największym marzeniem studentki w momencie rozpoczęcia mentoriali
było nauczenie się języka hiszpańskiego i wyjazd do tego kraju (początkowo w celach turystycznych). Z rozmowy wynikało jednak, że są to marzenia trudne do realizacji. Studentka nie znała języka hiszpańskiego – uczyła
się go we własnym zakresie, traktując to jako hobby. Nie potrafiła również
swobodnie komunikować się w języku angielskim. Ponadto brakowało jej
pewności siebie i determinacji, by zawalczyć o własne marzenia.
Tak było na początku. Po roku spotkań mentoringowych – w trakcie
których pracowałyśmy m.in. nad wzrostem pewności siebie studentki, określeniem jej priorytetów życiowych, wzmacnianiem silnych stron – w mentee
zaszła ogromna zmiana. Kiedy nadarzyła się okazja do wyjazdu, studentka
zaryzykowała, zgłosiła się na rozmowę oceniającą poziom kompetencji językowych i w rezultacie wyjechała do Hiszpanii. Wcześniej musiała podjąć
wiele trudnych i ważnych decyzji, na co nie była do końca gotowa. Najistotniejszą z nich było odejście z pracy, w której zdołała zdobyć opinię osoby
pracowitej, godnej zaufania i w której miała właśnie awansować. Chęć realizacji własnych marzeń była jednak silniejsza. Okazało się, że było warto.
Hiszpania zauroczyła studentkę. Nawiązała wiele cennych kontaktów, zwiedziła miejsca, o których do tej pory mogła jedynie pomarzyć; przekonała
się, jak cudownymi i serdecznymi osobami są Hiszpanie. Pobyt umocnił
mentee – uwierzyła w siebie, nauczyła się podejmować decyzje, odnalazła
odpowiedź na wiele nurtujących ją pytań. Co więcej, nauczyła się języka
hiszpańskiego, do czego nie była w stanie zmobilizować się w Polsce.
Studentka była pewna, że chce wrócić do Hiszpanii, dlatego zdecydowała się tak pokierować swoim życiem osobistym i zawodowym, by stało się to
możliwe. Postanowiła w dalszym ciągu uczyć się języka hiszpańskiego, jak
również znaleźć zatrudnienie w firmie z kapitałem hiszpańskim lub podjąć
kolejne studia, które umożliwiłyby jej (w dalszej perspektywie czasowej)
wyjazd do wymarzonego kraju. Co ważne, studentka podkreślała, że gdyby nie spotkania mentoringowe nie zdecydowałaby się na dokonanie zmian
w swoim życiu.
8.2

CELE DO OSIĄGNIĘCIA – ZAŁOŻENIA

Określenie celów do realizacji jest jednym z ważniejszych etapów
w pracy mentora z podopiecznym. Aby prawidłowo wykonać to zadanie,
należy pokusić się o analizę potencjału studenta/studentki, określenie jej/
jego oczekiwań i potrzeb, a także sporządzić indywidualny plan rozwoju,
w którym zostaną zapisane poszczególne założenia oraz sugerowane sposoby ich realizacji.
Analiza potencjału podopiecznego może zostać dokonana m.in. poprzez:
przeprowadzenie swobodnej rozmowy, przeprowadzenie testów badających
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predyspozycje/kompetencje, dokonanie analizy słabych i mocnych stron –
tzw. SWOT, przeprowadzenie testów psychologicznych (tylko w przypadku,
gdy mentor posiada stosowne uprawnienia). Pracując z moją podopieczną,
zdecydowałam się na zastosowanie trzech pierwszych narzędzi. Poniżej
przedstawiam rezultat naszej pracy.
Analiza potencjału studentki – poprzez rozmowę, testy, SWOT
Podsumowanie analizy. Studentka potrafi obsługiwać komputer i urządzenia biurowe, umie analizować dokumenty; zna język angielski w stopniu
podstawowym – umiejętność ta jest doskonalona m.in. poprzez oglądanie
filmów anglojęzycznych z napisami; posiada talent plastyczny; umie grać
na gitarze; umie tańczyć – w szczególności: modern jazz; potrafi dobrze
zorganizować swój czas pracy; jest optymistką; potrafi neutralizować
konflikty; potrafi zjednywać sobie ludzi; bardziej ceni pracę z ludźmi niż
z dokumentami.
Określenie oczekiwań studentki i potrzeb związanych z uczestnictwem
w mentorialach – poprzez rozmowę
Podsumowanie. Studentka pragnie dokonać zmian w życiu, odnaleźć
sposób na zmotywowanie siebie do zmian; określić priorytety w życiu;
określić kierunek swojego rozwoju zawodowego; bardziej uwierzyć w siebie i swoje możliwości.
Realizacja celów określonych w Indywidualnym Planie Rozwoju –
zgodnie z ustaleniami
Podsumowanie. Określone cele są zgodne z oczekiwaniami i potrzebami
studentki. Poszczególne działania, służące realizacji celów, będą realizowane etapami (w ramach kolejnych spotkań)
8.3

DZIAŁANIA PODJĘTE W ZWIĄZKU
Z REALIZACJĄ CELÓW

Jak wspomniałam we wcześniejszej części opracowania, jednym z narzędzi, które wykorzystałam pracując ze studentką, były testy badające jej
predyspozycje/kompetencje w takich obszarach, jak: zdolność do pełnienia
poszczególnych ról w zespole/grupie (test Belbina), preferowany styl komunikowania z innymi osobami (test na style komunikacji), zdolność do zachowań asertywnych, zdolność do pełnienia funkcji lidera. Poniżej prezentuję
wyniki naszej pracy.
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Testy: Belbina, style komunikacji, asertywność, motywacyjne DNA,
kwestionariusz kompetencji – samoocena i ocena mentora
Podsumowanie testów
W grupie studentka pełni rolę wszędobylskiego łącznika i duszy zespołu.
Jest osobą posiadającą liczne kontakty, co umożliwia jej dotarcie do miejsc
i osób przydatnych dla zespołu. Jest uzdolniona interpersonalnie, entuzjastyczna i przyjazna, dzięki czemu inni odbierają ją pozytywnie. Ma zdolność do inicjowania kontaktów między ludźmi i prowadzenia negocjacji.
Jest bardzo dobrym ambasadorem grupy na zewnątrz. Studentka to osoba
ciepła, łatwo nawiązująca kontakty, wrażliwa na emocje innych. Liczy się
dla niej utrzymanie dobrej atmosfery w zespole. Dzięki swoim zdolnościom
dyplomatycznym pomaga neutralizować problemy interpersonalne w zespole, likwidować napięcia i łagodzić konflikty. Szczególnie przydatna bywa
w sytuacjach wewnętrznej walki pomiędzy członkami zespołu, niekonstruktywnej dyskusji, nadmiernej krytyki czy nagonki na jednego z członków zespołu.
Studentka jest przyjacielem (test na style komunikowania). Oznacza to,
iż przywiązuje dużą wagę do relacji międzyludzkich; jest zainteresowana
wzajemnymi oddziaływaniami ludzi; interesują ją pobudki ludzkich działań; jest wrażliwa; ma wysoki poziom empatii; ocenia sytuacje w kategorii
zaangażowanych w nią emocji ludzkich; może być postrzegana jako lojalna i pomocna przyjaciółka; jest nastawiona na przyszłość; lubi rozmawiać
o ludziach i ich emocjach.
Z testu badającego asertywność w poszczególnych obszarach życia wynika, iż studentka nie ma problemów z asertywnością w takich obszarach,
jak: obrona swoich praw poza sferą osobistą, obrona swoich praw w kontaktach osobistych; inicjatywa i kontakty towarzyskie, wyrażanie próśb
i uczuć pozytywnych, wyrażanie opinii. Najwięcej problemów sprawia studentce wykazanie asertywności w takich obszarach, jak: wyrażanie uczuć
negatywnych, naruszenie cudzego terytorium, kontakt z autorytetem oraz
wystąpienia publiczne.
Studentka jest sojusznikiem (test na motywacyjne DNA). Sojusznicy
są kreatywni i troskliwi; cieszą się życiem, pielęgnują związki z ludźmi;
są lubiani przez innych. Charakteryzują się przedsiębiorczością i pomysłowością. Potrafią pójść na kompromis, jeśli wymaga tego zakończenie zadania. Świetnie pracują w zespole; potrafią rozbudzić w innych ukryte talenty.
Dzięki swojemu ciepłu i entuzjazmowi łączą troskę o innych z rozwojem
osobistym. Podchodzą do problemów w sposób praktyczny i indywidualny.
Mają wrodzoną zdolność znajdowania rozwiązań, w których każda strona
wygrywa. Cenią sobie to, co jest naprawdę ważne i pragną wnieść pozytyw-
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ny wkład do społeczeństwa. Są oddanymi partnerami, gdyż potrafią łączyć
lojalność z zamiłowaniem do przygód.
Analiza kwestionariusza samooceny przyniosła następujące wyniki.
Studentka określiła, iż przywództwo (umiejętność pełnienia funkcji roli
lidera, inspirowanie oraz zarządzanie pracą innych osób), komunikacja (jakość przekazu, umiejętność aktywnego słuchania, zdolność do przekonywania innych), współpraca (umiejętność pracy w zespole, nawiązywanie
relacji, budowanie sieci kontaktów) są u niej rozwinięte na poziomie wysokim. Natomiast cechy, takie jak: proaktywność (samodzielne przejmowanie
inicjatywy, umiejętność wychodzenia poza przyjęte schematy działania),
organizacja i planowanie (efektywność działania, umiejętność budowania
i wdrażania planów w oparciu o trafną diagnozę sytuacji i priorytetów),
radzenie sobie w trudnych sytuacjach (umiejętność sprawnego działania
w obliczu sytuacji problemowych, wytrwałość i skuteczność w pokonywaniu przeszkód) – zostały przez nią określone na poziomie przeciętnym.
Zdaniem mentora, studentka w momencie rozpoczęcia mentoriali prezentowała wysoki poziom kompetencji w zakresie współpracy, przeciętny
zaś w pozostałych obszarach. Pod koniec realizacji procesu mentoringowego studentka prezentowała wysoki poziom kompetencji we wszystkich
analizowanych obszarach. Przyczynił się do tego pobyt w Hiszpanii, który
sprawił, że studentka uwierzyła w siebie i zaczęła dokonywać korzystnych
zmian w swoim życiu.
Opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju i harmonogramu jego
wdrażania.
Kolejnym etapem naszej pracy było opracowanie Indywidualnego Planu
Rozwoju (IPR), który był dla nas dużym ułatwieniem. Poniżej prezentuję
strukturę wypracowanego planu.
Struktura IPR zawierała takie elementy, jak:
• określenie celu rozwojowego (zgodnego z potrzebami i oczekiwaniami studentki) – zwiększenie pewności siebie;
• uwagi o przebiegu realizacji celu (sukcesy, trudności, wyzwania, refleksje) – bariery natury psychologicznej, szybkie zniechęcanie się
w początkowym etapie, przełom w trakcie wyjazdu do Hiszpanii;
• uwagi na temat kompetencji studentki w obszarze związanym
z celami rozwojowymi (kompetencje w momencie przystąpienia do
realizacji celu oraz nowo nabyte umiejętności) – słaba motywacja
do dokonania zmian;
• inne informacje ważne dla studentki (m.in. sugestie związane z re-
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alizacją celu – do przemyślenia) – zbieranie informacji zwrotnych od
różnych osób, lektura stosownych książek, pozytywne wzmocnienia
do powtarzania.
Systematyczne kontakty mające na celu monitorowanie postępów –
spotkania osobiste oraz korespondencja mailowa (przydatne zwłaszcza
w trakcie pobytu studentki w Hiszpanii)
Istotnym elementem naszej współpracy było także zadeklarowanie obustronnej gotowości do systematycznych kontaktów (mailowych oraz osobistych), umożliwiających monitorowanie postępów w realizowaniu założonych celów, jak również bieżącego eliminowania trudności i problemów
towarzyszących ich realizacji.
Studentka miała zlecane „prace domowe” do wykonania (dzięki czemu
mogła przećwiczyć nabyte umiejętności, sprawdzić się w nowych rolach).
Jednym z takich zadań było poproszenie studentki o zapoznanie się z organizacjami pozarządowymi działającymi w Polsce na rzecz określonych
grup społecznych oraz wybranie spośród nich takich, z którymi chciałaby
nawiązać współpracę (z wyjaśnieniem, dlaczego wybrała właśnie te instytucje). Wykonanie zadania miało na celu m.in. sprawdzenie rzeczywistego
zainteresowania uczestniczki mentoriali pracą na rzecz organizacji pozarządowych.
8.4

WYNIKI

Mentoriale miały pozytywny wpływ na studentkę. Dzięki nim lepiej poznała siebie, uwierzyła w swoje możliwości, podjęła decyzję o konieczności
dokonania zmian w swoim życiu i realizacji marzeń.
Pobyt w Hiszpanii okazał się punktem zwrotnym w życiu studentki.
Miała okazję sprawdzenia się w nowych dla siebie, często bardzo stresujących, sytuacjach. Mimo różnic kulturowych i słabej znajomości języka poradziła sobie bez większych problemów. Nawiązała również cenne kontakty,
dzięki którym zwiększy swoje szanse na powrót do Hiszpanii w przyszłości.
Również wszelkie decyzje natury zawodowej i osobistej, które studentka
podjęła po powrocie do Polski miały na celu umożliwienie jej powrotu do
Hiszpanii w (niedalekiej) przyszłości.
Studentka bez wątpienia zrealizowała wszystkie wcześniej wyznaczone
cele (zgodnie z Indywidualnym Planem Rozwoju). A nawet udało jej się
osiągnąć dużo więcej – pokonała własne słabości i odważyła się zawalczyć
o własne szczęście.
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8.5

ZAKOŃCZENIE

Jak korzystać ze studium przypadku – wskazówki dla mentorów
1. Należy dokładnie zapoznać się z danym przypadkiem (poznać słabe
i mocne strony studenta, określić jego potencjał, poznać obawy i wątpliwości, oczekiwania oraz potrzeby) – np. można poprosić studenta
o przygotowanie krótkiej informacji na swój temat, zawierającej potrzebne nam dane.
2. Należy ocenić i dokonać selekcji informacji pod kątem ich przydatności dla procesu mentoringowego.
3. Należy wyodrębnić problemy zaprezentowane w opisie przypadku,
jak również określić priorytety – które ze wskazanych problemów
trzeba rozwiązać w pierwszej kolejności.
4. Należy zaproponować różne rozwiązania problemu, przewidując, jakie konsekwencje mogą wyniknąć z ich wdrożenia oraz sporządzić
ranking rozwiązań, które będą najbardziej korzystne dla uczestnika
mentoriali (przy uwzględnieniu różnych perspektyw czasowych).
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MENTORING – DIALOG DLA ROZWOJU.
STUDIUM PRZYPADKU – KATARZYNA
Celem niniejszego opracowania jest ukazanie znaczenia mentoringu dla
rozwoju partnerów tej specyficznej relacji. Szczególną uwagę skupimy na
analizie znaczenia mentoringu dla rozwoju kompetencji „mentee” jako animatora społeczności lokalnych oraz mentora jako… „mentora” – nowoczesnego nauczyciela akademickiego, który udziela wsparcia w procesie doskonalenia się swego partnera, a przy tej okazji rozwija swoje kompetencje
doradcy i opiekuna.
9.1 WPROWADZENIE
Mentoring jest relatywnie nowatorską metodą pracy wychowawczej, niezbyt dobrze rozpoznaną w przestrzeni działań opiekuńczych i wychowawczych, szczególnie w polskich szkołach wyższych. Polskie uczelnie zmuszone są jednak – zarówno przez formalne wymagania związane z przystąpieniem polski do UE, jak i naturalne procesy włączania się w system walki
o przetrwanie na rynku usług edukacyjnych – do poszukiwania sposobów
modernizacji swej edukacyjnej oferty. Spróbujemy więc także ukazać, jak
proces opieki nad studentem w roli mentee pozwala realizować te oczekiwania szkoły wyższej, wprowadzającej mentoring jako model pracy dydaktyczno-wychowawczej do zasobów swoich form i metod kształcenia. Warto
skoncentrować uwagę także na próbach określenia specyfiki relacji mentoringowej na tle innych typów relacji pedagogicznych, które pojawiają się
nieustannie jako odpowiedź na potrzeby różnorodnych środowisk wychowawczych. Zobaczmy zatem, gdzie tkwi różnica między pewnymi typami
wsparcia wychowawczego w pracy dydaktycznej, opiekuńczej, socjalnej,
doradczej a mentoringiem akademickim właśnie.
Powyższe cele można realizować dokonując badań z użyciem różnorodnych paradygmatów metodologicznych. W niniejszym opracowaniu przyjmiemy założenia obecne w podejściu jakościowym, akcentując konieczność
uzupełnienia wiedzy o analizowanym zjawisku o obraz jednostkowego
przypadku, który pozwala na pogłębienie rozumienia cech mentoringu akademickiego i dosadniej obrazuje złożoność tego procesu na tle „twardych”
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danych statystycznych. Studium przypadku tu przedstawione pozwoli więc
– prawdopodobnie – na podjęcie trafnych decyzji wszystkim osobom zaangażowanym w próby modernizacji działań akademickich na różnych poziomach: od jednostkowych decyzji poszczególnych wykładowców, aż po decyzje bardziej scentralizowane i umocowane bardziej formalnie na szczeblu
uczelni wyższej. Niniejsze studium jest skupione na jednostkowym przypadku, ale przyjętą jednostką analizy jest nie tyle sama osoba mentee, ile
raczej mentorial jako proces, w którym partnerami relacji była Katarzyna A.
oraz autorka tego opracowania55. Stąd konieczność skupienia uwagi nie tylko na samej studentce, lecz także na mentorze oraz kontekście naszej relacji.
Takie podejście do analizy dobrej praktyki wydaje się bardziej dostosowane
do holistycznych ujęć zalecanych w tego typu analizach.
9.2

STUDIUM PRZYPADKU –
METODOLOGICZNE DYLEMATY

Studium przypadku wymaga – zanim przedstawię wyniki swych dociekań – przypomnienia pewnych założeń. Każdemu badaczowi ta postać badań dostarcza przede wszystkim pewnych etycznych problemów, związanych
z koniecznością ochrony interesów osoby badanej w publikowanym raporcie56. W tym przypadku badana Katarzyna A. wyraziła zgodę na ujawnienie
wszelkich informacji nt. naszych relacji, które mają merytoryczne znaczenie
dla pogłębienia niniejszych analiz, włącznie ze zgodą na publikację mniej
drażliwych fragmentów zapisków, prowadzonych przeze mnie w celu dokumentowania przebiegu mentoriali, a także naszej korespondencji. Starałam
się nie nadużywać jej zaufania, konsultując się z nią w przypadku wszelkich
wątpliwości. Świadczy to, że badana ma nie tylko dobry kontakt ze mną, ale
także cechuje ją otwartość na dzielenie się wiedzą o nowatorskich działaniach,
w których brała udział i wysoka świadomość tego, że uczestniczyła w innowacji o dużym znaczeniu społecznym. Jest to jedyny wyznacznik wyboru
Kasi jako bohaterki niniejszego opracowania, gdyż pozostałe osoby z grona
moich podopiecznych miały mniejsze lub większe wątpliwości na temat swego udziału w tego typu publikacji. Nie oznacza to, że nie mogłyby z powodów merytorycznych stać się „obiektem” badań, gdyż w każdym przypadku
analiza przebiegu moich mentoriali dawała bogate pole do analiz i konkluzji.
Przyjęty rodzaj raportu z działań mentorialowych ma także inne ograniczenia. Powstał na bazie danych gromadzonych zasadniczo w celu au55
Na potrzeby niniejszego raportu przyjmuję defi nicję „studium przypadku” za K. Konarzewskim, zob. K. Konarzewski, Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP,
Warszawa 2000, s. 78.

K. Rubacha, Metodologia badań nad edukacją, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa
2008, s. 334.
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torefleksji oraz wymiany myśli z mentee. Były to tzw. notatki terenowe57,
powstające na bieżąco podczas każdego spotkania oraz zapis korespondencji
mailowej, które można zaliczyć raczej do danych niewywołanych, co zbliża
nieco koncepcję tej analizy do analizy konwersacyjnej58. Ich niezbyt sformalizowana, swobodna postać w chwili powstawania tego badawczego sprawozdania ograniczała pole analiz do tych faktów i ich znaczeń, które mogły
zostać odtworzone na drodze retrospekcji. Taki moment budowania refleksji
o przebiegu i znaczeniu mentoriali w niniejszym raporcie jest, zdaniem niektórych autorów, niezbyt trafny, gdyż dane w studium przypadku powinny
być nie tylko rejestrowane, ale też analizowane na bieżąco. Niniejsza analiza
powinna zatem być traktowana jako raport ex post, bazujący zasadniczo na
danych nieinwazyjnych, pochodzących z tzw. obserwacji prostej59 i powstałych pierwotnie nie dla celów badawczych, lecz przede wszystkim dla celów
praktycznych.
Warto także zaznaczyć, że nasze studium przypadku można zaliczyć
do badań typu action research, co oznacza, że […] procedura ta jest poznawaniem specyficznych właściwości wybranego wycinka własnej bieżącej
praktyki poprzez jego wielostronną analizę […]60. Z jednej strony daje to
możliwość zdobycia specyficznych informacji o jakości własnych działań
oraz dokonania na ich bazie wartościowych autorefleksji, jednak z drugiej
– niesie zagrożenie dla rzetelności i trafności tak pozyskanego materiału badawczego. Trzeba też pamiętać, że niniejsze studium jest wyraźnie ograniczone do analizy informacji płynącej jedynie ze strony mentora. Tak przedstawione założenia (a raczej zastrzeżenia) nie powinny osłabiać wymowy
wyników niniejszej analizy, lecz raczej skłaniać odbiorcę do krytycyzmu
wobec przedstawionych spostrzeżeń i konkluzji.
9.3

OSOBY DIALOGU – MENTOR KRYSTYNA LISZKA

Nie tyle brak skromności, ile raczej chronologia narracji narzucają konieczność zarysowania charakterystyki postaci występujących w tej trwającej dwa lata relacji od osoby mentora. Swoje przygotowania do pierwszego
spotkania z Katarzyną rozpoczęłam od momentu zgłoszenia się do projektu
„Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” wiosną 2009 roku. Przygotowania do
roli mentora trwały długo i miały charakter nie tylko formalnych szkoleń,
ale także procesu autoedukacji, o której nie waham się powiedzieć: „nie57

D. Silverman Prowadzenie badań jakościowych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 218.

58

Tamże, s. 160-161.

C. Frankfort-Nachmias, D. Nachmias, Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka,
Poznań 2001.

59

60
M. Czerepaniak-Walczak, Badanie w działaniu, [w:] S. Palka (red.), Podstawy metodologii badań w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008, s. 320.
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ustająca i dynamiczna”. Kształcenie w tym zakresie było (i jest) permanentne, gdyż obejmowało wiele dni warsztatowych i obowiązkowych szkoleń
prowadzonych przez specjalistyczną instytucję, posługującą się programem
dostosowanym do potrzeb projektu. W ramach tego programu opracowano
autorskie, wewnętrzne materiały szkoleniowe oraz dostarczano nam literaturę przedmiotu, zakupioną specjalnie dla celów projektu. Lektura tych
publikacji była istotnym źródłem mojej wiedzy o zasadach mentoringu,
wzbogacanej przez dyskusję oraz treningi w trakcie szkoleń.
W mojej ocenie, istotne znaczenie dla rozwoju kompetencji mentorskich
miały także dwa typy działań: projektowanie narzędzi pracy mentorskiej
oraz wyjazdy studyjne. I tak, zespołowo (pod kierunkiem trenerów z Grupy TROP) opracowaliśmy na potrzeby projektu Schemat pracy mentorów
w oparciu o model kompetencji animatora społeczności lokalnych. Jego
istotnymi, moim zdaniem, elementami były:
• profil kompetencji animatora, w którym wyodrębniliśmy 6 kluczowych kompetencji oraz ich wskaźniki,
• rozbudowane i starannie zoperacjonalizowane opisy zadań rozwojowych w relacji do każdej kompetencji,
• dwa komplementarne Kwestionariusze Poziomu Kompetencji: dla
mentee (KPK) i dla mentora (KPK-m).
Tak przygotowane narzędzia, obok regulaminów i dokumentacji przebiegu mentoriali, pozwalały zagwarantować solidne formalno-teoretyczne zaplecze dla podejmowanych przez nas działań praktycznych. Nasze aktywne
uczestnictwo w ich opracowaniu pozwoliło mi na wejście w relację z mentee
z dużą świadomością wszelkich trudności i zakresu własnej odpowiedzialności za jej kształt.
Istotną dla mnie częścią przygotowań były obserwacje mentoriali podczas wyjazdów studyjnych, w moim przypadku zagranicznych (The University of Manchester – wrzesień 2010, Universita la Sapienza w Rzymie
– październik 2010). Kilka dni pobytu w miejscach, gdzie mentoring jest od
pewnego czasu obecny w kształceniu i rozwoju wielu kompetencji studentów, rozmowy z doświadczonymi ludźmi, uczestniczącymi w organizacji
różnych form mentoriali, analiza dokumentacji i innych narzędzi wykorzystywanych w tym procesie, a zwłaszcza bezpośrednia obserwacja dobrych
praktyk mentoringowych w kształceniu pedagogicznym studentów – pozwoliły mi pogłębić swoje wyobrażenie o kształcie moich przyszłych relacji
z mentee.
Te celowo organizowane wielostronne formy przygotowania do wejścia
w proces mentoringu generowały we mnie bardzo ambiwalentne odczucia: wspierały pewność siebie i przekonanie o wartości tej innowacji, ale
zarazem nasilały krytycyzm i obawy na temat własnej skuteczności. Tych
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pierwszych, bardziej pozytywnych emocji było jednak więcej, co pozwoliło
na sformułowanie autocharakterystyki służącej zaprezentowaniu mnie jako
potencjalnego mentora na stronie projektu. Sylwetka została „empirycznie
zweryfikowana” raczej pozytywnie, gdyż jako pierwsza z listy 10 mentorów
doczekałam się rejestracji kompletu swoich podopiecznych. Nasze pierwsze
spotkanie odbyło się w listopadzie 2010 roku w siedzibie Wydziału Nauk
Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach. Jedną z moich mentee była Katarzyna A.
9.4

OSOBY DIALOGU – MENTEE KATARZYNA

Katarzyna w chwili rozpoczęcia mentorialu miała 24 lata. Była studentką
I roku pedagogiki na studiach II stopnia WSP TWP na specjalności „Aktywizacja i rozwój społeczności lokalnych”, a zarazem studiowała na II roku
pedagogiki, także studia II stopnia, specjalność „Resocjalizacja z profilaktyką społeczną” na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Pierwsza próba
określenia celów i zadań rozwojowych związanych z mentorialem pozwoliła
ustalić, że dla Kasi najważniejsze jest – na razie – nie tyle rozwijanie swych
kompetencji animatora, ile znalezienie równowagi między obowiązkami
wobec obydwóch uczelni. To zresztą uzasadniło przyznanie jej prawa do
indywidualnej organizacji studiów na WSP TWP. Studentka skorzystała
z tych uprawnień wielokrotnie, szczególnie że należała do tej przeważającej
zdecydowanie liczby studentów aktywizacji, którzy dojeżdżali na zajęcia
z małych miejscowości, oddalonych czasem znacznie od miejsca studiów.
Jak sama przyznała, w wyborze mojej osoby na mentora ważnym elementem była zaakcentowana przeze mnie dyspozycyjność wobec studentów,
którą konsekwentnie następnie okazywałam.
Studentka określiła swą motywację do podjęcia kolejnych studiów bardzo
racjonalnie: jako próbę podniesienia kwalifikacji potrzebnych w znalezieniu
stabilnej pracy zawodowej. Z drugiej strony wybór studiów był niewątpliwie
związany z aktywnością animacyjną wśród dzieci i młodzieży, w której
mentee ma już dotąd wiele pozytywnych i udokumentowanych (konkretnych) doświadczeń. Jej zawodowa sytuacja w listopadzie 2010 roku była,
niestety, bardzo niestabilna. Kasia była na utrzymaniu rodziców, podejmowała w tym czasie pracę dorywczą, bez widoków na solidną i korzystną
finansowo umowę o pracę. Formalnie była stażystką w miejscowym zespole
szkół ogólnokształcących i – jak wówczas twierdziła - pracuję na każdym
z możliwych stanowisk (zdarzyło się nawet na portierni). Do najciekawszych
zaliczam każdorazowe spotkanie z młodzieżą, ponieważ co 45 minut jest ono
inne61. Była to więc sytuacja bardzo typowa dla młodej Polki, szukającej
61
Wszystkie cytaty obrazujące przebieg naszych kontaktów podczas relacji mentoringowej pochodzą z przechowywanych przeze mnie notatek terenowych i innych form kontaktu z mentee.
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stabilizacji zawodowej w swym miejscu zamieszkania – małym miasteczku
gminnym, pozbawionym większych zakładów pracy, a zarazem z dużą liczbą problemów socjalno-wychowawczych wśród młodzieży, wobec których
Kasia nie potrafiła przejść obojętnie. Kasia oczekiwała od mentoringu i mentora, że pomogą jej w korygowaniu swego rozwoju profesjonalnego, a więc
częściowo wypełnią rolę doradcy zawodowego. Wcześniej (czyli od momentu
ukończenia szkoły średniej) studentka często podejmowała wolontariat i była
bardzo „niekomercyjnie” nastawiona na aktywność w pracy wychowawczej.
Ten dylemat: jak robić to, co się lubi i jak zarazem z tego się utrzymać,
nieustannie pojawiał się w naszych rozmowach podczas trwania mentoriali.
Kasia z jednej strony ujawniała ogromne pokłady idealistycznego zaangażowania w wiele bardzo wartościowych działań, ale też – mówiąc kolokwialnie
– „klepała biedę” i pozostawała w zależności finansowej od swych rodziców,
których sytuacja również nie była stabilna. Mentoring, zdaniem Kasi, miał
pełnić rolę pomocną w korekcie jej rozwoju zawodowego, co odebrałam jako
próbę urealnienia swych planów. Do tego pragnienia dochodziła wizja realizowania swej pasji: […] Moją pasją zdecydowanie jest taniec. Już teraz łączę
pasję z pracą, prowadząc zajęcia artystyczno-sportowe w zespole szkół na
zlecenie MOPS […] – pisała mentee w listopadzie 2010 roku. Poproszona
o przedstawienie konkretów dotyczących dotychczasowych osiągnięć przedstawiła imponującą listę (jak na tak młody wiek) zrealizowanych szkoleń
i kursów formalnych w zakresie pracy woluntarystycznej, animacyjnej (!),
staży i obozów warsztatowych, silnie merytorycznie związanych z wybraną
specjalnością studiów. Świadczy to dobitnie o wysokiej świadomości swoich
zainteresowań i podejmowaniu bardzo konkretnych, spójnych i konsekwentnych działań samokształceniowych. Na tym tle uwidoczniła się kolejna (bardziej ogólna) pasja Katarzyny: Kasia lubi się uczyć, jest bardzo otwarta na
nowe doświadczenia, ale lubi też – co studentka odkryła w trakcie jednego
ze spotkań – pozostawać w roli „uczennicy”. Może w ten sposób wysyłać
otoczeniu, ale i sobie samej sygnały, świadczące o swoistej „niedojrzałości”.
Mentee potwierdziła, że jej największym – subiektywnie – problemem jest
uzyskanie siły przebicia i równowagi w komunikacji z dorosłymi, często
starszymi od niej partnerami w rozmowie. W kontaktach z dziećmi nie ma
tego problemu i tak opisała swe największe osiągnięcie:
Najbardziej dumna jestem z przeprowadzenia warsztatów ekspresji ruchu
i improwizacji na obozie wolontariackim w 2006 r.; ułożenie dla dzieciaków
układu tanecznego i obserwowanie, ile radości sprawia im uczestnictwo
w zajęciach, a później zaprezentowanie się przed szerszą publicznością, do
tej pory wywołuje u mnie uśmiech.
Zatem jako jeden z celów pracy mentorskiej zaakceptowane zostało wstępnie doskonalenie kompetencji komunikacji, szczególnie w relacji
z osobami „wyżej postawionymi”. Ważnym spostrzeżeniem, będącym
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punktem wyjścia dla konstrukcji wielu mentorialowych zadań rozwojowych, było ustalenie, że Kasia jest osobą działającą celowo i konsekwentnie, nie porzuca podjętych działań, zanim nie spróbuje doprowadzić ich do
końca. Lubi działać planowo, choć nie „pierwszoplanowo”, czyli w wielu
pracach zespołowych wykonuje zadania pracochłonne, mozolne, bez eksponowania siebie w roli szefa. Co więcej, ma skłonności do podejmowania
zadań trudnych, niewdzięcznych, narażając się na ryzyko niepowodzenia.
Stoi to w sprzeczności z jej deklaracją, że jest osobą, która powinna popracować nad kompetencją innowacyjności, która (zgodnie ze wskaźnikami
z KPK) wypadła w jej mniemaniu słabo.
Na tle tych wstępnych ustaleń, pochodzących z kilku pierwszych rozmów oraz przesłanych mi informacji o sobie (swych osiągnięciach, cechach,
pragnieniach itp.), toczył się proces mentoringu.
9.5

MENTORING – DIALOG
DLA ROZWOJU MENTEE I MENTORA

Rozmowa jest działaniem, szczególnie istotnym we wszelkiego typu
doradztwie, jak stwierdził D. Silverman62. Jako działanie, powinna zatem
cechować się skutecznością, a w przypadku mentorialu oczekujemy, że
doprowadzi do powstania relatywnie trwałych zmian w…? Takie właśnie
pytanie stale towarzyszyło mi podczas każdego spotkania, a nie zawaham
się stwierdzić, że w trakcie całego okresu opieki nad wszystkimi mentee,
z którymi wciąż podtrzymuję kontakt. I wciąż stawiam sobie to pytanie…
Przebieg każdego spotkania był regulowany przez wstępnie ustalone zasady mentoringu akademickiego, szczegółowo opisane w kilku dokumentach,
poczynając od regulaminu, poprzez wypracowane, a niezapisane i modyfikowane elastycznie procedury dotyczące np. zawartości portfolio. Tym regulacjom zewnętrznym towarzyszyła nieustanna praca nad wewnętrznymi standardami, których chciałam przestrzegać zgodnie z własnym wyobrażeniem
tego, kim powinnam być jako mentor. W tym przypadku najcenniejszych informacji dostarczali mi sami mentee. Każde spotkanie z Katarzyną zaczynało
się od podpisania listy obecności, a kończyło się potwierdzeniem terminu
i tematu następnego mentorialu. Od początku przyjęłam zasadę, że każda
z nas ma zawodną pamięć i przebieg spotkania powinien być rejestrowany63.
62

D. Silverman, dz. cyt., s. 160-161.

Taka formuła spotkań była wyraźnie, nawet z pewną przesadą, obecna w systemie mentoriali
prowadzonych w Manchesterze, gdzie każde spostrzeżenie partnerów relacji było ustalane i zapisywane w stosownych i rozlicznych formularzach, budujących ogromne rejestry „wszystkiego”.
Takie podejście ma swe uzasadnienie w systemie zbiurokratyzowanej kontroli zewnętrznej, obecnej
w brytyjskiej edukacji i pomocy socjalnej. Zaobserwowałam jednakże pozytywny wpływ starannych zapisków na poziom negocjacji wspólnych ustaleń, a przede wszystkim na możliwość powrotu
63
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Moje notatki pochodzące z każdego spotkania były jawne i jak najbardziej
czytelne dla Katarzyny, której były udostępniane. W ten sposób budowałyśmy płaszczyznę ustalania wspólnych znaczeń dyskutowanych tematów.
Tematy podejmowane podczas spotkań koncentrowały się na różnorodnych bieżących zagadnieniach, ważnych w danym momencie dla Kasi, ale
zarazem istotnych dla jej rozwoju jako animatora społeczność lokalnej.
Początkowo studentka była zaangażowana w działania na kilku płaszczyznach. Jedną z nich było zorganizowanie grupy wolontariuszy młodzieżowych ze szkoły średniej, których zamierzała przygotować do wspomagania pracy socjalnej z dziećmi. Rozważałyśmy zatem ustalenie wskaźnika
„efektywności” jej działań, style podtrzymywania motywacji u młodych
wolontariuszy, sposoby popularyzacji działań grupy na stronie internetowej
szkoły, wzory kontraktów oraz szersze zagadnienia metodyki pracy z grupą. Kasia jednocześnie była obciążona koniecznością szukania stałej pracy
oraz kontynuacją wysiłków wkładanych napisania pracy magisterskiej (UŚ)
i rozpoczęcia kolejnej w ramach nowego seminarium (WSP TWP). Tak
wiele zadań podejmowanych jednocześnie narzuciło potrzebę ich uporządkowania w hierarchii, czemu poświęciłyśmy uwagę – jak się okazało –
z dobrym skutkiem. Bieżący kontakt utrzymywany był także drogą mailową
(poza obowiązkowymi spotkaniami w Uczelni). Oto fragment naszej korespondencji z tego okresu:
1.02.2011
Dobry wieczór!
miałam do Pani wysłać wzór listu z prośbą o ewentualne wsparcie finansowe
na materiały plastyczne, ale sprawa w zasadzie sama się rozwiązała więc na razie
obejdzie się bez zbędnej makulatury; P. Kierownik MOPS powiedziała, że wszelkie
materiały do zajęć zostaną zapewnione pod warunkiem, że odpowiednio wcześnie
dostanie informację, co dokładnie jest potrzebne.
Co do strony internetowej właśnie szukam kogoś, kto mógłby to dla mnie zrobić
i ewentualnie wprowadzić mnie w tajniki html, żebym mogła na bieżąco zamieszczać informacje.
Myślę, że kiedy już wolontariusze zaczną się powolutku „rozkręcać” i wstępnie
ocenię ich zapał do pracy, skieruję pismo do UM z informacją, że istniejemy i obowiązkowo do „Kuriera Sławkowskiego”.
----

do treści poprzedniego spotkania. Dzięki temu nawet po latach można odtworzyć nie tylko do „listę
obecności”, ale też refleksje i spostrzeżenia z danego okresu rozwojowego mentee i mentora.
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Kasiu Miła,
działa Pani na najwyższych obrotach jako „aktywistka lokalna”!!! GRATULUJĘ konsekwencji i tempa w pracy. Jeśli nie ma zapotrzebowania na żadne inne
działania z mojej strony, to - po prostu trzymam kciuki!
Do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.
Mentor Liszka

Niestety, pomysł zorganizowania wolontariatu dość niespodziewanie
upadł i to w dość dramatycznych dla Kasi okolicznościach, zupełnie od niej
niezależnych. Wzmacnianie podopiecznego w takich sytuacjach jest jednym
z zadań mentora i bieżący kontakt mailowy z mentee ponownie okazał się
tu ważny.
Po kilku miesiącach nastąpił dość trudny okres rozwojowy – dla nas obu.
Kasia zakończyła staż w szkole, pozostawała bez żadnego samodzielnego
źródła dochodu, swoją pracę animacyjną w konfrontacji z próbami organizacji wolontariatu uznała za totalną porażkę. Czuła odpływ sił witalnych
i bezsens wszelkich podejmowanych przez siebie działań. Do tego w czerwcu należało zakończyć seminarium w UŚ. Konflikty w domu na tle pogarszającej się sytuacji finansowej pogłębiały w mojej podopiecznej poczucie
klęski. Szukałyśmy więc podczas spotkań mocnych punktów tej sytuacji,
unikając stereotypowych słów pocieszenia lub zachęty do walki „za wszelką cenę”. Takie rozmowy wymusiły na mnie zachowanie ogromnego taktu
i dużej dawki współodczuwania. Starałam się raczej sięgnąć do technik
dzielenia się swymi doświadczeń życiowymi z podobnych kryzysów i wycofać z udzielania łatwych rad. Aktywne słuchanie pomagało Kasi poczuć
się, mimo wszystko, podmiotem w tej kryzysowej sytuacji. Treści notatek
z tego okresu są oszczędne w zakresie konkretnych projektów zadań, a pełne
pozytywnej symboliki i opisów mocnych cech Katarzyny, które wydawały
mi się czymś trwalszym niż operacyjne plany – zadania domowe na najbliższe dni. Jedyna propozycja kontaktu z doradcą zawodowym skończyła się
energiczną skargą pisemną (na tegoż doradcę) sfrustrowanej mentee. Opis
tej „porady” rozładował atmosferę podczas kolejnego mentorialu. Pierwszy
rok naszej współpracy zakończyłyśmy oczekując lepszej przyszłości. Rozważałyśmy także paradoksalność sytuacji obniżenia się wielu wskaźników
w KPK i dlatego zaplanowałyśmy pracę nad rewizją pojęć, które opisują
rozwój kompetencji mentee w roli animatora.
Nowy rok akademicki pozwolił mi zobaczyć Katarzynę w nowej sytuacji zawodowej – jako wychowawczynię w Schronisku Młodzieżowym,
zatrudnioną zgodnie z kierunkowym wykształceniem na ½ etatu. Jako młody pracownik doświadczała ponownie wszystkich aspektów „szoku startu
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zawodowego”, skarżąc się na podcinanie skrzydeł oraz brak wyzwań na
miarę jej możliwości. Podjęłyśmy dość skuteczną próbę rewizji pojęcia „aktywizacja”, odnajdując wiele znaczeń tego terminu, które mieszczą w sobie
działania podejmowane skromnie, na zasadzie pracy u podstaw, subtelnego
modelowania, konsekwentnej i taktownej odmowy wykonywania niektórych zadań, stopniowego pokonywania oporu wobec nowości. Wzmocnienie
poczucia sprawstwa i rozwoju tych bardzo – jak się przekonałyśmy – miękkich kompetencji było jednym z celów mentoriali w tym czasie.
Podobny tryb pracy pojawił się, gdy skoncentrowałyśmy się na pojęciu
„komunikacja”. Staranna i spokojna analiza szczegółowej relacji z konkretnych sytuacji komunikacyjnych z nową przełożoną i współpracownicami,
pozwoliły dostrzec Kasi własny potencjał w tym zakresie i – jak mi się zdaje
– odkryć uroki swego stylu komunikacyjnego, a tym samym zredukować
aspiracje do bycia mówcą dyrektywnym, autorytarnym. I, ostatecznie, nie
dążyć do zmiany stylu rozmowy, ile raczej doskonalenia swego własnego
podejścia do komunikacji.
Ponownie pojawiła się także okazja do głębszego, bardziej pojemnego
rozumienia pojęcia „animator” i używania tego słowa do opisu kogoś, kto
generuje pomysły w ciszy zaplecza, działa w cieniu wielkich postaci, ale
bez kogo wiele akcji społecznych nie ma racji bytu. W tym czasie Kasia
podjęła działania jako koordynator projektu „Ogólnopolski Konkurs Grantowy – Równać Szanse 2012” i poprzednie deklaracje, że „nie nadaje się na
koordynatora” pozostały miłą pamiątką w naszych notatkach. Mentee podjęła (w końcowej części naszych mentoriali) wiele zadań w zespole młodych,
dynamicznych ludzi, z którymi spotyka się podczas bardzo intensywnych
szkoleń. Swoje działania zawodowe traktuje poważnie, ale z odpowiednim
dystansem, a do sytuacji trudnych podchodzi coraz bardziej racjonalnie, co
widać w poniższej korespondencji:
14.02.2012
Dobry Wieczór!
Miałam napisać, jak mi poszło z ankietą… i w zasadzie w ogóle nie poszło…
Nawet prezes nie pomógł, a wręcz chyba zaszkodził, bo jak się pojawiłam w szkole
to zadziałałam na Panią Dyrektor jak czerwona płachta na byka. Oczywiście nie
miała dla mnie czasu i była bardzo wzburzona, w zasadzie nie wiadomo czym…
Mówi się trudno. Kulturalnie powiedziałam do widzenia i wyszłam, nie wdając się
w zbędną dyskusję. Ankiety są przeprowadzane poza terenem szkoły i wyłączyliśmy
szkołę jako partnera projektowego. Młodzież będzie brać udział w projekcie, ale
my nie będziemy korzystać z pomieszczeń szkoły i tym samym szkoła nie będzie
miała prawa korzystania z dotacji i prestiżu wzięcia udziału w ogólnopolskim projekcie. Skoro oni nie chcą współpracować i korzystać, to już nie jest nasz problem:)
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Wszystko jest na dobrej drodze i 21 lutego wysyłamy diagnozę do Warszawy. Wtedy
już wszystko w rękach ekspertów.
Pozdrawiam
Kaśka
---Kasiu Kochana,
świetnie Pani sobie poradziła i w zakresie komunikacji ze szkołą i przede
wszystkim w interpretacji tej sytuacji. A to, jak Pani o tym myśli i co robi dalej jest
ważniejsze od tego, czy akurat ten cel cząstkowy udało się osiągnąć.
Trzymam kciuki za powodzenie dalszych losów projektu, ale ten akurat cel jest
też celem cząstkowym dla jeszcze bardziej dalekosiężnego itd…. Gdzieś mi tam na
krańcu tego horyzontu majaczy wieczność i wieczna szczęśliwość, ale… skupmy się
na razie na projekcie.
Dobranoc, pa, Mentor Liszka
---19.05.2012
Dzień dobry,
chciałabym prosić o przełożenie mentoringu, ponieważ dostaliśmy dotację
z „OKG Równać Szanse 2012” (jupi!!) i w dniach 18-20 maja jest kolejne obowiązkowe szkolenie dla koordynatorów projektu. Proszę o wyrozumiałość (ponownie
i jak zwykle:).
Jeśli będzie Pani miała czas w tygodniu po 20 maja, to proszę tylko podać
godzinę, a będę na pewno, z wyjątkiem 22 i 25 po południu, bo pracuję (ale może
być przed południem:).
Pozdrawiam
Kaśka
:)
Na pewno będzie się działo coraz więcej i to mi się podoba:)
Potwierdzam 22.05

Katarzyna w momencie zakończenia swego uczestnictwa w projekcie
– i tym samym zakończenia udziału w mentorialach – posiadała dyplomy
ukończenia dwóch fakultetów – specjalności pedagogicznych i dwa tytuły
„mgr”. W nowym miejscu pracy dało to jej dość wymierne efekty w postaci
objęcia na pewien czas stanowiska p.o. zastępcy dyrektora placówki. Jak
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wynika z treści dokumentacji przebiegu mentoriali, szczególnie z wyników
samooceny w Kwestionariuszu Poziomu Kompetencji, wartościowym dla
niej osiągnięciem był nie tyle prosty przyrost repertuaru i częstotliwości
zachowań, cechujących daną kompetencję, ile raczej pogłębienie rozumienia
samej siebie jako osoby samodzielnie pracującej nad swym rozwojem. Realizm oczekiwań wobec siebie w relacji z daną sytuacją społeczną zgodnie
uznałyśmy za największy sukces osiągnięty dzięki mentoringowi. Katarzyna i ja odkryłyśmy wiele nowych znaczeń tych kompetencji, na których
skupiałyśmy się w naszym dialogu. Wzmocniłyśmy wzajemnie przekonanie
o tym, że istnieje wiele stylów, np. dobrej komunikacji, a intensywna praca nad jej rozwojem może polegać na lepszym rozumieniu mechanizmów
i uwarunkowań swych zachowań, akceptacji ich różnorodności – bez nacisku na ich redukcję lub prosty wzrost częstości.
Ważnym odkryciem dla nas było dostrzeżenie pozorności w pojęciu
„regres” rozwojowy. „Trudność życiowa” pojawiała się w naszych końcowych refleksjach jako część procesu rozwojowego, którą należy przyjąć ze
spokojem. Warto zawczasu przygotować strategie radzenia sobie w takich
trudnych momentach życia. Mogą one – paradoksalnie – polegać na zachowaniu dystansu i poddaniu się biegowi rzeczy. Aktywność „w radzeniu
sobie” może także polegać na szukaniu pomocy zewnętrznej, mającej różne
wymiary, także bardzo „miękkie”. Może to być, między innymi, rozmowa
z mentorem.
9.6

PODSUMOWANIE

Prowadzenie mentoriali z sześcioma wspaniałymi osobami dostarczyło
i mnie samej wielu okazji do analizy własnych dróg rozwoju. Ku swemu
zaskoczeniu odkryłam, że potrafię być niedyrektywna i pomagać poprzez
słuchanie, a nie wydawanie poleceń i zaleceń. Cenna dla mnie jest refleksja,
podzielana przez moich mentee: zmiana rozwojowa nie musi polegać na
zmianie działań zewnętrznie obserwowanych, równie ważne są zmiany samoświadomości, zmiany wewnętrzne w zakresie oceny swych możliwości
wobec okoliczności, na którymi nie musimy przejmować kontroli za wszelką cenę. Dzielenie się emocjami w procesie mentoringu ma charakter wzajemny. W końcu – obydwoje podpisujemy się na liście obecności, dosłownie
i w przenośni.
Uczelnia okazała się zatem – co pokazuje przykład mentoriali z udziałem
Katarzyny – miejscem korzystnym dla procesu wspierania rozwoju metodą
mentoringu akademickiego: tak dla studenta, jak i dla wykładowcy.
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MENTORING AKADEMICKI
– STUDIUM PRZYPADKU
W latach akademickich 2010/2011 oraz 2011/2012 miałam przyjemność
współpracy z 9 studentami w formie indywidualnych spotkań, tzw. mentoriali. Był to czas wyjątkowej, w moim odczuciu, pracy – zarówno ze studentem, jak i pracy własnej, związanej samokształceniem.
10.1 WPROWADZENIE
Przygotowania do mentoriali rozpoczęły się już rok wcześniej, w formie
szkoleń, które miały wyposażyć nas – nauczycieli akademickich – w wiedzę
oraz kompetencje niezbędne do tej innej niż dotychczas formy kontaktu
i współpracy ze studentem. Szkolenia objęły głównie takie zagadnienia, jak:
• przywództwo w edukacji, czyli tutor rozwoju, mentor postępu, w tym:
modele nauczania, style nauczania, mentoring a tutoring i coaching,
komunikacja i komunikat, kultura organizacyjna, przywództwo;
• zastosowanie metod mentorskich, w tym aktywne słuchanie, myślenie pytaniami, pokonywanie barier w komunikacji i trudne sytuacje
w relacji mentor – student;
• dobre relacje interpersonalne i swoboda komunikacji, w tym przede
wszystkim asertywność, konstruktywna krytyka, reagowanie na krytykę;
• empowerment, czyli wykorzystanie talentów, w tym rozpoznanie
osób o wysokim potencjale i osób zaangażowanych, zarządzanie
kompetencjami i talentami;
• dobre obyczaje w kształceniu akademickim.
Grupa moich studentów była bardzo różnorodna. Byli wśród nich nauczyciele, lokalni działacze, założyciele stowarzyszeń, studenci uczący się
równocześnie na różnych kierunkach, pracownicy firm i instytucji. Praca
z każdym z nich była inna. Działo się tak na skutek założeń wspólnych
dla wszystkich osób, wynikających z kierunku i specjalności studiów (politologia – „Kierownictwo i przywództwo w społecznościach lokalnych”),
a także z moich prywatnych preferencji odnośnie do tematyki poruszanej
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na spotkaniach (komunikacja interpersonalna, rozwój umiejętności lepszej
organizacji i planowania, rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
trudnych), praca z każdym ze studentów przebiegała w nieco innej formie,
z naciskiem na inne zagadnienia oraz w różnym tempie. Okazało się, że potrzeby studentów są zróżnicowane w zależności od ich sytuacji zawodowej
i osobistej.
Miałam w mojej grupie wyjątkowe osoby, np.:
• studentkę, która przeprowadziła skuteczne działania liderskie w swoim miejscu pracy i na uczelni, była wytrwała mimo pojawiających się
zewnętrznych trudności organizacyjnych;
• pracowników szkół, którzy działania prospołeczne dla dzieci i młodzieży realizowali nieustannie przez cały czas trwania studiów;
• pracowników instytucji państwowych, którzy oprócz swojej codziennej pracy zawodowej realizowali fakultatywne działania w swojej
społeczności lokalnej i w miejscu pracy;
• studentkę, która skutecznie koordynowała przez ponad rok jedno
działanie liderskie.
10.2 SPOTKANIA MENTORINGOWE
Wśród moich studentów znalazła się osoba wybitna – prawdziwa przywódczyni w społeczności lokalnej, której to chciałabym poświęcić niniejsze
opracowanie.
Pierwsze spotkanie mentoringowe rozpoczęło się od prezentacji obu
stron. Studentka opowiedziała o przyczynach podjęcia studiów na wybranej specjalności, swojej dotychczasowej ścieżce edukacyjnej, pracy zawodowej i pracy w stowarzyszeniu, którego jest współzałożycielką. Ja natomiast
przedstawiłam cele mentoringu, rolę mentora w procesie edukacyjnym,
kompetencje, jakie powinien posiadać lider społeczności lokalnych, a także
rolę kontraktu mentoringowego we wzajemnej pracy. Podczas spotkania nastąpiło zawarcie kontraktu, a więc wspólnie uzgodniłyśmy reguły dotyczące
realizacji mentoriali. Obejmowały one liczbę i częstotliwość spotkań, sposoby pracy i komunikacji, zasady etyczne obowiązujące obie strony oraz inne
kwestie organizacyjne, takie jak: wypełnianie kart przebiegu mentorialu,
możliwość zmiany mentora i zasad kontaktu pomiędzy spotkaniami.
Mentoring był realizowany w przyjaznej atmosferze. Po wypełnieniu
Kwestionariusza Poziomu Kompetencji, studentka dokonała wyboru kompetencji, które chciałaby rozwijać. Były nimi poprawa organizacji i planowania, w tym działanie uporządkowane – zarówno w miejscu pracy, w stowarzyszeniu, jak i w życiu osobistym. Z kolei ja przedstawiłam możliwości
rozwoju wybranych kompetencji, po czym nastąpił wstępny wybór planowanych na przyszłość działań.
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Dla mnie jako mentora najważniejsze było wówczas wspólne ustalenie zdrowych zasad współpracy, stworzenie atmosfery zaufania, szacunku
i otwartości, także stworzenie podstaw relacji, która nie jest oceniająco-krytyczna, ale wspierająca i oparta na wzajemnej sympatii. Studentka
w swoim stowarzyszeniu działa na podobnych zasadach, dlatego też osiągnięcie tego celu nie okazało się trudne.
Podczas cyklicznych spotkań mentoringowych studentka dzieliła się informacjami o działaniach w miejscu pracy i stowarzyszeniu, organizowanych przez siebie i zespół akcjach na rzecz podopiecznych. Omawiałyśmy
zatem bieżące aktywności, konkretne projekty, konkursy i szkolenia, w których uczestniczyła, co miało służyć temu, by realizowane działania przebiegały sprawnie i nie odbywały się kosztem czasu przeznaczonego na sprawy
rodzinne. Wspólnie zastanawiałyśmy się, jak można działania zorganizować
lepiej, angażując nie tylko pracowników, ale także podopiecznych.
Analizowałyśmy również sytuacje problemowe i konfliktowe tak, aby
w przyszłości można było ich uniknąć. Studentka dzieliła się również informacjami o stworzonych przez siebie i złożonych projektach o dofinansowanie stowarzyszenia. Rolą mentora w tej kwestii było przychylne wysłuchanie, doradzenie w kwestiach organizacyjnych (jeśli o taką radę studentka
prosiła), spojrzenie na wszelkie problemy z dalszej perspektywy oraz zaczęcanie do dalszego działania.
W trakcie spotkań wiele czasu poświęcono na wykonanie przez studentkę różnych testów – np. na preferowane style komunikacji, testu Belbina na
typy ról grupowych, testu – mapy asertywności. Były one przydatne w celu
autodiagnozy studentki, osób z najbliższego otoczenia i współpracowników.
Pomogły również w odkryciu przyczyn trudności w komunikacji z niektórymi osobami, dzięki czemu możliwa była próba dostosowania stylu komunikacji do specyfiki wybranych osób. Studentka zdiagnozowała się jako
„przyjaciel” i „pomysłodawca”, a więc osoby, które są otwarte na współpracowników, działają emocjonalnie i mają wiele pomysłów, które chcą wcielać
w życie. Również z testu Belbina wynikło, iż studentka jest kreatywnym
pomysłodawcą, praktycznym realizatorem, łącznikiem między różnymi
osobami oraz lubi wszelkie sprawy doprowadzać do końca. Wyniki testów
okazały się być dokładnym odbiciem rzeczywistości, gdyż oprócz pracy zawodowej oraz społecznej w stowarzyszeniu, studentka udziela się aktywnie
w placówce edukacyjnej swoich dzieci.
Dodatkowo na jednym ze spotkań mentoringowych rozważałyśmy kwestie, które szczególnie interesowały studentkę np. kwestia radzenia sobie ze
zmianą, w kontekście planowanych wyzwań w miejscu pracy oraz rozważanych zmian w życiu rodzinnym. Dzięki omówieniu elementów, które są niezbędne do skutecznego wprowadzenia zmiany, możliwych trudności, etapów zmian oraz uczuć, jakie im towarzyszą, możliwe było lepsze i bardziej
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świadome przygotowanie się do nich. Ponadto zrealizowałyśmy ćwiczenia
warsztatowe z zakresu asertywności, a także omówiłyśmy różne sposoby
myślenia w kontekście tzw. kapeluszy de Bono, które pomagają w szerszym
spojrzeniu na własne predyspozycje do różnych działań, a więc okazały się
przydatne zarówno w życiu zawodowym jak i osobistym.
Na kolejnych spotkaniach omówiłyśmy także temat stresu – czynników
go wywołujących i objawów. Okazało się, że studentka w zdecydowanej
większości przypadków potrafi niwelować źródła stresu oraz działać skutecznie, mimo trudnych sytuacji.
Studentka, współpracując z wieloma osobami w miejscu pracy i w stowarzyszeniach, wykorzystuje różnorodne metody wywierania wpływu.
Z testu Kima Barnesa wynikło, iż stosuje przede wszystkim takie metody,
jak: mówienie, negocjowanie, dociekanie i ukierunkowanie.
W czasie kolejnego mentorialu wykorzystałyśmy jedno z głównych narzędzi coachingowych, jakim jest tzw. koło życia. Studentka określiła swoje
priorytety życiowe, stopień ich realizacji oraz możliwości ich pełniejszego
osiągnięcia w krótkim, średnim i długim okresie. Jednocześnie studentka
podzieliła swoje cele na ważne i mniej ważne, pilne i mniej pilne.
W wyniku współpracy nastąpił wzrost kompetencji potrzebnych kierownikowi i przywódcy w społecznościach lokalnych (lepsze wyniki
w kwestionariuszu kompetencji), a największy postęp odnotowano w kwestii organizacji i planowania. Studentka jest świadoma zarówno swoich
mocnych stron, jak i słabości; dokładnie wie, jakie kwestie chce udoskonalić
w przyszłości. Jest rzeczywiście zaangażowana w pracę nad sobą – w miejscu pracy oraz w stowarzyszeniu – i, jak sama stwierdziła, ma wewnętrzny
przymus pomagania. Jako osoba pełniąca funkcję mentora, ale także jako
osoba prywatna, szczerze podziwiam studentkę za tak zwerbalizowaną postawę życiową.
10.3 AKTYWNOŚCI STUDENTKI
Studentka pracuje zawodowo jako pielęgniarka w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, ponadto jest założycielką i aktywną
działaczką trzech stowarzyszeń. Są to:
• Drewnickie Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „EMPATIA” (działa od kwietnia 2009 roku)
Stanowisko: członek założyciel, sekretarz.
Obowiązki:
– sporządzanie protokołów zebrań Zarządu,
– pisanie i realizacja projektów,
– promocja działalności stowarzyszenia w prasie i Internecie.
Realizowane projekty:
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– redakcja „Informatora Zdrowia Psychicznego” dla powiatu wołomińskiego – 2012,
– autor i koordynator projektu „Aktywna Jesień” – 2011,
– autor i koordynator projektu „Wspieramy rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi” – 2011,
– autor projektu i asystent koordynatora projektu „I Mazowiecki
Konkurs Plastyczny Twórczości Terapeutycznej Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” – 2011,
– autor projektu i asystent koordynatora projektu „Akcja Aktywizacja” – 2011,
– autor i koordynator projektu „Podnoszenie kwalifikacji instruktorów terapii zajęciowej – kursy i szkolenia” – 2010,
– autor i asystent koordynatora projektu pt. „200 rocznica urodzin –
wycieczka do Żelazowej Woli” – 2010.
• Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych (działa od września 2011)
Stanowisko: członek założyciel, skarbnik.
Obowiązki:
– zarządzanie funduszami stowarzyszenia – „skarbnikowanie”,
– aktualizacja strony internetowej stowarzyszenia,
– promocja stowarzyszenia na Facebooku.
Realizowane projekty:
– członek komitetu organizacyjnego konferencji „Pielęgniarstwo
psychiatryczne – integracja i rozwój” – organizowanej dnia
28 września 2012 w Warszawie,
– redagowanie newslettera stowarzyszenia.
• Stowarzyszenie Nowa Drewnica (działa od czerwca 2012 roku) –
stowarzyszenie zwykłe
Stanowisko: członek Zarządu.
Obowiązki:
– prowadzenie strony internetowej stowarzyszenia,
– promocja działalności w Internecie.
Realizowane działanie to zbiórka podpisów pod petycją przeciwko
likwidacji Szpitala Drewnica.
Działalność studentki obejmuje także szereg innych aktywności, wśród
których do najważniejszych należą:
• Współpraca z administracją
– wsparcie techniczne spotkań dla organizacji pozarządowych
i Urzędu Miasta Ząbki (styczeń – czerwiec 2012);
– prowadzenie szkolenia dla NGO Ząbki z wypełniania druku
wniosku o dotację w otwartych konkursach ofert dla gminy Ząbki
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– kwiecień 2012,
– udział w konsultowaniu programów współpracy na rok 2012
i 2013 Miasto Ząbki i powiatu wołomińskiego;
– udział w konsultowaniu powiatowego Programu Ochrony Zdrowia
Psychicznego – Wołomin 2012.
• Udział w konferencjach i seminariach
– Konferencja „Człowiek chory w środowisku. Wspieranie osób
z zaburzeniami psychicznymi”, Akademia Pedagogiki Specjalnej
w Warszawie – 21 kwietnia 2012;
– Konferencja „Pielęgniarstwo – mój zawód, moja odpowiedzialność”, Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, Warszawa –
19 kwietnia 2012;
– Seminarium nt. systemu wsparcia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach instytucji pomocy i integracji społecznej na Mazowszu, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej,
Warszawa – 9 listopada 2011;
– Konferencja nt. Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego,
Stowarzyszenie „EMPATIA”; Warszawa – 21 września 2011;
– Konferencja „Dziecko z niepełnosprawnością”, Fundacja „Promyk
Słońca”, Warszawa – 29 marca 2011;
– Konferencja „Akcja konsultacja – czyli co robić, żeby mieszkańcy
chcieli z nami rozmawiać” – konferencja podsumowująca projekt:
„Wzmacnianie mechanizmu partycypacji społecznej w m.st. Warszawie”, Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy – 10 marca 2011 r.
• Uczestnictwo w szkoleniach
– warsztaty „Rola pielęgniarki w terapii pacjenta ze schizofrenią” –
Warszawa, 3-4 czerwca 2011;
– „Fundraising i współpraca z biznesem” – Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego – 26 stycznia 2012.
Wymiernym skutkiem działań studentki są nagrody i odznaczenia, m.in.:
• Dyplom uznania od stowarzyszenia – za wkład, sumienność i zaangażowanie;
• Nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika –
XX-lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych – udział
w uroczystościach dla najaktywniejszych pracowników w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki – 25 maja 2011 roku w Warszawie;
• Nagroda Dyrektora szpitala „Drewnica” Waldemara Gizy – 21 maja
2012.
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10.4 PODSUMOWANIE
Po dwóch latach współpracy mogę stwierdzić, iż studentka jest osobą niezwykle aktywną, nastawioną na potrzeby innych, ma mnóstwo pomysłów,
które wciela w życie. Jest dobrym organizatorem, potrafi też koordynować
wiele działań i pracę innych osób. Ma tendencję do działania perfekcyjnego. Potrafi działać jednocześnie obiektywnie i emocjonalnie, ma naturalną
tendencję do optymistycznego myślenia.
Jaka zatem była rola mentora w sytuacji, gdy studentka „z wewnętrznym
przymusem pomagania”, niezależnie od spotkań mentoringowych, musiałaby dać ujście swojej potrzebie? Rolą mentora było przyjazne wysłuchanie,
towarzyszenie w procesie planowania i organizacji konkretnych działań,
a także odpowiedź na bieżące i specyficzne potrzeby studentki.
Uczyły się zatem obie strony. Kontakty stały się partnerskie, gdyż były
oparte o wymianę doświadczeń i udzielanie informacji zwrotnych nt. wrażeń i uczuć towarzyszącym działaniom studentki. Ze spotkań zatem skorzystałam również ja osobiście. Miałam możliwość współpracy z niezwykle
aktywną, pozytywnie nastawioną do życia osobą, która potrafi pogodzić
pracę zawodową, społeczną i życie rodzinne, jednocześnie budując szeroką
sieć kontaktów i aktywizując innych ludzi, i której optymizm udziela się
współpracownikom.
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MOJE DOŚWIADCZENIA MENTORSKIE.
STUDIUM PRZYPADKU – OPRACOWANE NA
PODSTAWIE OSOBISTYCH DOŚWIADCZEŃ
W RELACJI MENTORINGOWEJ
Wiliam Mc Kinley Runyan, zauważył, iż „niewiele jest rzeczy bardziej fascynujących czy kształcących, niż poznawanie doświadczeń innych świadomych istot w ich ziemskiej wędrówce. Relacje z ich życia mogą nas głęboko
poruszać, pomagają nam wyobrażać sobie, co oznaczało życie w odmiennych warunkach społecznych i historycznych, pozwalają uzyskać wgląd
w mechanizmy rządzące życiorysami, a być może dostarczają nam też
pewnego układu odniesienia do przewartościowania naszych własnych
doświadczeń”. Słowa te w doskonały sposób oddają emocje towarzyszące
mi po dwóch latach tworzenia relacji mentoringowej. Mogłam bowiem doświadczyć niezwykle osobliwej i zindywidualizowanej relacji z sześcioma
osobami – studentkami, które w początkowej fazie projektu wybrały mnie
na swoją mentorkę. Relacje, które udało nam się zbudować, odegrały niebagatelną rolę w moim osobistym rozwoju, stając się przyczynkiem do autorefleksji, a także pogłębienia osobistych rozważań związanych z mentoringiem
jako metodą współpracy studenta (mentee) z wykładowcą (mentorem).
11.1 WPROWADZENIE
Moje pierwsze spotkanie ze studentkami, które wybrały mnie na swojego
mentora, było doświadczeniem wyjątkowo bogatym w emocje. Nie ukrywam, że przed pierwszym spotkaniem (i podczas niego) towarzyszyło mi
wiele obaw, związanych z tym, czy sprostam oczekiwaniom osób, które
mnie wybrały i czy ich nie zawiodę? Czy fotografia i krótki opis są wystarczające, by dokonać trafnego wyboru mentora, z którym trzeba będzie
współpracować przez najbliższe dwa lata? Pocieszająca była dla mnie świadomość, że dziewczynom z pewnością również towarzyszą liczne obawy.
A zatem podczas pierwszego spotkania, które miało charakter organizacyjno-zapoznawczy, starałam się rozładować napięcie życzliwym uśmiechem.
Od razu nawiązałam nić porozumienia ze studentkami – był to dobry początek.
100

Moje doświadczenia mentorskie. Studium przypadku...

Po dwuletnim okresie spotkań mogę stwierdzić, że relacja z każdą
z moich sześciu mentee była nie tylko pełna pozytywnej energii, lecz także wyjątkowo bogata w nowe doświadczenia. W tym miejscu chciałabym
jednak skoncentrować się na jednym wybranym przeze mnie przypadku
i dokładniej opisać relację łączącą mnie z jedną z „moich” mentee. Ze
względu na dbałość o ochronę jej danych osobowych, do celów niniejszej
refleksji nadałam jej symboliczne imię Anna. Zamierzam opisać tę właśnie
relację, ze względu na złożoność sytuacji osobistej, edukacyjnej oraz zawodowej Anny.
11.2 MENTEE ANNA
A oto krótki szkic do portretu mojej bohaterki: Anna ma 26 lat, dwa lata
temu ukończyła studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności
„Resocjalizacja”. W momencie naszego poznania znajdowała się w szczególnej sytuacji życiowej – przygotowywała się bowiem do swojego ślubu, który
miał miejsce w kwietniu 2011 roku. Oprócz tego – co ważne – Anna jest
osobą aktywnie poszukującą pracy i dbającą z entuzjazmem o swój rozwój.
Bierze udział w różnego rodzaju kursach oferowanych przez Urząd Pracy,
jest również zarejestrowana na portalach internetowych dla osób poszukujących pracy (praca.pl, job.pl), gdzie regularnie sprawdza oferty zatrudnienia.
Dodatkowo Anna jest wolontariuszką w stowarzyszeniu „Pomóżmy Sobie”,
które prowadzi na terenie miasta Pszowa działalność charytatywną skierowaną do osób ubogich. Praca w stowarzyszeniu opiera się całkowicie na
wolontariacie. Anna poświęca swój czas głównie dzieciom uczęszczającym
do świetlicy opiekuńczej „Gniazdo”, pomagając im w nauce, organizując
czas wolny i wspierając je w rozwijaniu własnych zainteresowań. Tworząc
w świetlicy rodzinną atmosferę, odciąga dzieci od uzależnień i pomaga skupić się na rzeczach ważnych.
Jeśli chodzi o sytuację osobistą Anny, mieszka ona w gminie leżącej
w strefie nadgranicznej, około 20 km od granicy z Czechami, w południowej części województwa śląskiego, w powiecie wodzisławskim. Anna przystąpiła do projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” ze względu na
chęć ukończenia studiów magisterskich, a nazwa i opis wybranej specjalizacji („Aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych”) wydały się jej obiecujące
i „na czasie”.
Od samego początku naszych spotkań ogromne wrażenie zrobiła na mnie
łatwość nawiązywanie kontaktów i bezpośredniość mojej mentee. Cechy te
były dla mnie szczególnie istotne w naszym sposobie komunikacji – ponieważ rozmawiałyśmy i pracowałyśmy w oparciu o bardzo konkretne komunikaty. Warto w tym miejscu zauważyć, iż z każdą ze studentek, z którymi
dane było mi spotykać się podczas mentoriali, stworzyłyśmy (w oparciu
101

Monika Sulik

o kontrakt) jasny, ale też bardzo indywidualny sposób komunikacji i porozumiewania się. Każda z nich potrzebowała czegoś innego i w bardzo zindywidualizowany sposób przebiegała również nasza komunikacja. Charakter
relacji łączących mnie z podopiecznymi był również określony ustanowionym na potrzeby projektu regulaminem. Zostały w nim zapisane wytyczne dotyczące liczby i częstotliwości spotkań, zasad etycznych związanych
z poufałością oraz sposobów pracy i warunków zaliczenia mentoriali.
Podczas spotkań Anna dała się poznać jako osoba pełna zapału, chętna
do zdobywania wiedzy, chcąca się dowiedzieć o sobie jak najwięcej, a przy
tym mająca silny charakter i dużą motywacją do działania. Już na pierwszym naszym spotkaniu, gdy wymieniałyśmy się informacjami o sobie,
Anna dużo opowiedziała o swoje sytuacji osobistej, zawodowej i edukacyjnej. W sposób naturalny i swobodny odpowiadała także na moje pytania. Od
samego początku miałam wrażenie, że jest ona osobą dosyć pewną siebie,
pozbawioną zahamowań i kompleksów, pełną siły życiowej i energii. Podczas naszych dalszych spotkań ta pierwsza ocena została jednak zweryfikowana. Zauważyłam, że Annie brak pewności siebie, poza tym ma ona
silną potrzebę wzmocnień pozytywnych, a jednocześnie i spore trudności
w przyjmowaniu komplementów oraz słów uznania. Te cechy zadecydowały o tym, jakie cele rozwojowe wyznaczyłyśmy. Naszą wspólną drogę
rozpoczęłyśmy od zawarcia kontraktu, w którym ustaliłyśmy ogólne zasady
naszych spotkań, a także zdecydowałyśmy, że ze względu na niewielką różnicę wieku pomiędzy nami, będziemy się do siebie zwracać bezpośrednio
– po imieniu. To również stało się okazją do zapoznania się z formami zwrotów oraz zdrobnień naszych imion, które lubimy, i które nam się podobają.
Pracę merytoryczną – wspólne ustalenie celów rozwojowych – dokonałyśmy w oparciu o model kompetencyjny opracowany dla lidera społeczności lokalnych. Anna wypełniła Kwestionariusz Poziomu Kompetencji
i po obliczeniu wyników okazało się, że obszar, w którym Anna uzyskała najsłabsze wyniki, związany jest z organizacją. Natomiast w obszarach
związanych z aktywizowaniem innych, komunikacją, współpracą, innowacyjnością oraz rozwiązywaniem problemów studentka uzyskała wysokie
wartości. W rozmowie na temat rozwiązanego testu Anna niemal od razu
podjęła próbę sformułowania celu rozwojowego, do którego chce dążyć.
Podkreślała, że ostatnio najwięcej trudności nastręcza jej organizowanie
i uporządkowywanie swoich spraw, co jest bardzo męczące. Anna próbowała również znaleźć wytłumaczenie dla takiego stanu rzeczy, uzasadniając
go faktem, iż brak pracy zawodowej zaburza jej rytm dnia, który miała
dawniej tak dobrze wypracowany. Biorąc pod uwagę to, iż Anna jest osobą
poszukującą pracy już od dłuższego czasu, pomyślałam, że warto byłoby
zaproponować jej również wzmacnianie pewności siebie i pozytywnej samooceny. Ustaliłyśmy więc wspólnie cele rozwojowe i zadania dla Anny
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– aktywne i systematyczne poszukiwanie
tematu pracy magisterskiej (przejrzenie tematów prac magisterskich związanych
z problematyką wolontariatu oraz edukacji
dorosłych);
– regularne prowadzenie pamiętnika, dziennika lub bloga internetowego;
– przeczytanie publikacji z zakresu metodologii – terminowe przygotowanie zadania na
seminarium magisterskie;
– codzienna, przynajmniej 15-minutowa lektura książki hobbystycznej

– praca nad wzmocnieniem poczucia własnej wartości, prowadzenie „karty pochwał i komplementów przyjmowanych
oraz podarowanych;
– branie udziału w zajęciach dydaktycznych
z większym poczuciem pewności i odwagi – próba dzielenia się swoim doświadczeniem z innymi;
– wypracowanie osobistych umiejętności
przyjmowania wzmocnień pozytywnych ,
uczenie się dziękowania za nie itp.

Do zakończenia projektu

Do zakończenia projektu

– dostęp do Internetu,
– publikacje z zakresu metodologii badań
społecznych, Pedagogicznych

Rozwijanie systematyczności, samodyscypliny oraz umiejętności organizowania
zadań z poczuciem dobrego wykorzystania
czasu.

– wzmocnienie poczucia pewności siebie
w sytuacji stresującej;
– rozwijanie umiejętności przyjmowania
pochwał, komplementów oraz wzmacnianie samooceny.

Zeszyt – notatnik

SAMOROZWÓJ W ZAKRESIE LEPSZEJ
I SPRAWNIEJSZEJ ORGANIZACJI

SAMOROZWÓJ W ZAKRESIE
WMZOCNIENIA SAMOOCENY

Data
realizacji

Potrzebne
materiały /
wsparcie

Działania
rozwojowe /
przebieg /
sposób realizacji

Cele
rozwojowe

Obszar
rozwoju
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(w zakresie wspomnianych obszarów), które podczas trwania projektu ulegały dookreśleniu i pewnej weryfikacji. W wersji wstępnej prezentowały się one
następująco:

Tabela 3. Zadania i cele rozwojowe w poszczególnych obszarach

Do zakończenia projektu

Zeszyt – notatnik

– podjęcie próby odnalezienia
sposobu na wzrost samooceny
oraz samodzielne wyznaczenie
co najmniej dwóch zadań rozwojowych w tym zakresie;
– kontrolowanie stresu podczas
prezentacji na forum większej
grupy (zajęcia dydaktyczne),
zapisywanie swoich obserwacji
w tym zakresie;

– rozwijanie i wzmocnienie
pewności siebie i pozytywnej
samooceny

ROZWÓJ W ZAKRESIE
KOMPETENCJI OSOBISTYCH

Monika Sulik

Źródło: Opracowanie własne
W tym miejscu warto dodać, iż Anna z zapałem podejmowała każde
z ustalonych wspólnie zadań. Z radością o nich opowiadała, wyrażała swoje
zadowolenie z postępów w poszczególnych zakresach zadaniowych. Spotkania z nią pokazały mi, jak – mimo trudnej sytuacji bezrobocia – wiele
jest możliwości rozwoju dla osób poszukujących pracy (Anna podjęła wolontariat, uczestniczyła w kursach proponowanych przez Urząd Pracy, wyjeżdżała za granicę do pracy sezonowej itp., podejmowała zadania związane
z remontem w swoim domu itp.). Pierwsza weryfikacja ustalonych celów
miała miejsce po roku wspólnych spotkań i rozmów. Już wtedy mogłam
z przekonaniem stwierdzić, że udało nam się z Anną stworzyć wyjątkową
relację, na którą pozwoliła nam przede wszystkim konwencja spotkań. Czekałam na te spotkania, a nasz kontakt rozszerzył się nieco poprzez e-maile.
Anna przez pierwszy rok projektu podjęła się realizacji licznych zadań, które opisała w swojej Karcie przebiegu mentorialu. Często także zaskakiwała
mnie swoją własną inicjatywą, kiedy np. na jedno ze spotkań upiekła pyszne
ciasto i chętnie dzieliła się swoim doświadczeniami dotyczącymi organizowania spotkań rodzinnych. W drugim roku naszych spotkań w życiu Anny
miało miejsce wiele wydarzeń, które bardzo zmieniły jej codzienność. Anna
wyszła za mąż, z ogromnym zapałem podjęła wraz z mężem prace związane
z remontem domu. Z wielką radością obserwowałam postępy w tym zakresie, którymi Anna również z entuzjazmem się dzieliła. Drugi rok projektu to
również czas intensywnych prac związanych z pisaniem pracy magisterskiej
oraz przygotowaniami do jej obrony. Po okresie pewnych trudności związanych z wyborem tematu Anna zdecydowała się napisać pracę nt. funkcji opiekuńczo-wychowawczych świetlicy dla dzieci i młodzieży z rodzin
dysfunkcyjnych na przykładzie świetlicy opiekuńczej, w której była ona
wolontariuszką. W tym czasie Anna dowiedziała się również o poważnej
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chorobie swojego ojca, której konsekwencją była skomplikowana operacja.
Anna podjęła się opieki nad nim, pomagając mu w różnych czynnościach
samoobsługowych, a także towarzysząc w cotygodniowych wyjazdach na
badania kontrolne do szpitala oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów od
miejsca zamieszkania. Ta zmiana, jak również podkreśla sama Anna, zasadniczo wpłynęła na jej funkcjonowanie zarówno w obszarze osobistym,
edukacyjnym, jak i zawodowym. Choroba nowotworowa ojca oraz kłopoty
ze zdrowiem mamy w znacznym stopniu zdeterminowały codzienne życie Anny. Dodatkowo zostało to spotęgowane brakiem wsparcia ze strony
rodzeństwa. Te wszystkie wydarzenia, a także zaangażowanie w pisanie
pracy magisterskiej spowodowały, że – jak zauważyła sama bohaterka tego
opracowania – nie mogła ona poświęcić dostatecznie dużo czasu i energii
na poszukiwanie pracy, która była jej bardzo potrzebna. Jako młoda osoba,
pozostająca już ponad dwa lata bez regularnego zatrudnienia, ponosiła ona
bowiem wszelkie konsekwencje tego stanu rzeczy (mam tutaj na myśli nie
tylko konsekwencje finansowe, ale również deficytów obszarze samooceny
Anny).
Jak zatem widać, na sytuację Anny (osobistą, zawodową i edukacyjną)
złożyło się wiele różnych spraw. To one doprowadziły ją do miejsca, w którym się obecnie znajduje. Z radością obserwuję rozwój i sukcesy Anny, ale
zauważam również jej siłę i determinację w pokonywaniu trudności oraz
radzeniu sobie z codziennością, która obecnie wymaga przede wszystkim
podjęcia przez nią czynności pomocowych i opiekuńczych. Rodzina to dla
niej wartość nadrzędna. Podczas naszych spotkań mentoringowych Anna
często sama podkreślała znaczenie wartości rodzinnych oraz więzi z najbliższymi. Każdą sytuację, która w jakikolwiek sposób wpływałaby na tę
sferę, Anna bardzo przeżywała (np. sprzeczka z rodzeństwem, konflikt rodziców z rodzeństwem itp.). Podczas naszej ostatniej rozmowy telefonicznej
Anna podzieliła się ze mną dobrą nowiną związaną z poszukiwaniem pracy.
Poinformowała, iż najprawdopodobniej już wkrótce podejmie zatrudnienie.
Co prawda, nie byłaby to praca w zawodzie, zgodnie z jej kwalifikacjami,
ale na ten moment, jak zaznacza Anna, każde zatrudnienie, dzięki któremu
będzie posiadała ubezpieczenie zdrowotnej, jest dla niej satysfakcjonujące.
Poniżej w tabeli przedstawione zostały refleksje Anny, które formułowała w różnych momentach trwania projektu.
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PRZESTRZEŃ
EDUKACYJNA

– przygotowania
związane ze zbliżającym się ślubem (26.04.2011),
– planowanie powiększenia rodziny.

– poszukiwanie pracy, chęć podjęcia
zatrudnienia zgodnie z posiadanymi
kwalifikacjami

– podjęcie i ukończenie studiów
z tytułem magistra o specjalności
„Aktywizacja
i rozwój wspólnot
lokalnych”;
– chęć podjęcia studiów podyplomowych w zakresie
oligofrenopedagogiki.

ZMIANY w okresie trwania projektu
(od 10. 2010 do 06.2012 r.)

PRZESTRZEŃ
OSOBISTA

– wyjście za mąż;
– remont mieszkania oraz przeprowadzka;
– choroba ojca
oraz konieczność
opieki nad nim,
wspieranie rodziców;
– brak wsparcia w
opiece nad rodzicami ze strony
starszego rodzeństwa.

– dalsze aktywne poszukiwanie pracy;
– uczestnictwo
w kursach, szkoleniach;
– czynny udział
w procesach rekrutacyjnych różnych
instytucji i firm;
– brak wystarczającej ilości czasu na
jeszcze większe
zaangażowanie
w poszukiwaniu
pracy (głównie ze
względu na sytuację zdrowotną
rodziców).

– ukończenie studiów
magisterskich
w ramach projektu
„Kuźnia Liderów –
Szkoła Mentorów”;
– napisanie i obrona
pracy magisterskiej
na temat działalności stowarzyszenia
„Pomóżmy Sobie”.

– sprawne podjęcie
zadań związanych z poukładanie spraw w
życiu rodzinnym;
– opieka nad rodzicami.

– znalezienie satysfakcjonującej
pracy

– umiejętne wykorzystanie zdobytych dotychczas
kwalifikacji do
osiągnięcia sukcesu
w poszukiwaniu
pracy.

SYTUACJA WYJŚCIOWA
(10.2010)

PRZESTRZEŃ
ZAWODOWA

PLANY NA
PRZYSZŁOŚĆ
(06.2012)

Tabela 4. Refleksyjna samoocena mentee dotycząca sytuacji osobistej,
edukacyjnej i zawodowej

Źródło: Opracowanie własne
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Jak widać, główne zmiany w życiu Anny związane były z jej trudną
sytuacją osobistą. Choroba rodziców, a szczególnie ojca, miała ogromny
wpływ na codzienne życie mojej studentki. W tym miejscu warto odnieść
się do spostrzeżeń Elżbiety Dubas dotyczących sytuacji mentoringowej, która zauważa, że doświadczenia mentoringowe potwierdzają, że człowiek nie
jest jedynie istotą pracującą homo faber, lecz istotą doświadczającą życia
w sposób bardziej pełny i wieloaspektowy. Szczególne miejsce w jego przestrzeni życiowej zajmuje rodzina i relacje międzyludzkie64.
11.3 PODSUMOWANIE
Podsumowując swoje refleksje, chciałabym nawiązać do słów Martine
Lani-Bayle, która powołując się na słowa Filipie Forest, pisze: nie ma doświadczenia ludzkiego, które by nie byłoby edukacją65. Myślę, że spotkania
w ramach mentoriali miały dla mnie szczególną wartość edukacyjną. Poznawanie doświadczeń innych osób, a także dzielenie się własnymi przeżyciami, poszukiwanie rozwiązań, „dotykanie” marzeń i pragnień (edukacyjnych, zawodowych, osobistych), wspólne wyznaczanie celów oraz ich
weryfikowania – między innymi tego właśnie doświadczyłam w relacji
z „moimi” mentee.

E. Dubas, Adults Mentoring – doświadczenia projektu. wybrane wnioski i refleksje, [w:]
E. Dubas, J. Pyżalski, M. Muszyński, J. Rapus Pavel (red.), Wspieranie rozwoju bezrobotnych 50+.
Doświadczenia projektu Adults Mentoring, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008,
s. 176.

64

65

M. Lani-Bayle, Le Secrets De Famille, Odile Jacob, Paryż 2007
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ROLA HERMENEUTYKI W MENTORINGU.
STUDIUM INDYWIDUALNEGO PRZYPADKU
Wielokrotnie w literaturze przedmiotu wskazuje się na różnorodne funkcje,
jakie powinna w relacji mentoringowej pełnić osoba mentora. Podkreśla się
zakres jego zadań jako lidera, doradcy, specjalisty, ewaluatora.
Konieczne jest również wskazanie na jeszcze inną rolę mentora, która niejednokrotnie może decydować o powodzeniu współpracy w relacji mentoringowej, tj. rolę hermeneuty. Kwestia rozumienia relacji oraz przekazu płynącego
ze strony uczestników relacji mentoringowej jawi się jako zadanie dla każdego
z nich. Rozumiejący wgląd w niniejszą relację to prosty opis owego spotkania.
12.1 WPROWADZENIE
Tabela 5. Role i zadania mentora

ewaluacja kompetencji;
weryfikacja i analiza planów
życiowych

ewaluator
ewaluacja i dynamizowanie
wyników; regularny i konstruktywny feedback

transfer wiedzy i udostepnianie kontaktów; koordynowanie zintegrowanego procesu
kształcenia

mentor
doradca/specjalista
stymulacja intelektualna
i wsparcie w eliminacji barier; wyjaśnianie

promowanie postawy proaktywnej, etycznej; motywowanie i inspirowanie;
angażowanie

budowanie odpowiedniej
atmosfery zaufania; zarażanie entuzjazmem i innowacyjnością

lider

Źródło: S. Karwala, Mentoring jako strategia wspierająca wszechstronny
rozwój osobisty, WSB NLU Nowy Sącz 2009, s. 126.
Szczególnie podczas przygotowania studium przypadku owa perspektywa hermeneutyczna, funkcjonująca na zasadzie współrozumienia uczestników spotkań mentoringowych, wydaje się niezbędna i potrzebna.
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Świadomie pomijając analizy samego pojęcia ‘hermeneutyka’66 i szczegółowego dookreślenia jej filozoficzno-pedagogicznego kontekstu, jako że jest to temat
obszernie scharakteryzowany na gruncie literatury przedmiotu67, ograniczę się
jedynie do wskazania podstawowych reguł analizy rozumiejącej.
Model hermeneutyczny w naukach pedagogicznych zmierza do uchwycenia tego wszystkiego, co tkwi w doświadczeniu wewnętrznym jednostki
i co kieruje jej zachowaniem w różnych sytuacjach edukacyjnych. Opiera
się na ogólnych regułach hermeneutycznych, które przedstawiam w ujęciu
tabelarycznym (Tabela 6).
Tabela 6. Reguły hermeneutyczne

I reguła hermeneutyczna

II reguła hermeneutyczna

III reguła hermeneutyczna

Zrozumieć część, szczegół można tylko poprzez
całość (kontekst, horyzont świata ludzkiego)
i odwrotnie: rozumienie całości przychodzi po
zrozumieniu szczegółu.
Aby zrozumieć medium językowe, jakim jest
świat ludzki, trzeba się mu oddać, czyli trzeba się
w nim zanurzyć, trzeba w nim żyć, współtworzyć
go. Ażeby oddać się światu ludzkiemu, zawierzyć
mu, współtworzyć go, trzeba go zrozumieć.
Odsłaniamy rzeczywistość wspólnoty ludzkiej,
rzeczywistość dzieł tworzonych przez innych,
a rzeczywistość ta odsłania prawdę o nas samych.
Odkrywamy prawdę o nas samych, a prawda
ta odsłania pełnię świata ludzkiego, którego
cząstką jesteśmy. Lub inaczej: Nasze istnienie jest
współistnieniem z innymi i wpływa na rozumienie
tych innych. I na odwrót: rozumienie innych wpływa
na rozumienie przez nas samych naszego istnienia.

Źródło: M. Sawicki, Hermeneutyka pedagogiczna, Warszawa 1996, s. 18-19.
Termin hermeneutyka wywodzi się od greckiego słowa obwieszczenie (wypowiadanie, wyjaśnianie, wykładanie, tłumaczenie). Ostatecznie uprawomocnił się w filozofii w okresie nowożytnym.

66

67
Zob. H.G. Gadamer, Rozum, słowo, dzieje. Szkice wybrane, Warszawa 1979; P. Ricoeur, Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985; P. Ricoeur, Język, tekst, interpretacja, Warszawa 1989; A. Bronk, Hermeneutyka filozoficzna, [w:] Filozofować dziś. Z badań nad
filozofią najnowszą, TN KUL, Lublin 1995, s. 75-92; A. Bronk, Projekt hermeneutycznej filozofii humanistyki, [w:] A.B. Stępień, T. Szubka (red.), Studia metafilozoficzne, t. I, Lublin 1993, s. 267-294;
E. Kobylińska, Hermeneutyczna wizja kultury, Warszawa - Poznań 1985; P. Rosner, Hermeneutyka
jako krytyka kultury. Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Warszawa 1991; G. Sowiński (red.), Wokół
rozumienia. Studia i szkice z hermeneutyki, Kraków 1993; J. Stelmach, Co to jest hermeneutyka?,
Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989. Wielość znaczeń hermeneutyki zawiera bibliografia hermeneutyki N. Heinrichsa, Bibliographie der Hermeneutik und ihrer Anwendungsbereiche seit Schleiermacher, Düsseldorf 1972.
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Wydaje się, iż postawa mentora nacechowana zarysowanym wyżej podejściem właściwym hermeneutyce jawi się jako konieczna i nieodzowna.
Szczególnie trzecia z reguł uwidacznia istotny w relacji mentoringowej obszar współtworzenia i współistnienia mentora i mentee w odkrywaniu dobra
rozwojowego własnego i drugiej osoby.
Szczególnie przydatna okazała się ona także podczas próby przygotowania studium przypadku. W niniejszym opracowaniu „studium przypadku” rozumiem jako specyficzne badanie monograficzne. Jak pisze Barbara
Turlejska: uzasadnione byłoby podejście porządkujące problematykę badań
monograficznych, w którym studium przypadku w ujęciu szerokim jako badanie układów społecznych byłoby właściwe dla podejścia socjologicznego,
a w ujęciu przypadku jednostkowego byłoby charakterystyczne dla orientacji węższej, pedagogicznej”68. Należy podkreślić, iż w ujęciu pedagogicznym badania monograficzne dotyczące opisu osoby określa się mianem case
study – studium przypadku.
Przyjmując więc szerokie rozumienie monografii jako kategorii badań
jakościowych, można powiedzieć, że studium przypadku w badaniach pedagogicznych jest opisem monograficznym jednostki, osoby w kontekście
czy też horyzoncie kulturowym69.
Swoistość studium przypadku jako metody pedagogicznej badań jakościowych wyraża się jasno w określonej intencji badawczej. Ten cel badawczy wyrażany jest na 2 sposoby:
• jako egzemplifikacja jakiejś prawidłowości,
• bądź odwrotnie, w oparciu o analizy przypadków buduje się wiedzę
ogólną, w której doświadczenia jednostkowe, indywidualna diagnoza
stanowi podstawę uogólnień i obiektywizacji wiedzy70.
Szczególnie drugi z wyżej wymienionych przyświecał przygotowaniu
niniejszego studium.
12.2 OPIS PRZYPADKU
Mentee należy do osób, które w latach akademickich 2010/2011
i 2011/2012 (tj. w czasie trwania studiów II stopnia na kierunku: pedagogika, specjalność: „Aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych”, realizowanych
na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP TWP
w Warszawie) wyjątkowo zaangażowały się w pracę nad własnym rozwojem
68
Por. B. Turlejska Monografia pedagogiczna i studium przypadku, [w:] S. Palka (red.), Orientacje
w metodologii badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1998, s. 76.
69

Tamże, s. 84.

70

Tamże, s. 85.
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w ramach spotkań mentorialowych. Po roku współpracy można już było
dostrzec konkretne rezultaty dobrze rokujące na kolejne miesiące.
Jeśli chodzi o karierę zawodową opisywana mentee jest osobą, która:
• w 2010 r. ukończyła studia I-go stopnia na kierunku: pedagogika;
• w 2007 r. zdała egzamin państwowy na tytuł mistrza;
• w 2008 r. zaliczyła kurs dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu
w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach;
• w 2011 r. ukończyła kurs egzaminatora w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej;
• w 2012 r. ukończyła studia II – go stopnia w WSP TWP na kierunku:
pedagogika specjalność: „Aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych”;
• w 2012 r. ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie na specjalności: „Teoretyczne przedmioty zawodowe”;
• obecnie prowadzi kursy i warsztaty z zakresu zajęć aktywizujących,
kreatywności, terapii zajęciowej.
Karierę zawodową rozpoczęła od pracy na stanowisku bibliotekarki w bibliotece publicznej, pełniąc niemalże od początku funkcję kierownika filii
(1983 r.), później przeszła do biblioteki w domu kultury, ze względu na możliwość uczestniczenia w działaniach tej placówki. Jednocześnie studiowała zaocznie bibliotekoznawstwo i informację naukową na Uniwersytecie Śląskim.
Studiów nie skończyła, ponieważ urodziła dziecko i uznała, że studia
uniemożliwiają właściwą opiekę nad dzieckiem. Kiedy syn podrósł, na bazie
posiadanych przez siebie książek otworzyła antykwariat, jednak ze względów finansowych poszukała innych możliwości i zajęła się tworzeniem reklamy wizualnej (okres transformacji ustrojowej – 1989 r.).
Od pracy zawodowej po raz kolejny ważniejsze okazało się wsparcie
dziecka w trudnym okresie pierwszych lat w szkole. Kilka kolejnych lat
mentee zajmowała się domem. W międzyczasie zaczęła przygotowywać się
do zmiany kwalifikacji. Uznała, że w przyszłości Polacy będą przywiązywali większą wagę do swojego wyglądu, więc postanowiła otworzyć studio
urody z solarium i nowatorskimi usługami fryzjerskimi (do 2008 r.). Jednak
praca wyłącznie dla zarobku pozostawiała poczucie niespełnienia.
Po kilku latach praktyki zawodowej studentka uzyskała tytuł mistrza
oraz ukończyła kurs pedagogiczny dla nauczycieli zawodu. Od tej pory permanentnie uzupełnia wykształcenie. Na podstawie obserwacji bytomskiego
środowiska i zatrudnionych w studiu urody uczennic doszła do wniosku, że
warto poświęcić się pracy na rzecz osób wykluczonych społecznie. Konsekwencją tej decyzji był wybór dalszego kierunku studiów – tj. licencjackich
(„Profilaktyka społeczna z elementami prewencji”) i magisterskich, dopie111
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ro co zakończonych („Aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych”). Mentee
zdecydowanie stwierdza: nie do końca wiedziałam, jakie ten kierunek może
mieć dla mojej nowej drogi znaczenie, przeczuwałam tylko, że będę mogła
dzięki tym studiom działać w szerszym zakresie. Teraz wiem, że to był trafiony wybór.
W ciągu roku akademickiego 2010/2011 – zgodnie z założonymi celami
rozwojowymi – podjęła się poza zadaniami dotyczącymi własnego rozwoju
osobistego, znaczącego i konkretnego zadania założenia własnego stowarzyszenia, co wyróżniało ją na tle innych uczestników mentoriali. Wspólnie
uznaliśmy to wydarzenie za „kamień milowy” w procesie mentoringu.
Mentee zapoznała się z przepisami prawnymi oraz nawiązała współpracę
z osobami chcącymi wspólnie z nią podjąć się dzieła powołania stowarzyszenia. Powstało ono w marcu 2011 roku pod nazwą „Budzik społeczny”.
Kolejne miesiące przyniosły rozwój działalności stowarzyszenia oraz
dalszą realizację jego zadań statutowych.
Jedną z kolejnych inicjatyw osób działających w Stowarzyszeniu „Budzik społeczny” był pomysł założenia na Wydziale Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach WSP TWP Klubu Kreatywnego Animatora. Po dopracowaniu statutu oraz harmonogramu działalności, a także przeprowadzeniu rozmów z władzami Wydziału, w październiku 2011 roku klub
zainicjował swoją działalność. Pomysł klubu pojawił się w wyniku udziału
studentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Budzik Społeczny” w organizowanym przez WSP TWP kursie z zakresu kreatywności. Pomysł zaś założenia stowarzyszenia został zainicjowany podczas spotkań mentorialowych.
Misją Klubu Kreatywnego Animatora było szerzenie kreatywności i inicjowanie działań wzbogacających życie i funkcjonowanie Wydziału i Uczelni.
W ramach promowania Uczelni klub zachęcał do włączania się w takie działania, jak: konkursy, akcje charytatywne i społeczne (Pola Nadziei, Ośmiu
Wspaniałych, Adopcja serca, Góra grosza) oraz imprezy sportowe.
W związku z wejściem od września 2012 r. nowych przepisów prawnych
w oświacie mentee rozpoczęła poszukiwanie dla siebie nowych możliwości
działania w tym obszarze. Przyswaja treści ustaw i rozporządzeń, wnikliwie
obserwuje inne podmioty szkolące. Jak twierdzi, znalazła dla siebie pole do
działania. Założone wcześniej stowarzyszenie prowadzi ośrodek kursowy –
nowe prawo powala na organizowanie np. kursów kwalifikacyjnych, nadających tytuły zawodowe. Mentee ustaliła z Okręgową Komisją Egzaminacyjną
w Jaworznie procedurę przekształcenia w ośrodek egzaminacyjny dla osób
chcących uzyskać tytuły zawodowe, uaktualniła także ofertę kursową. Poza
tym ciągle doskonali swój warsztat. Ukończyła kolejne szkolenia z zakresu reklamy i marketingu, poznała sposoby wykorzystania w tym zakresie
możliwości Internetu. Studentka dostrzegła duże szanse dla rozwoju stowarzyszenia – poznała metodykę pozyskiwania środków z funduszy unijnych.
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Nieustannie dba o korzystny wizerunek stowarzyszenia, pozyskuje sympatyków i sponsorów. Stowarzyszenie jest bliskie osiągnięcia statusu organizacji
pozarządowej ze względu na czas funkcjonowania. Z pewnością działalność
w stowarzyszeniu jest tym, z czym mentee wiąże swoją przyszłość.
Obecnie jest ona nauczycielem w szkolnictwie ponadgimnazjalnym –
w technikum i „zawodówce”. We wrześniu br. wraz z uczennicami pierwszych klas technikum założyła klub „Kreatywni”, którego celem jest rozwijanie zainteresowań na bazie wiedzy zawodowej. Nie jest jednak przekonana,
czy chce pracować w szkole. Wyjaśnia: Praca ta wymaga dyscyplinowania
nastolatków, co jest bardzo energochłonne i bywa stresujące. Testuję, czy to
dla mnie dobre. Na pewno dobrze się czuję w szkole policealnej dla dorosłych.
Mentee odkryła także, iż ma predyspozycje do działalności publicznej,
zwłaszcza politycznej. Twierdzi: Teraz jest dobry czas. Możliwe, że zaplanuję dla siebie jakąś formę działalności politycznej, np. udział w życiu jakiejś
partii albo założenie nowej, czy skłonienie innych osób do założenia nowej.
W tym dostrzega wyraźne inspiracje płynące ze spotkań mentoringowych
(analiza własnych możliwości i predyspozycji). Pytana o zainteresowania
odpowiada: Straszne dla postronnych – teraz czytam Prousta, skończyłam
opowiadania Kafki (świetna zabawa). Dbanie o zrupieciały samochód –
właśnie kupuję mu nowy wydech, niech ma. Spacery po łonie natury. Muzyka. Remonty i przemeblowania. Baranek Shaun i Pingwiny z Madagaskaru.
Pytana o obowiązki konstatuje: Jako kobieta jestem z definicji obciążona
staraniami o bliskich. Wspieram chorą mamę, asystuję coraz poważniej chorej przyjaciółce, wychowuję dorosłą siostrę (nie odpuszczę, trochę złośliwości
mi się w życiu należy). Syn – nie da się nie studiować razem z nim filologii angielskiej, może z tego kierunku nie odpadnie. Utrzymuję prawidłowe (z mojego punktu widzenia) relacje z pozostałymi bliskimi. W tym miejscu dorzucam
siebie do osób, o które warto, abym zadbała i wyprowadzam siebie na spacer.
12.3 PODSUMOWANIE
Zdaję sobie sprawę z mankamentów takiego ogólnego opracowania, które obarczone jest indywidualizmem badacza. Niemniej stanowi ono szansę
całościowego poznania zjawiska mentoringu poprzez ukazanie jego głębi
oraz niepowtarzalnego, indywidualnego wymiaru. Jednak nawet na podstawie niniejszej prezentacji dostrzec można niewątpliwie korzystny wpływ
spotkań mentoringowych na rozwój osobisty i zawodowy ich uczestników.
W konkretnym opisanym przypadku, spotkania te okazały się inspirujące
dla mentee i stanowiły istotną zachętę do podjęcia działań na rzecz własnego
rozwoju osobistego, ale przede wszystkim zawodowego. Zaowocowały one
twórczymi – niepozbawionymi jednak realizmu – pomysłami, wytyczającymi
nową ścieżkę osobistej kariery zawodowej. Pozwoliły wykorzystać niewątpli113
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wą szansę otrzymaną w ramach studiów na poziomie magisterskim do przemyślenia, zrozumienia i podjęcia konkretnych kroków awansowych. Pozwoliły na realistyczną ocenę własnych możliwości i predyspozycji stanowiących
podstawę budowania sukcesu oraz wiary we własne siły.
Okazało się, że wzajemne rozumienie (i zrozumienie) jest możliwe,
a przy tym niezwykle inspirujące dla obydwu stron relacji mentoringowej.
W efekcie prowadzi do porozumienia, które uważam za podstawę podmiotowo rozumianej relacji mentoringowej we wzajemnym współdziałaniu.
Mentoriale uwypukliły też fakt, iż III reguła hermeneutyczna może stanowić wartościowe uzupełnienie reguł i norm sformułowanych w regulaminie mentoringu, kontrakcie mentoringowym czy w Kodeksie Etyki Mentorskiej. Gdzie, jeśli nie podczas spotkań mentorialowych, można wyraźnie
dostrzec, iż nasze istnienie jest współistnieniem z innymi i wpływa na rozumienie tych innych. I na odwrót: rozumienie innych wpływa na rozumienie
przez nas samych naszego istnienia.
Spotkania mentorialowe pozwoliły w końcu dostrzec, iż we współczesnym świecie edukacja nie zamyka się w murach instytucji kształcących, nie
jest ograniczona określoną cezurą czasową, ale jest procesem całożyciowym
i permanentnym.
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ROZDZIAŁ 13
Monika Myśliwiec
absolwentka specjalności „Aktywizacja i rozwój wspólnot lokalnych”
Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
WSP TWP w Warszawie

MENTORING WIDZIANY
OCZAMI STUDENTÓW
Człowiek jest istotą, w której tkwią ogromne możliwości. Warto skupić się
na ich odkrywaniu i rozwijaniu poprzez wprowadzenie rozwiązań, które
zdynamizują ten proces. Miejscem, w którym można te możliwości efektywnie rozwijać jest szkoła wyższa.
Doba globalizacji niesie za sobą konieczność zmian i elastycznego podejścia
do nich. Uczelnia wprowadzająca nowe rozwiązania edukacyjne ma szanse
sprostać wyzwaniom gospodarki opartej na wiedzy. Zapewniając studentom
wszechstronny rozwój i ciekawą, nowoczesną ofertę programową, staje się
konkurencyjna oraz ma szanse przetrwać na trudnym rynku XXI wieku.
Szkolnictwo wyższe tworzy system, którego zadaniem jest kształtowanie
obywateli, stanowiących przyszłość całego narodu, uniwersytet zaś – podobnie jak inne organizacje – podlega modernizacjom. Ciekawym przykładem innowacji, która pozwala na wszechstronny rozwój studenta, a także
nauczyciela akademickiego jest mentoring.
13.1 WPROWADZENIE
Rozpoczynając studia na specjalizacji „Aktywizacja i rozwój wspólnot
lokalnych” nie miałam pojęcia, czym tak naprawdę jest mentoring. Moją motywacją do uczestnictwa w projekcie była możliwość bezpłatnego uzyskania tytułu magistra i tym samym podniesienia swoich kwalifikacji. Bardzo
spodobała mi się propozycja uczestnictwa w mentorialach oraz możliwość
wyboru mentora, którego kwalifikacje i umiejętności mogły być dla mnie
przydatne. Po pierwszych spotkaniach wiedziałam, że mentoring może stać
się sposobem na rozwiązanie wielu trudności i problemów, związanych nie
tylko ze studiami. Mentoriale otworzyły mnie na innych i ukazały wiele
nowych możliwości, ciekawych rozwiązań, a przede wszystkim pozwoliły
uwierzyć w siebie.
Mentoring miał ogromny wpływ na rozwój mojej działalności społecznej,
kompetencje niezbędne podczas wystąpień publicznych, a także na umiejętność prowadzenia zajęć w grupie. Relacja mentoringowa przyczyniła się
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do rozwoju osobistego i społecznego. Dzięki wsparciu mentora uwierzyłam
w siebie i swoje możliwości. Nauczyłam się planowania i organizacji, wypełniania swojego dnia niemal „po brzegi”. Staram się nie marnować żadnej z cennych chwili mojego życia, a pomagając innym, zdobywam wiele
nowych doświadczeń.
Moja mentorka jest i była dla mnie wzorem godnym naśladowania. Mobilizowała mnie do działania, nie narzucała tematów spotkań, które przebiegały bardzo naturalnie, a jednocześnie miały edukacyjny i twórczy charakter. Obserwując mojego Mistrza zrozumiałam, że nauka jest dla mnie,
nie dla kawałka papieru, potwierdzającego wykształcenie. Przez całe studia
czerpałam wiedzę najintensywniej i najskuteczniej jak to możliwe, w przekonaniu, że robię to wyłącznie dla siebie. Mentor wspierał mnie w każdej
sytuacji życiowej. Zawsze mogłam napisać, zadzwonić i zapytać, czy mój
tok myślenia jest dobry, czy nie powinnam postąpić inaczej. Nie uzyskiwałam gotowych odpowiedzi, a raczej wiele nowych pytań, które mobilizowały mnie do myślenia i samodzielnego poszukiwania rozwiązań danego problemu. Było to dla mnie bardzo cenne i czułam, że mogę zrobić naprawdę
wiele odkrywając swoje zasoby. Na pytania dotyczące mojego życia i moich
zadań tylko ja mogłam znaleźć odpowiedź.
Mentoring na tym właśnie polega, że pobudza do działania, a samodzielne sukcesy sprawiają największą satysfakcję. W moim odczuciu mentor jest
również doskonałym coachem, psychologiem i bywa terapeutą. Mentoriale
zapewniają wszechstronny rozwój i dziś nie wyobrażam sobie studiowania
bez nich. Jestem obecnie zupełnie inną osobą, niż wówczas gdy rozpoczynałam studia. Całe studia, mentoriale i wspaniała społeczność kierunku
projektowego zmieniły mnie, moje podejście do życia, nauki i pracy zawodowej. Najważniejsze, czego nauczyły mnie te spotkania, to wyznaczanie
sobie celów przez całe życie i osiągania prawdziwego szczęścia poprzez
samorealizację.
Mentoring akademicki zafascynował mnie do tego stopnia, że stał się
tematem mojej pracy magisterskiej. Przeprowadziłam wiele wywiadów ze
studentami oraz nauczycielami akademickimi uczestniczącymi w relacji
mentor – mentee. Z zebranych badań wynika, iż mentoring jest wspaniałym
rozwiązaniem edukacyjnym dla wielu studentów. Warto dodać, że mentoriale mają sens i przynoszą najlepsze efekty w sytuacji, kiedy są odpowiedzią na potrzebę ze strony studenta. Wśród badanych studentów mentoring
przyczynił się do zmiany wielu sfer życia m.in. dzięki podniesieniu ich samooceny.
W badaniach wzięli udział studenci oraz nauczyciele akademiccy uczestniczący w projekcie „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”. Narzędziem
badawczym był kwestionariusz wywiadu, który składał się z 28 pytań dla
mentorów i 24 dla studentów. Badaniami zostały objęte 4 grupy mentorin116
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gowe z Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach, w tym
17 studentów i 4 mentorów – nauczycieli akademickich.
13.2 GRUPA PIERWSZA – WYNIKI BADAŃ
W pierwszej z badanych grup uczestnictwo w mentorialach było aktywne, relację z mentorem oceniono jako miłą, sympatyczną i opartą na zaufaniu. Jedna z badanych docenia fakt, że w razie problemów zawsze mogła
skontaktować się z mentorem: Współpraca z mentorem jest bardzo dobra.
Mentor jest miły i otwarty na współpracę. Zawsze w razie problemów mogę
liczyć na szybki kontakt.
Studenci przyznają, że mentor przekazywał im własne doświadczenia.
Dla większości badanych były one bardzo pomocne. Jedna studentka stwierdza, że podczas spotkań następowała wymiana doświadczeń i wzajemna
nauka: Mamy z mentorem bogate doświadczenia i uczymy się od siebie nawzajem.
Respondenci wymieniają wiele korzyści, jakie odnieśli dzięki uczestnictwu w procesie mentoringowym. Ze względu na indywidualny charakter mentoriali oraz zróżnicowane potrzeby studentów wymieniane przez
nich korzyści nie zawsze są takie same. Najczęściej wspominane to: większa świadomość swoich mocnych i słabych stron – umiejętność dokonania
samooceny, inne spojrzenie na wykładowcę, urozmaicenie zajęć, podjęcie
działania, a także uprzejmość, serdeczność, przyjaźń i uśmiech: Przede
wszystkim mogłam dowiedzieć się czegoś więcej o sobie, określić swoje
mocne i słabe strony. […] [mentoring] pozwolił dokonać samooceny, pewnej diagnozy. Ważne było podjęcie pewnych działań, zobowiązań, których
celem jest zmiana, rozwój.
Zaangażowanie i przygotowanie mentora oceniono na wysokim poziomie. Jedna respondentka twierdzi, że ze względu na pilotażowy charakter
projektu, obie strony relacji „uczyły się”. Inna studentka podaje, że mentor
jest zawsze sumienny, zawsze przygotowany do mentoriali.
Badani studenci wyliczają wiele kompetencji, które udało się im rozwinąć podczas trwania mentoriali. Najczęściej wymieniane są komunikatywność, organizacja, współpraca i innowacyjność, następnie rozwiązywanie problemów, motywacja. Trzech z pięciu badanych wyraża chęć dalszej
współpracy z mentorem w przypadku kontynuacji studiów. W dwóch przypadkach wyrażono inną opinię – jedna ze studentek musiałaby się nad tym
zastanowić, druga nie widzi potrzeby kontynuowania mentoriali, ponieważ
uważa, że do pewnych wniosków może dojść sama.
Większość, bo aż czterech spośród pięciu badanych studentów w danej
grupie, widzi przydatność mentoringu w tradycyjnym nauczaniu. Elementy,
które chcieliby przenieść do dotychczasowych zajęć akademickich to: roz117
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mowa, spotkanie w cztery oczy, indywidualne podejście oraz długotrwała
relacja.
Respondenci z pierwszej grupy zgadzają się ze swoim mentorem w wielu
sprawach dotyczących realizacji mentoriali, a cały proces oceniają raczej
pozytywnie. Dyskomfortem, o którym wspominają obie strony relacji, jest
czasem problem z dopasowaniem terminów mentoriali do zajęć studentów,
a także niejasne kryteria zaliczenia mentoriali związane z zawartością
portfolio. Nastawienie obu stron relacji do nowej formy nauczania jest pozytywne, choć początkowo towarzyszyły im obawy i niepokój wynikające
z pilotażowego charakteru wdrażania mentoringu.
Zaskakujące jest to, że studenci zauważają u siebie więcej postępów –
w rozwoju osobistym i społecznym – niż ich mentorzy. Realizacja celów
prezentuje się obiecująco. O ile nie wszystkie cele zostały zrealizowane, to
praca nad nimi trwa i zmierza w dobrym kierunku.
Podsumowując ocenę mentoringu w pierwszej grupie, warto skupić się
na udoskonaleniach, którymi badani chętnie objęliby cały proces:
• wydłużenie czasu mentoringu z 45 minut do 1,5 godziny;
• wpisanie do planu zajęć studenta czasu przeznaczonego na mentoring,
• umożliwienie organizacji mentoriali poza terenem uczelni;
• zwiększenie zakresu agadnień, które powinien obejmować mentoring
(powinien dotyczyć nie tylko wskazanych kompetencji związanych
z kierunkiem studiów, ale każdej sfery osobowości człowieka);
• objęcie procesem mentoringu kilku przedmiotów nauczania.
13.3 GRUPA DRUGA – WYNIKI BADAŃ
W drugiej z badanych grup studenci doceniają dyspozycyjność mentora
i możliwość kontaktu poza spotkaniami. Uczestnictwo w mentorialach we
wszystkich badanych przypadkach było aktywne. Relacja z mentorem była
miła i oparta na wzajemnym zaufaniu. Respondenci nie zauważają żadnych
problemów dotyczących współpracy z mentorem. Studenci jednogłośnie
stwierdzają, że mentor dzielił się z nimi własnymi doświadczeniami, które
pomagały rozwiązać wiele problemów oraz pozwalały spojrzeć na pewne
sprawy z innej perspektywy.
Biorąc pod uwagę, że mentoring miał formę indywidualną, każdy ze studentów skorzystał z niego w inny sposób. Wśród korzyści przez nich wymienianych pojawiają się m.in.: otwartość na działanie, zrozumienie słabych
i mocnych stron, wiara w siebie i swoje możliwości, odnalezienie siebie
w konkretnej sytuacji życiowej, odwaga w podejmowaniu nowych działań, rozpoczęcie działalności społecznej i pomocowej, wejście w nową rolę zawodową.
Zaangażowanie i przygotowanie mentora w proces mentorigu oceniono bardzo wysoko. Studenci doceniają przyjacielski stosunek i chęć
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wsparcia ze strony mentorki. Dzielą się z nią radościami i porażkami.
Pojawiają się takie wypowiedzi studentów, jak: Nie mogę się do niczego
przyczepić. Nie ma problemu z ustaleniem terminów spotkań, czuje się
zaangażowanie mentora w proces mentoringu, chęć pomocy; Mentor niezwykle chciał pomóc, bym odnalazła równowagę między tym, co chcę robić, a co mogę. Mentor zawsze był przygotowany do rozmowy, był przyjacielski, motywujący i angażował się w to, bym poznała możliwości,
jakie stwarza mi rzeczywistość. […] Zaangażowanie mentora oceniam
na 6 z plusem.
Mentor efektywnie motywował studentów do osiągania celów, dodawał
sił do działania, podpowiadał i odkrywał, co jeszcze warto zrobić. Jedna
z badanych określiła to w taki sposób: Mentor udziela mi ogromnego wsparcia w wielu kwestiach: gdy potrzebuję motywacji – motywuje, gdy potrzebuję siły – daje siłę. Swym podejściem sprawia, że człowiek zaczyna wierzyć
w swoje siły. A uzmysłowiwszy sobie, jak wiele już się zdziałało, kolejne
wyzwania wydają być się dużo prostsze.
Wśród kompetencji, jakie studenci rozwinęli podczas procesu mentoringowego najczęściej wymieniana jest komunikacja. Inne umiejętności to
aktywizowanie społeczeństwa, współpraca, rozwiązywanie problemów, organizacja, planowanie i działanie z myślą o sobie.
Wszyscy respondenci uważają, że metoda mentoringu jest skuteczna,
motywuje do działania i jak najbardziej można ją polecić innym. Jedna ze
studentek nie jest przekonana, czy mentoring zapewnia odpowiedni rozwój
edukacji. Sądzi, że rozwija on zdolność samoedukacji i pomaga w rozwoju
osobistym. W ogólnej opinii badanych metoda ta może być przydatna na
polskich uczelniach, pod warunkiem, że student wybiera uczelnię zgodnie
ze swoimi zainteresowaniami. Ich zdaniem, każdy student powinien mieć
możliwości skorzystania z takiej formy pracy, ponieważ jest to nowe doświadczenie, które ma na celu wszechstronny rozwój osobisty. Badani chętnie przenieśliby wybrane metody mentoringu do tradycyjnego nauczania,
m.in. indywidualne podejście, sprawną komunikację i częsty, mniej formalny kontakt studenta z wykładowcą.
W badanej grupie proces mentoringu został oceniony pozytywnie. Wyznaczanie oraz realizację celów traktowano bardzo elastycznie, co pozwalało studentom na zmianę lub przeformułowanie ich w każdej chwili. Wszyscy
badani studenci korzystali z doświadczeń mentora i uważali je za bardzo
cenne. Zdaniem badanych metoda mentoringu jest przydatna na polskich
uczelniach, pod warunkiem, że mentor będzie odpowiednio przygotowany,
a student dobrowolnie podejmie decyzję o uczestnictwie w procesie.
Innowacje, którymi w opinii respondentów z drugiej grupy warto udoskonalić proces mentoringowy w WSP TWP to:
• prowadzenie zajęć poza uczelnią, co sprzyja procesowi aktywizacji;
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• spotkania w grupie, co pozwoli na wymianę doświadczeń i wspólne
opracowanie problemów;
• mentoring jako odpowiedź na rzeczywiste potrzeby studenta.
13.4 GRUPA TRZECIA – WYNIKI BADAŃ
Studenci z trzeciej badanej grupy relację z mentorem oceniają jako miłą
i opartą na wzajemnym zaufaniu. Ponadto nie zauważają jakichkolwiek
problemów wynikających ze spotkań mentoringowych. Jedna z badanych
wyraziła chęć częstszego spotykania się z mentorem: mam chyba jedną
z najlepszych mentorek, jaka mogła mi się trafić. Mam do niej pełne zaufanie, ale fakt jest taki, że ogólnie spotkań przewidzianych planem studiów
jest trochę mało. Sama nazwa mentoring powinna sugerować, że spotkania powinny być ustalane w zależności od potrzeb samych uczestniczących
w tych spotkaniach, a nie odgórnych decyzji. Trochę to odbiega od tych
faktycznych wyobrażeń o mentoringu.
Zaangażowanie i przygotowanie mentora oceniono bardzo wysoko. Jedna z badanych studentek docenia przygotowanie mentora, przyznając, że
stara się zdobyć informację z każdej dziedziny, w której ma problem. Osoba
mentora w opinii wszystkich badanych silnie motywuje do osiągania celów.
Studentki stwierdzają: Moja mentorka jest zawsze świetnie przygotowana,
nigdy nie wychodzę z mentorialu bez nowej wiedzy i innego spojrzenia na
swoje życie i plany […] Moja mentorka ciągle się dokształca, jest osobą
wszechstronną, stara się zdobyć informację z każdej dziedziny, w której
mam problem. Jest bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia tych zajęć, mimo iż jest to nowość.
Doświadczenia przekazywane przez mentora oceniono jako bardzo pomocne. Jedna z opinii: dzięki mentorowi wyszłam z monotonii swojego życia.
To dzięki niemu odważyłam się na nowe kroki w swoim życiu. Uważam, że
mentoring dużo zmienił w moim życiu, wprowadził nowe poglądy na sprawy
codzienne i zachęcił do zmiany obecnego stylu życia. Podejrzewam, że same
studia niewiele wprowadziłyby zmian w moim życiu, ale dzięki mentoringowi, albo inaczej – dzięki mojej mentorce zachciało mi się zmian.
Respondenci wymieniają wiele korzyści z procesu mentoringowego. Wypowiedzi studentów nieco się różnią ze względu na indywidualny charakter spotkań. Najczęściej wymieniane są: poznanie mocnych i słabych stron
swojego charakteru oraz zyskanie pewności siebie, motywacji do działania
i chęci zmiany na lepsze. Jedna ze studentek, która nie pracuje zawodowo,
a na co dzień opiekuje się dwójką dzieci, wyrwała się z monotonii codzienności i „naładowana” pozytywną energią zmieniła dotychczasowy styl życia
oraz sposób postrzegania problemów: moja mentor w bardzo fajny sposób pokazała mi, jak patrzeć na życie z innej perspektywy niż dotychczas. Nauczyła
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mnie, że nie wszystko, co mnie przytłacza, musi być złe, we wszystkim można
dostrzec pozytywy. Bardzo ciekawy sposób na życie. Inna wypowiedź: mentorka uświadomiła mi mocne strony mojego charakteru, cechy, które uważałam za nieistotne, stały się bazą budowania obrazu własnej osoby.
Jedna z badanych przyznaje również: mentoring pozwolił mi na poznanie samej siebie – dzięki dużemu zaangażowaniu mentora mam możliwość
odkrywania cech i wartości cennych dla mnie. Wszyscy badani uważają, że
metoda mentoringu jest skuteczna i zapewnia odpowiedni poziom edukacji.
Tylko jedna respondentka nie widzi zastosowania mentoringu w tradycyjnym nauczaniu. Techniki, które pozostałe badane chciałyby przenieść
na płaszczyznę dotychczasowych zajęć akademickich to technika poznania
samego siebie, pozwalająca dostrzec swoje możliwości, a także indywidualne podejście do studenta.
Wszystkie respondentki uznają, że metoda mentoringu może być przydatna w polskich uczelniach. Mentoring pozwala na rozwijanie indywidualnych umiejętności i zainteresowań. Warunkiem sukcesu nowej formy
kształcenia jest odpowiednie przygotowanie mentora.
W tej grupie badanych opinie studentów są zbieżne w wielu kwestiach
dotyczących realizacji mentoriali z opiniami mentora. Podobnie oceniają
realizację postawionych celów, aktywność podczas spotkań. Uczestnicy relacji nie zauważają problemów i trudności związanych z realizacją mentoringu, a cały proces oceniają raczej pozytywnie.
Badane studentki rozwinęły wiele cech osobistych i zostały zmotywowane do działania, co oznacza, iż mentorka w pełni wykorzystała swoją
wiedzę z zakresu psychoterapii. Jedna ze studentek dzięki spotkaniom mentoringowym otworzyła się na ludzi i pokonała depresję, z którą borykała się
od dłuższego czasu.
Innowacje, które w opinii badanych z grupy trzeciej warto wprowadzić
do procesu mentoringowy realizowanego w WSP TWP:
• wprowadzenie testów, dzięki którym dana osoba trafiałaby do odpowiedniego mentora (podobne zainteresowania, doświadczenia, kierunki rozwoju);
• większa liczba spotkań mentoringowych;
• dostosowanie mentoriali do indywidualnych potrzeb studenta, brak
odgórnych regulacji w tym względzie.
13.5 GRUPA CZWARTA – WYNIKI BADAŃ
Studenci z czwartej badanej grupy jednogłośnie przyznają, iż uczestnictwo w mentorialach było bardzo aktywne i inspirujące, pełne dyskusji
i przemyśleń. Relacja mentoringowa oceniona została jako miła, partnerska
i oparta na wzajemnym zaufaniu, a kontakt z mentorem jako wystarczający.
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Studentki doceniają możliwość kontaktu poza spotkaniami – rozmowa telefoniczna, wideorozmowa, e-mail, sms. Badane studentki stwierdzają: Mnie
bardzo odpowiada relacja z moim mentorem. Jest szczera, normalna, dobrze się dogadujemy, mamy podobne podejście do pracy. Po każdym spotkaniu mam poczucie dobrze spędzonego czasu. Jeśli trzeba, kontaktujemy się
telefonicznie i mailowo poza mentorialami. Dużo rozmawiamy, dzielimy się
swoją pracą i aktywnościami, […] [Mentor] jest osobą której w 100% można
zaufać, a kontakt z nią jest możliwy cały czas, […] relacja miła, na zasadzie
partnerskiej. Kontakt jest wystarczający, w przypadku jakichkolwiek uwag
i wątpliwości mogę zawsze napisać lub spotkać się z mentorem dodatkowo.
Respondenci uważają, iż mentoring przyniósł im wiele korzyści. Ze
względu na indywidualne potrzeby każdego z nich są one również zróżnicowane. Badani przede wszystkim zauważają wzrost pewności siebie. Pozostałe korzyści wymieniane przez studentów to: umiejętności związane
z prowadzeniem szkoleń i warsztatów, poznanie nowych narzędzi pracy,
np. narzędzia zarządzania czasem, większa motywacja do działania, próba zrozumienia innych, umiejętność podejmowania przemyślanych decyzji,
stworzenie profesjonalnego CV, skorzystanie z bezpłatnych kursów, złożenie wniosku o otrzymanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jedna z badanych studentek w efekcie współpracy z mentorem zdobyła
upragnioną pracę. Inne studentki dodają: Stałam się osobą bardziej otwartą
i pewną siebie, nie boję się wyrażać swojego zdania, próbuję zrozumieć
innych, nie podejmować pochopnych decyzji, […] spotkania z mentorem są
dla mnie dużą mobilizacją do pracy, pomagają mi pracować w bardziej
systematyczny i zorganizowany sposób – ponieważ wiem, że komuś mam
przedstawić efekty mojej pracy, mam większą motywację do działania.
Wszyscy badani przyznają, że mentor był zaangażowany w proces mentoringu. Jedna ze studentek docenia wsparcie siecią kontaktów mentora.
Inna przyznaje, że mentor był bardzo zaangażowany z racji swojego młodego wieku, dodaje, że: do każdego z mentoriali przygotowywał się bardzo sumiennie, starał się przekazać jak najwięcej swojej wiedzy i doświadczenia,
a jednocześnie bardzo praktycznie podchodził do procesu mentoringu. Inna
opinia o mentorze: Wskazuje mi źródła, w których mogę szukać potrzebnych mi informacji, wspiera mnie również swoją siecią kontaktów, kilka
razy przedstawił mnie osobom, które były ważne ze względu na mój rozwój.
Jestem bardzo zadowolona z naszej pracy. Przygotowanie ze strony mentora
również zostało ocenione jako profesjonalne i bardzo pomocne.
W opinii wszystkich badanych osoba mentora silnie motywuje do osiągania celów i jednocześnie „sprowadza do pionu” – uświadamiając, że sukces osiąga się małymi krokami. W świetle innej opinii mentor motywuje,
ale nie zmusza – pozostawia możliwość zmiany, co pozwalało budować
przyjacielskie relacje.
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Respondenci wymieniają wiele kompetencji rozwiniętych podczas procesu mentoringowego, najczęściej: asertywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, autoprezentację, precyzowanie własnych celów, zarządzanie
sobą, efektywne planowanie czasu, umiejętności komunikacyjne i organizacyjne, pewność siebie.
Ogromnym sukcesem mentora, odniesionym w badanej grupie, jest
podjęcie pracy zawodowej przez jego trzy studentki, które znajdowały się
w trudnej sytuacji na rynku pracy. Mentor wykorzystał w pełni swoje predyspozycje i umiejętności związane z pełnioną rolą doradcy zawodowego, co
potwierdzają opinie badanych: Stałam się pewniejsza siebie – udało mi się
zdobyć stałą pracę po rocznym stażu z PUP. […] Dzięki wielu cennym radom
i wskazówkom mogłam popracować nad swoimi kompetencjami i prezencją,
w efekcie czego udało mi się zdobyć upragnioną pracę. Z całą pewnością
można stwierdzić, iż w społeczności studenckiej wiele osób pozostaje bez
pracy i pomoc mentora w tym zakresie wydaje się być nieoceniona.
W opinii badanych metoda mentoringu jest ciekawa i skuteczna jako jeden
z elementów procesu edukacji. Istotny jest prawidłowy dobór mentora, który
powinien być odpowiednio przygotowany do swojej roli. Badani sądzą, że bez
odpowiedniego nastawienia do pracy obu stron nic z tego nie będzie, to będzie
stracony czas; […] mentoring jest na pewno dobrą formą wsparcia, do której
uważam, że powinien mieć dostęp każdy – nie tylko w trakcie swojej edukacji.
Metoda mentoringu daje więcej niż tradycyjne wykłady, które w zdecydowanej większości mają się nijak do rzeczywistości, nie przydają się w pracy, życiu. Poprzez indywidualne podejście do uczestnika odpowiednio prowadzony mentoring może być dobrym źródłem wiedzy praktycznej dla uczestnika,
a także stanowić możliwość odkrycia i sprecyzowania celów, planów życiowych oraz uzyskania praktycznych wskazówek od mentora.
Badani zauważają przydatność mentoringu w tradycyjnym nauczaniu.
Głównie akcentowana jest swoboda spotkań i indywidualne podejście do
studenta, a także przekazywanie praktycznej wiedzy. Tylko jedna ze studentek nie dostrzega szczególnych technik wykorzystywanych w metodzie
mentoringu, a niestosowanych w tradycyjnej edukacji.
Przydatność metody mentoringu na polskich uczelniach oceniana jest
wysoko, pod warunkiem, że – jak mówi jedna z badanych – jest on prowadzony przez mądrego, kompetentnego, zarazem elastycznego i nastawionego
na dialog mentora. W opinii innych studentek mentoring byłby skuteczny,
gdyby studenci mieli świadomość tego, co tak naprawdę w życiu chcą robić
i w jakim kierunku podążać. Metoda nie będzie służyła każdemu – jeśli
jednak ktoś naprawdę chce się rozwijać, pracować nad sobą, nad swoimi
celami, może być ona bardzo pomocna.
Innowacje, które w opinii badanych z grupy czwartej warto wprowadzić
do procesu mentoringowego realizowanego w WSP TWP:
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•
•
•
•
•
•
•

dobrowolność udziału w procesie;
większa liczba godzin, częstsze spotkania z mentorem;
wprowadzenie mentoringu do studiów dziennych;
elastyczność miejsc spotkań;
możliwość spotkań grupowych (10%-20% całego procesu);
certyfikat potwierdzający udział w procesie mentoringu;
możliwość dobrania odpowiedniego dla siebie mentora (pod względem jego kompetencji, osobowości);
• większe zaangażowanie ze strony mentorów.

13.6 PODSUMOWANIE
Wszystkie opisane przypadki pokazują, że – pomimo występujących
wątpliwości – mentoring akademicki warto wdrażać na polskich uczelniach.
Metoda ta jest w fazie implementacji, a zatem siłą rzeczy niezbędne będzie
wprowadzenie korekt w przyszłości. Mentoring należy traktować jako model rozwijający się, który należy ciągle udoskonalać. Zarówno nauczyciele
akademiccy, jak i studenci dostrzegają konieczność zmiany polskich uczelni
i podkreślają konieczność wyjścia naprzeciw wyzwaniom współczesności.
Skutecznie prowadzony mentoring stwarza przestrzeń do rozwoju i pozwala wykorzystać wiele „ukrytych” możliwości. Mentoring to wielka szansa
i istotny element, który wyróżnia WSP TWP spośród innych szkół wyższych.
W ocenie badanych, mentoring będzie szczególnie efektywny, gdy będzie procesem dobrowolnym, a liczba i czas spotkań będą dostosowywane
do indywidualnych potrzeb studenta. Warto też przygotować harmonogram
spotkań lub wpisać je w plan zajęć, aby uniknąć problemów z ustaleniem
terminów i zachować ciągłość procesu.
Motywacja studentów do udziału w projekcie była duża. Znaczącą rolę
w podjęciu decyzji o studiowaniu odegrał fakt dofinansowania studiów
z EFS oraz możliwość podwyższenia kwalifikacji, nie bez znaczenia pozostawała także intrygująca metoda mentoringu wykorzystywana w procesie
realizacji oferowanych studiów.
Trudności, z jakimi stykali się studenci podczas studiów, to najczęściej:
kwestie organizacyjne (m.in. problemy z ustaleniem terminów spotkań,
nie do końca sprecyzowane wymagania ze strony organizatorów projektu,
narzucona odgórnie liczba spotkań, konieczność ich organizacji na terenie
uczelni oraz wyczerpanie pomysłów). W grupie badanych studentów znalazły się osoby, które dokonały zmiany mentora, ponieważ – ich zdaniem –
nie posiadał predyspozycji do pełnienia tej funkcji, a co za tym idzie – jego
podopieczni nie mieli możliwości rozwoju.
Nauczyciele akademiccy byli zmotywowani do wzięcia udziału w projekcie i szybko odnaleźli się w rolach mentorów. Nowoczesna metoda wzbo124
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gaciła ich własne kompetencje zawodowe, przyczyniła się do samorozwoju.
Skuteczność i przydatność mentoringu na polskich uczelniach została oceniona bardzo wysoko. Realizacja celów rozwojowych zmierza w dobrym
kierunku. W sytuacji, kiedy projekt dobiega końca, warto zastanowić się,
nad wprowadzeniem mentoringu do Uczelni na stałe – spowodowałoby to
wzrost jej wartości na rynku edukacyjnym, a także spełniło oczekiwania
studentów i całego społeczeństwa uczącego się.
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Jerzy Jackowicz
Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
WSP TWP w Warszawie

DOBRE I ZŁE PRAKTYKI
W MENTORINGU AKADEMICKIM
Na moje dwuletnie doświadczenia w prowadzeniu mentoriali składają się
bezpośrednie rozmowy ze studentami oraz zapoznanie się z niezbędną literaturą dotyczącą problematyki mentorialowej. W okresie studiów przeprowadziłem 153 czterdziestopięciominutowe rozmowy z 9 osobami; z każdą
z nich odbyłem 17 spotkań. Ponadto przestudiowałem podstawowe dokumenty i opracowania, w tym książki Stephena R. Coveya, które niejednokrotnie wskazywały mi właściwą drogę postępowania ze studentami i przestrzegały przed popełnieniem kardynalnych błędów. Mimo to nie czuję się
kompetentny do wyciągania ostatecznych wniosków, ograniczając się jedynie do przedstawienia swoich doświadczeń i przemyśleń na temat dobrych
i złych praktyk w mentoringu.
14.1 WPROWADZENIE
Pierwszym moim celem było nawiązanie bezpośredniego kontaktu ze
studentem; traktowanie go z szacunkiem i powagą; zainteresowanie się jego
osobą, w tym jego poglądami, uczuciami oraz sprawami, które poruszał
podczas spotkań.
Wszyscy moi studenci zaakceptowali – jedni od samego początku, inni
nieco później – zaproponowaną przeze mnie zasadę szczerości, bez konsekwentnego przestrzegania której niemożliwe byłoby osiągnięcie jakichkolwiek pozytywnych wyników naszych rozmów. Zasada ta obowiązywała
obie strony, przy czym student miał prawo ograniczać tematykę rozmów do
kwestii, które go interesowały i które chciał poruszyć. Nigdy nie narzucałem
tematyki rozmów. To student był inicjatorem w wyborze problematyki rozważań, przychodząc na mentoriale ze swoimi problemami i wątpliwościami.
Dopiero wówczas, gdy student przychodził na spotkanie bez określonego
celu, sugerowałem mu rozważenie kwestii, która – w moim przekonaniu
– była istotna dla jego rozwoju, np. przeczytanie książki S. Coveya czy
wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza lub testu.
W tej sytuacji powoli rodziło się wzajemne zaufanie, czego wyrazem
było poruszanie przez studentów różnorodnych tematów, w tym również
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bardzo osobistych, dotyczących np. wyboru drogi życiowej, życia rodzinnego, stosunków w pracy, relacji z sąsiadami i innych.
Przestrzeganie zasady szczerości i wzajemnego zaufania umożliwiło poruszanie przez studenta wszelkich interesujących go kwestii. Ze swej strony
starałem się zredukować do minimum, jeżeli nie zlikwidować całkowicie,
dystans oddzielający zazwyczaj wykładowcę od studenta. W tym celu przytaczałem przykłady zachowania czy postępowania, które zaobserwowałem
czy też których doświadczyłem w swoim długim życiu. Wartość pierwszych
spotkań polegała zatem głównie na wzajemnym dzieleniu się doświadczeniami z własnego życia, w wyniku czego doszło w większości przypadków
do wyrównania pozycji w relacjach student – mentor.
Dopiero wówczas przystępowałem do realizacji głównych celów mentorialu, to jest kształtowania, rozwijania czy też doskonalenia podstawowych
kompetencji lidera społeczności lokalnych: umiejętności przywódczych,
postawy proaktywnej, umiejętności komunikacyjnych, współpracy, organizacji i planowania oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
Drogą prowadzącą do realizacji tych celów było opracowanie – wspólnie
ze studentem – indywidualnego planu jego rozwoju. I tu zaczynały się schody. Jedni chcieli położyć nacisk na rozwój swoich słabych stron, inni – na
doskonalenie mocnych, tzn. na wzmocnienie już posiadanych kompetencji.
W tej sytuacji starałem się zachować pozycję neutralną. Nie mogłem jednak
nie wyjaśnić, że w zdecydowanej większości przypadków korzystniej jest
dla człowieka, gdy rozwija swoje mocne strony; łatwiej wówczas osiągnąć
sukces życiowy. Podawałem przy tym przykład znanego mi nauczyciela,
który, mając mierne predyspozycje do nauk ścisłych, postanowił studiować
matematykę. Dzięki uporowi i wytrwałości skończył studia i uczy w szkole,
ale ma wątpliwości, czy dobrze wybrał i czy w innej dziedzinie nie osiągnąłby więcej.
Problem wyboru drogi życiowej i rozwoju odpowiednich kompetencji
nie jest jednak prosty. Nierzadko zdarza się, że zdolności czy predyspozycje
człowieka rozmijają się z jego zainteresowaniami, z tym, co go pociąga,
pasjonuje. Wówczas wybór drogi życiowej jest utrudniony. Człowiek zastanawia się, jaką drogę wybrać; czy zgodną z zainteresowaniami, czy też iść
za głosem rozsądku, który podpowiada, że nasze uzdolnienia predysponują
nas do wyboru innej drogi. Sam jestem takim przykładem. Miałem i zapewne mam zdolności do nauk ścisłych, a zainteresowania – humanistyczne.
Wybrałem to, co mnie interesowało, zgodnie z dewizą Josepha Conrada,
zawartą w Lordzie Jimie: Iść za marzeniem, i znowu iść za marzeniem i tak
zawsze, aż do końca. Słowa lorda Jima wielokrotnie przytaczałem moim
studentom, ale nie zdecydowałem się na powołanie się na własne rozterki
i wybory, obawiając się, że student może to odebrać jako próbę skłonienia
go do – zbliżonego do mojego – wyboru. Po dwuletnich doświadczeniach
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jestem skłonny wykorzystać własne doświadczenia w tym względzie w celu
uświadomienia studentom faktu, że wszyscy często stajemy wobec zasadniczych wyborów i musimy się liczyć z ich konsekwencjami.
Zasadniczą jednak kwestią – z punktu widzenia mentora – było skłonienie studenta do zastanowienia się nad celem swojego życia; by uświadomił
sobie jasno, co – tak naprawdę – pragnie osiągnąć i czy ma do realizacji
swoich zamierzeń wystarczające predyspozycje. Poprzez zadawane pytania w rodzaju: kim Pan/Pani chce być za 30 lat?; jak Pan/Pani planuje to
osiągnąć?; jakie kompetencje są niezbędne do realizacji postawionego celu?
– student jest zdopingowany do określenia czy też sprecyzowania celu swojego życia, misji, jaką ma spełnić, oraz strategii osiągania zamierzonych
celów na długiej drodze życia. Dopiero wtedy w pełni uświadomi sobie,
jakie kompetencje są mu szczególnie potrzebne, by zrealizować to, co zaplanował. Wówczas jest najbardziej odpowiedni moment na opracowanie
Indywidualnego Planu Rozwoju studenta. W praktyce jednak prace nad indywidualnymi planami rozwoju rozpoczynaliśmy od pierwszych zajęć, co
spowodowało, że plany te wymagały później weryfikacji i nie wszystkie ich
zapisy zostały w pełni zrealizowane.
Po dotychczasowych doświadczeniach dochodzę do wniosku, że opracowanie Indywidualnego Planu Rozwoju powinno nastąpić dopiero po kilku spotkaniach mentorialowych ze studentem, kiedy to obie strony lepiej
się poznają i będą mogły dokonywać trafniejszych diagnoz. Przystąpienie
do opracowania tego planu powinno być poprzedzone wypełnieniem przez
studenta Kwestionariusza Poziomu Kompetencji i przeprowadzeniem pogłębionej analizy jego wyników. Pozwoli to studentowi bardziej świadomie
wybrać kompetencje, na których skupi swoją uwagę.
Zgodnie z wolą studenta w Indywidualnym Planie Rozwoju umieszczaliśmy doskonalenie kilku wspomnianych wcześniej kompetencji, od 2 do 6.
Większość studentów wybrała od 2 do 4 kompetencji. Tylko jedna osoba
pragnęła doskonalić wszystkie.
14.2 UMIEJĘTNOŚCI PRZYWÓDCZE
W rozmowach ze studentami zwracałem uwagę na doskonalenie umiejętności oraz cech przywódczych: podejmowania się i pełnienia roli lidera
działań zespołowych, podejmowania szybkich i trafnych decyzji; budowania świadomości własnych mocnych stron; inspirowania innych do działania oraz do podejmowania wysiłku na rzecz oczekiwanych rezultatów;
skutecznego zarządzania pracą tych osób poprzez powierzanie im zadań,
monitorowanie i korygowanie ich pracy.
Zaczynaliśmy od wypełnienia i analizy mapy asertywności, wspólnego określania obszarów trudności i podejmowania wysiłków w celu ich
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przezwyciężania. Studenci mieli okazję sprawdzić, w jakich sytuacjach zachowują się asertywnie, tzn. radzą sobie z wyrażaniem siebie i uwzględnianiem praw innych osób, oraz w jakich nie wykorzystują swojego prawa
do asertywnego zachowania. Przy okazji zwracałem studentom uwagę na
znaczenie asertywnego zachowania dla lidera. Przywódca powinien umieć
korzystać ze swojego prawa do asertywnego zachowania w sytuacjach zagrażających interesom grupy, którą kieruje, jego podstawowym interesom,
a także interesom ogólnospołecznym. Z wypowiedzi studentów po wypełnieniu mapy asertywności wynikało, że wcześniej byli za mało asertywni,
co często powodowało niezadowolenie ze swojego postępowania, unikanie
sytuacji trudnych czy konfliktowych, wzrost własnej bezradności, a w konsekwencji zmniejszenie wiary w siebie. Z późniejszego zachowania i wypowiedzi studentów wynika, że ich wiara w siebie umocniła się.
Następnie analizowaliśmy wypełniony przez studenta test Belbina – typologia ról grupowych w celu uświadomienia sobie przez studenta roli czy
ról pełnionych przez niego w zespole71. Z wypowiedzi studentów wynikało,
że testy te stanowiły dla nich nowość i pozwoliły im lepiej siebie poznać,
a tym samym lepiej kierować swoim życiem.
W doskonaleniu kompetencji przywódczych studentów istotną rolę odegrały opracowania poświęcone temu problemowi, zwłaszcza książki Stephena R. Coveya72, Marka Sanborna73, Iwony Majewskiej-Opiełki74.
Po zapoznaniu się studentów z tymi pozycjami prowadziłem z każdym
z nich dyskusję na temat cech przywódców. Stephen Covey wyróżnia 8 cech
przywódców działających zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami: ciągle zdobywają wiedzę, są gotowi służyć bliźniemu, wysyłają pozytywną energię, wierzą w innych ludzi, zachowują harmonię w życiu, życie jest dla nich
przygodą, są synergiczni (synergia – stan, w którym całość jest większa niż
suma poszczególnych części) oraz ćwiczą w celu samoodnowy, rozwijając
4 sfery swojej osobowości: fizyczną, umysłową, emocjonalną i duchową75.
W rozważaniach ze studentami na temat kompetencji przywódczych
zwracałem też uwagę na zasady przywództwa scharakteryzowane we wspomnianej pracy M. Sanborna: moc samokontroli, siła koncentracji, władza
razem z ludźmi, siła perswazji, moc realizacji oraz moc dawania76.
71
W teście Belbina wyróżniono 8 ról grupowych: koordynujący lider, ambitny komendant, kreatywny pomysłodawca, wszędobylski łącznik, racjonalny analityk, dusza zespołu, fi niszujący perfekcjonista, praktyczny realizator.
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Podkreślałem, że przywództwo zaczyna się od samokontroli. Powoływałem się przy tym na wyjątkowo trafne określenie M. Sanborna – na wskaźnik
samokontroli (stosunek obietnic dotrzymanych do złożonych) w celu uświadomienia studentom, że aby być skutecznym przywódcą, należy dotrzymywać obietnic, danych innym i sobie. Sugerowałem im, by w celu zwiększenia swojej mocy samokontroli dokonali porównania własnych postanowień
i obietnic z ich realizacją, np. w okresie kwartału czy semestru, a następnie
wyliczali swój wskaźnik samokontroli. Słabością mojej pracy ze studentami
było to, że nie kontynuowałem tego procesu w dłuższym okresie, by studenci mogli się przekonać do celowości wyliczania tego wskaźnika. Dziś
widzę, że systematyczne wykorzystywanie wskaźnika samokontroli mogłoby doprowadzić do wzrostu świadomości studentów na temat realizmu
w planowaniu i składaniu obietnic.
W rozmowach ze studentami podkreślałem znaczenie siły koncentracji;
skupienia się na tym, co jest naprawdę ważne; zaangażowania się w to, co
się robi; unikania niebezpieczeństwa dryfowania bez celu, a także siły perswazji, mocy realizacji i mocy dawania.
Szczególnie ważną dla przywódców społeczności lokalnych wydała mi
się zasada władza razem z ludźmi, której poświęciłem dużo uwagi. Przywództwo – stwierdził M. Sanborn – to władza sprawowana razem z ludźmi,
a nie władza nad ludźmi77.
Podejmowane przez studentów przedsięwzięcia, jak np. kierowanie zespołem wolontariuszy obsługujących uczestników III Europejskiego Kongresu Kobiet w Warszawie (17-18.09.2011 r.; opieka nad Salą Kongresową)
oraz konferencji Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, kierowanie zespołem świadczącym specjalne usługi opiekuńcze, kierowanie zespołami realizującymi różnorodne szkolenia, organizowanie konkursów, służyły wzmocnieniu u studentów cech i kompetencji przywódczych, pogłębieniu świadomości własnych możliwości, doskonaleniu zarządzania pracą zespołu.
Analiza wyników Kwestionariusza Poziomu Kompetencji oraz wypełnione przez mentora i studentów dokumenty świadczą o tym, że studenci
coraz śmielej podejmują się roli lidera kierującego pracą zespołu oraz coraz
lepiej wywiązują się z podejmowanych przez siebie funkcji kierowniczych.
14.3 POSTAWA PROAKTYWNA
Jedną z ważniejszych kompetencji przywódczych jest proaktywność,
której podczas mentoriali poświęcałem wiele uwagi. Studenci od samego
początku wykazywali się dużą aktywnością, dlatego uznałem, że moja rola
powinna polegać nie tyle na zachęcaniu ich do przyjmowania postawy pro77
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aktywnej, co na uzasadnianiu wartości i znaczenia takiej postawy dla przywódcy. W doskonaleniu umiejętności aktywnego działania kładłem nacisk
na samodzielne podejmowanie inicjatywy, wyznaczanie celów i kierunków
działań oraz przejmowanie za nie odpowiedzialności, wychodzenie poza
ogólnie przyjęte schematy działania, w tym poszukiwanie nowatorskich
sposobów myślenia i działania oraz tworzenie innowacyjnych rozwiązań.
Covey określa bycie proaktywnym jako jeden z siedmiu nawyków niezbędnych człowiekowi do skutecznego działania i poświęca mu rozdział
w swojej książce78. Po zaleceniu studentom przeczytania odpowiednich rozdziałów książek S. Coveya, w których porusza on problem proaktywności,
dążyłem do tego, by w świadomości studenta utrwaliła się myśl, że każdy
może być kowalem własnego losu, że to, kim będzie i co w życiu osiągnie,
zależy w decydującej mierze od niego samego. Rozważania S. Coveya były
w tym bardzo pomocne. Pozwoliły zminimalizować wpływ teorii deterministycznych na poglądy i postępowanie moich studentów. W świadomości
każdego z nich utrwaliło się przekonanie, że między bodźcem, który na
niego działa, a jego reakcją na ten bodziec istnieje wolność wyboru. Oznacza to, że każdy z nas ma przed sobą szerokie możliwości wyboru sposobu
postępowania czy drogi życiowej, wykorzystując samoświadomość, wyobraźnię, sumienie i wolną wolę. Od tego czasu studenci na moich zajęciach
unikali już zrzucania odpowiedzialności za swoje czyny czy niepowodzenia
na czynniki zewnętrzne, mając świadomość, że to od nich głównie zależy,
co zrobią i jak postąpią. Sądzę, że – zgodnie z moją intencją – zrozumieli, że
wolność wyboru nieuchronnie pociąga za sobą odpowiedzialność; poczuli
ciężar odpowiedzialności za własne życie.
Podczas rozmów zwracałem uwagę na wyrobienie w sobie i pielęgnowanie nastawienia proaktywnego; na koncentrowaniu swoich wysiłków na
kręgu wpływu oraz na kumulowaniu w sobie pozytywnej energii, która
powiększa krąg naszego wpływu. Uwypuklałem różnice między nastawieniem reaktywnym a proaktywnym, podkreślając przy tym, że nastawienie
reaktywne i negatywne wpływają na zmniejszenie naszego kręgu wpływu.
Radziłem studentom unikać języka reaktywnego w rodzaju: Nie mogę; Nic
nie mogę zrobić; Nie zgodzą się na to; Zrobiłbym to, gdyby…79. Podkreślałem przy tym, że nastawienie reaktywne praktycznie uniemożliwia nam
pełnienie roli przywódcy w jakimkolwiek środowisku. Nie szanuje się bowiem lidera, który nie wykazuje inicjatywy oraz zrzuca odpowiedzialność
za swoje niepowodzenia na innych czy też na czynniki zewnętrzne.
Podkreślałem, że jedyną do przyjęcia postawą dla każdego lidera jest
koncentrowanie swoich wysiłków na kręgu wpływu, a nie na kręgu zainteresowania.
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Podsumowując powyższe rozważania, mogę stwierdzić, że w ostatnich
2 latach moi studenci wykazywali się zwiększoną aktywnością. Podejmowali
się nowych, odpowiedzialnych zadań (staże, badania ankietowe, wolontariaty,
studia zagraniczne), które systematycznie i z dużą wytrwałością realizowali.
Podczas mentoriali studenci uświadomili sobie wagę postawy proaktywnej dla człowieka, który chce kierować swoim życiem, przejmować inicjatywę, koncentrować swoje wysiłki na poszerzaniu kręgu własnego wpływu.
Przekonali się, że znaczenie nastawienia proaktywnego znacznie wzrasta
w przypadku pełnienia ról przywódczych, wymagających umiejętności kierowania zespołami ludzkimi.
14.4 KOMPETENCJE KOMUNIKACYJNE
W pracy ze studentami kładłem nacisk na doskonalenie umiejętności
komunikacyjnych, w tym jasnego i precyzyjnego wyrażania swoich myśli; stosowania różnorodnej argumentacji dla poparcia własnych opinii czy
wyborów; zdolności do przekonywania innych do swoich racji; uważnego
słuchania innych i posługiwania się technikami aktywnego słuchania (zadawanie pytań, parafraza, podsumowywanie); rozpoznawania emocji innych
osób i dostosowania do nich sposobu komunikacji; spójności komunikatów werbalnych i niewerbalnych; tworzenia wizerunku osoby kompetentnej
i pewnej siebie.
Na początek zaleciłem studentom wypełnienie testu „Style komunikowania się” w celu poznania własnego dominującego stylu komunikowania się
(analityk, przyjaciel, pomysłodawca, zadaniowiec), umiejętności zdiagnozowania dominującego stylu komunikowania się innych ludzi oraz dopasowania swojego stylu komunikowania się do preferencji partnera komunikacji.
Wspólna ze studentem analiza testu uświadomiła mi wagę tego problemu
dla osób kształcących się na liderów. Również sami studenci podkreślali celowość czy wręcz niezbędność przeprowadzania takich testów w zespołach
pracowniczych w celu zdiagnozowania dominującego stylu komunikowania
się poszczególnych członków zespołu, by móc dokonać właściwego doboru argumentacji dla poparcia własnych opinii czy wyborów, a tym samym
zwiększyć szanse przekonania innych do swoich racji.
W doskonaleniu kompetencji komunikacyjnych pomocny okazał się też
test Thomasa Kilmana, który pozwolił określić dominujący styl (ewentualnie: style) negocjowania charakterystyczne dla każdego studenta. Mając do
wyboru pięć stylów (współzawodnictwo, unikanie, dostosowanie się, kompromis i badanie), studenci w większości charakteryzowali się jako osoby
kompromisowe. Podkreślali przy tym, że zastosowanie tego testu w zespole,
w którym pracują, pozwoli im na bardziej efektywne komunikowanie się
i osiąganie lepszych wyników w negocjacjach.
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W celu pogłębienia problemu kompetencji komunikacyjnych zleciłem
studentom przeczytanie jednego z rozdziałów książki S. Coveya 7 nawyków skutecznego działania pt. Staraj się najpierw zrozumieć, potem być
zrozumiany80.
W dyskusji ze studentami podkreślałem, zgodnie z intencją autora, że
zasada ta jest kluczem do skutecznej komunikacji pomiędzy ludźmi81.
Przytaczałem studentom wiele przykładów nieporozumień komunikacyjnych wypływających z pragnienia każdego człowieka, by to właśnie jego
zrozumiano, oraz z niedoceniania tego, co nam chce przekazać nasz rozmówca. Jakże często się zdarza, że nasze rozmowy przypominają zbiorowe
monologi; każdy mówi o sobie i tylko czeka na okazję, by przerwać monolog
drugiej osoby, aby kontynuować swój, nie wnikając w treść jej wypowiedzi.
Starałem się uzmysłowić studentom, że w ten sposób nigdy nie poznamy
wnętrza drugiego człowieka. Zwracałem uwagę na podkreślane przez S. Coveya słuchanie empatyczne polegające na przyjęciu punktu widzenia drugiej osoby, na patrzeniu przez pryzmat tej osoby, na jej rozumieniu, jednak
bez konieczności akceptacji jej poglądów czy postępowania. Podkreślałem,
że siła nawyku Staraj się najpierw zrozumieć, potem być zrozumiany polega
na tym, że znajduje się on całkowicie w kręgu wpływu każdego z nas. Zatem to głównie od nas zależy skuteczne komunikowanie się z otaczającymi
nas ludźmi.
Pogłębienie wiedzy z zakresu komunikacji oraz ćwiczenia w aktywnym
słuchaniu, zadawaniu pytań, parafrazowaniu, podsumowywaniu, rozpoznawaniu emocji rozmówcy i dostosowywaniu do niego sposobu komunikacji
uświadomiły studentom znaczenie umiejętności komunikacyjnych dla lidera oraz wpłynęły na wzrost kompetencji komunikacyjnych u niemal wszystkich studentów.
14.5 WSPÓŁPRACA
Na zajęciach mentorialowych kładłem nacisk na doskonalenie umiejętności pracy w zespole, budowania pozytywnych relacji z innymi osobami
oraz budowania i rozwijania sieci kontaktów. Podkreślałem, że od kompetencji przywódcy w zakresie współpracy zależą w dużym stopniu wyniki
pracy zespołu. Dobry lider powinien posiadać umiejętności: efektywnego
współpracowania z różnymi zespołami i grupami; porozumiewania się
z różnymi ludźmi; koncentrowania się na celach grupy, a nie na własnych;
stałego uzupełniania i aktualizowania wiedzy o społeczności, w której działa.
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Wspólna analiza wybranych rozdziałów z książek S. Coveya: Synergia
współzależności82; Paradygmaty współzależności i Myśl w kategoriach
wygrana – wygrana83 umożliwiła nam wyciągnięcie istotnych wniosków
dotyczących efektywnej współpracy. Wspólnie dochodziliśmy do przekonania, że aby osiągnąć sukcesy w pracy zespołowej, niezbędne jest osiągnięcie stanu wzajemnego zaufania, które jest najistotniejszym elementem skutecznego porozumienia stanowiącego podstawę wszelkiej owocnej
współpracy. Starałem się uświadomić studentom, opierając się na własnym doświadczeniu i przykładach z życia politycznego i społecznego
w Polsce, fakt, że zaufania nie można szybko zdobyć, ale można je szybko stracić. Przekonał się o tym np. Leszek Miller po opuszczeniu Sojuszu Lewicy Demokratycznej i zapisaniu się do Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej, nie zdobywając w 2005 r. mandatu poselskiego w tym
samym okręgu wyborczym, w którym wcześniej wygrywał wybory jako
kandydat SLD.
Zwracałem uwagę na bardzo istotną myśl S. Coveya, że zaufanie jest fundamentalną funkcją charakteru – osobistej wiarygodności84. Podkreślałem przy
tym, że bez pełnej wiarygodności przywódca czy lider nie może liczyć na osiągnięcie znaczących sukcesów we współpracy zespołowej. Zastanawialiśmy się
nad tym, co wpływa na postrzeganie osoby jako wiarygodnej. Studenci nie
mieli trudności z określeniem cech takiej osoby. Wymieniali m.in.: zgodność
czynów ze słowami; składanie tylko takich obietnic, które możemy zrealizować; dotrzymywanie złożonych obietnic; konsekwencja w postępowaniu.
Tematem naszych rozważań były też problemy myślenia w kategoriach
wygrana – wygrana oraz wprowadzania synergii, to znaczy stosowania zasady doceniania różnic i poszukiwania trzeciego rozwiązania.
Zachęcałem studentów do wyrobienia w sobie trwałego nawyku – myślenia w kategoriach wygrana – wygrana, poszukiwania obustronnych korzyści,
czyli odwzajemniania się, we wszystkich związkach: w pracy, w rodzinie,
w kręgu przyjaciół. Wymagało to zasadniczej zmiany sposobu myślenia, to
znaczy całkowitego porzucenia myślenia w kategoriach: wygrana – przegrana,
przegrana – wygrana i przegrana – przegrana i innych; wyrzeczenia się myślenia opartego na sile i zajmowanej pozycji, a nie na zasadach; wyrzeczenia
się dominującego jeszcze w rodzinie, szkole, na studiach, w pracy, w sporcie
myślenia kształtującego autorytarny styl kierowania i mentalność zwycięzcy.
Uzgodnienie korzystnej dla wszystkich umowy, porozumienia czy też
rozwiązania jakiegoś problemu wymaga gruntownej zmiany patrzenia na
życie, nie jak na arenę współzawodnictwa, walki, miejsce klęski przeciwniS. R. Covey, A.R. Merill, R.R. Merill, Najpierw rzeczy najważniejsze, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2008, s. 223-303.
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ka, a jak na arenę współpracy. Dla zobrazowania tego problemu przytaczałem przykłady szkodliwej dla interesu Polski walki naszych przywódców
partyjnych widocznej w ostatnich latach w kwestiach polityki wewnętrznej
czy zagranicznej. Jedna z takich bezwzględnych rywalizacji o prestiż zakończyła się śmiercią 96 zasłużonych dla kraju osób, w tym prezydenta Lecha Kaczyńskiego, w katastrofie samolotu Tu 154 M w Smoleńsku w 2010 r.
Podczas rozmów ze studentami podkreślałem, że wyrobienie u siebie
nawyku myślenia w kategorii wygrana – wygrana łączy się ściśle z mentalnością dostatku. Osoby o mentalności dostatku postrzegają życie nie jako
rywalizację, w której jest tylko jeden zwycięzca, a raczej jako róg obfitości,
w którym pojawia się coraz więcej możliwości, zasobów i bogactwa85.
Akceptacja mentalności dostatku nie była u moich studentów całkowita
i bezwarunkowa. Niektórzy uzasadniali, że mentalność dostatku nie dotyczy wszystkich ludzi, bowiem nie każdy może sobie pozwolić na luksus
dostrzegania konkurentów jako swoich najcenniejszych i najważniejszych
nauczycieli86 i okazywania szczerej radości z ich sukcesów. Jako przykłady podawali osoby z tzw. nizin społecznych, bezrobotnych, którzy nie są
w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb. Z tego względu mentalność dostatku jest im całkowicie obca. Niestety, nie znalazłem argumentów
na podważenie tego rozumowania, poprzestając na stwierdzeniu, że nie do
wszystkich ludzi trafiają omówione wyżej idee.
Analiza wypełnionych przez studentów kwestionariuszy oraz przeczytanej literatury, a także podejmowanie się i realizacja zadań wymagających
ścisłej współpracy z innymi osobami przyczyniły się do wzrostu efektywności współpracy, budowania pozytywnych relacji w zespołach.
14.6 ORGANIZACJA I PLANOWANIE
Kompetencje w zakresie organizacji i planowania uznaliśmy (to znaczy
poszczególni studenci i ja) za szczególnie ważne dla przywódcy czy lidera
społeczności lokalnej. Z tego względu kwestie pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie organizacji i planowania zajmowały wiele
miejsca i czasu w naszych rozważaniach. Szczególny nacisk kładliśmy na:
trafne określanie priorytetów, celów i oczekiwanych rezultatów; zapewnianie środków niezbędnych do realizacji wyznaczonych celów (dobór wykonawców, wybór miejsca, czasu); doskonalenie umiejętności efektywnego
działania w sposób uporządkowany i logiczny, w tym budowania i wdrażania krótko- i długofalowych planów w oparciu o trafną diagnozę sytuacji
S.R. Covey, 8. Nawyk. Od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 170.
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i przyjęte priorytety; dostrzeganie i zapobieganie potencjalnym zagrożeniom
poprzez przygotowanie wielowariantowych rozwiązań; budowanie ścieżki
kariery zawodowej, poznanie i wdrażanie narzędzi organizowania czasu.
W pracy ze studentami zwracałem szczególną uwagę na uświadomienie
im, że czas jest bezcenną wartością każdego człowieka i nigdy nie powróci.
W celu przybliżenia studentom wartości czasu i jego upływu rysowałem dwa
równoległe odcinki, oznaczające czas życia studenta i mój, np. po 100 lat.
Na jednym z odcinków zaznaczałem obecny wiek studenta, na drugim –
mój. Podkreślałem przy tym, że na czas miniony nie mamy już żadnego
wpływu. Minął i nie powróci. Dlatego każdy z nas powinien możliwie najbardziej efektywnie wykorzystać ten czas, który mu pozostał. Kierowałem
uwagę studenta na jego przyszłość, na długi, kilkudziesięcioletni okres życia, które jest jeszcze przed nim i które może w pełni wykorzystać dla osiągnięcia zamierzonych celów.
Dla wzmocnienia siły argumentacji użyłem swojej osoby. Stwierdzałem,
że znajdując się już blisko końca mojego odcinka życia, jestem aktywny
zawodowo i mam jeszcze aspiracje, plany, które w miarę swoich możliwości
staram się realizować. Moim celem było wzmocnienie u studentów przekonania, że własną pracą, własnym wysiłkiem mogą wiele w życiu osiągnąć
i nie przeszkodzi im w tym nawet podeszły wiek.
W celu doskonalenia umiejętności w zakresie organizacji i planowania zleciłem studentom przeczytanie książek S. R. Coveya: Najpierw rzeczy najważniejsze87 oraz 8. Nawyk. Od efektywności do wielkości i odkrycia własnego głosu.
Wnikliwie i szczegółowo omawialiśmy Matrycę Eisenhowera stanowiącą praktyczne narzędzie do uporządkowania naszego czasu, zarządzania
sobą w czasie. Matryca ta uwzględnia dwie zmienne, które wpływają na
nasze decyzje dotyczące wykorzystania czasu: pilność i ważność. Kryterium pilności związane jest z czasem, z terminem wykonania przez nas jakiegoś zadania. Kryterium ważności wiąże się z naszymi celami. Uwzględniając oba kryteria, dzielimy zakres naszych działań w czasie na 4 ćwiartki:
1. sprawy czy zadania ważne i pilne; 2. ważne, ale niepilne; 3. nieważne, ale
pilne; 4. nieważne i niepilne.
Podczas szczegółowej analizy ze studentami Matrycy Eisenhowera podkreślałem kluczowe znaczenie dla naszego funkcjonowania realizacji zadań zawartych w ćwiartce 2. ważnych – niepilnych określanych mianem
zarządzania samym sobą. W tej ćwiartce wysokiej jakości jest miejsce na
układanie dalekosiężnych, strategicznych planów, doskonalenie umysłu
i rozwijanie naszych zdolności. Istotne znaczenie dla nas ma też realizacja
zadań pilnych i ważnych, niecierpiących zwłoki, które są często określane
jako zarządzanie kryzysem.
87
Zwłaszcza rozdziału I Zegarek i kompas, s. 17-84 i rozdziału II Najważniejsze, by najważniejsze
było najważniejsze, s. 85-222.
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Wspólnie dochodziliśmy do wniosku, że nie powinniśmy trwonić czasu
na sprawy niepilne i nieważne (pożeracze czasu) oraz na sprawy pilne, ale
nieważne. Główny wysiłek powinien być skierowany na sprawy ważne, ale
niepilne, mające charakter strategiczny, w mniejszym stopniu zaś na sprawy
ważne i pilne. Przekonywałem studentów, że im więcej czasu i wysiłku poświęcamy na sprawy ważne – niepilne, tym mniej czasu i wysiłku musimy
włożyć w realizację spraw ważnych – pilnych, których liczba – dzięki naszym działaniom w zakresie spraw ważnych – niepilnych – zmniejsza się88.
W celu uwypuklenia znaczenia spraw ważnych – niepilnych dla człowieka przytaczałem anegdotę o niepełnym słoju, przedstawioną w jednej
z książek S. Coveya. Podczas seminarium pewien instruktor postawił na
stole szeroki słój, który wypełnił kamieniami. Następnie zapytał, czy ten
słój jest pełny. Wszyscy słuchacze potwierdzili. Wówczas instruktor wyjął
spod stołu żwir, wsypał go między kamienie i ponownie zapytał, czy słój
jest pełny. U słuchaczy pojawiły się wątpliwości. Wtedy instruktor wsypał
do pełna piasku, a na końcu wlał jeszcze tyle wody, ile się zmieściło89.
Stąd wypływa wniosek, że najpierw musimy zatroszczyć się o nasze
główne cele zawarte w ćwiartce 2., tzn. o duże kamienie, które w naszych
planach powinny być priorytetem.
Po tych teoretycznych rozważaniach zlecałem studentom opracowanie
krótkoterminowych i długofalowych planów, z zastrzeżeniem, że najpierw
powinni określić swoją wizję i misję (określenie sensu swojego życia; kim
każdy z nich chciałby być oraz co chciałby robić w życiu i co jest dla niego
najważniejsze) oraz pełnione role (fizyczne, społeczne, intelektualne i duchowe), a następnie cele, poczynając od najważniejszych (kamienie). W ten
sposób studenci mieli okazję uzmysłowić sobie, że przygotowywanie planów, zwłaszcza długofalowych, nie jest czynnością mechaniczną, a wymaga
głębokiego namysłu i zrozumienia, że poszczególne elementy planu zależą
od tego, jaka jest misja życiowa danej osoby; od ról, jakie pragnie spełniać,
oraz od celów, jakie zamierza zrealizować.
Rozważaliśmy różne warianty planów w zależności od tego, kim student chciałby być i co chciałby w życiu osiągnąć. Jeżeli student widzi swoją
przyszłość na wyższej uczelni i pragnie realizować się w pracy naukowo-dydaktycznej, to jego główne cele (duże kamienie) powinny sprowadzać
się do wybrania interesującej go dziedziny nauki, pogłębiania wiedzy
z tej dziedziny, napisania pracy magisterskiej, a następnie pracy na stopień
doktora czy doktora habilitowanego. W przypadku wyboru drogi polityka
czy też działacza społecznego, zarówno szczebla centralnego, jak i lokalnego, główne cele studenta powinny ogniskować się wokół kształtowania
cech przywódczych, dogłębnego poznania tajników systemu politycznego
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i społeczno-gospodarczego oraz polityki wewnętrznej i zagranicznej Polski
i wiodących krajów świata, a także problematyki samorządowej.
Wspomniane wyżej role, pełnione przez każdego z nas, związane są
ściśle z zaspokajaniem czterech podstawowych rodzajów naszych potrzeb:
fizycznych, społecznych, intelektualnych i duchowych. Zaspokojenie potrzeb fizycznych wymaga nieustannej troski o własne zdrowie i dobry stan
fizyczny; potrzeb społecznych – budowania i stałego pielęgnowania trwałych
związków w rodzinie, w kręgu przyjaciół, w pracy – na zasadzie wzajemnego zaufania; potrzeb intelektualnych – ciągłego dokształcania się i rozwoju
umysłowego; wreszcie zaspokojenie potrzeb duchowych wymaga wyrzeczenia się egoizmu i dążeniu do pozostawienia po sobie trwałych dzieł.
Problem zaspokajania podstawowych rodzajów potrzeb człowieka był
częstym przedmiotem moich rozmów ze studentami. Głównym celem było
utrwalenie w ich świadomości przekonania, że człowiek dopiero wówczas
czuje się spełniony i w pełni zadowolony z życia, kiedy zaspokoi swoje
wszystkie podstawowe potrzeby, które S. Covey określił lapidarnie: żyć, kochać, uczyć się i tworzyć trwałe dzieła90.
Podczas rozmów przytaczaliśmy przykłady z życia i z literatury potwierdzające tę tezę. Na przykład człowiek, który w swoim życiu troszczył się
o zdrowie, zdobycie wykształcenia i dóbr materialnych, o zajęcie wysokiej
pozycji w hierarchii społecznej, po osiągnięciu tych celów konstatuje, że
jest samotny, nie ma rodziny, dzieci. Odczuwany przez niego dyskomfort
psychiczny, a czasem nawet żal, że czegoś w odpowiednim czasie nie zrobił, jest wynikiem wyraźnego zaniedbania jednej z podstawowych potrzeb
społecznych człowieka – posiadania rodziny. Przykłady mógłbym mnożyć,
ale ograniczę się tylko do sformułowania tezy, że u podstaw zdecydowanej
większości narzekań ludzi, stojących u kresu swojego życia, na to, że czegoś
za młodu nie zrobili, coś przeoczyli i teraz tego żałują – leży brak zaspokojenia jednej lub więcej z podstawowych potrzeb człowieka.
Podsumowując ze studentami rozważania na temat organizacji i planowania,
zwracałem uwagę na konieczność uwzględnienia wszystkich czterech podstawowych potrzeb człowieka w konstruowaniu krótkoterminowych i długofalowych
planów. Dla pełnego zrozumienia moich intencji posługiwałem się przykładami
planów tygodniowych, w których nie powinno zabraknąć czasu na takie przykładowo czynności, jak: spacer, pływanie, wizyta u lekarza, prześwietlenie (potrzeby fizyczne); pójście do kina lub teatru z żoną/mężem i dziećmi, rozmowy
z najbliższymi np. o ich zainteresowaniach, problemach, wynikach w nauce,
udział w imprezach integracyjnych w pracy (potrzeby społeczne); przeczytanie
książki z dziedziny zainteresowań, przygotowanie się do wygłoszenia referatu,
nauka języka obcego (potrzeby intelektualne); opublikowanie np. artykułu, pomoc innym ludziom, praca w charakterze wolontariusza (potrzeby duchowe).
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Większość studentów z powodzeniem realizowała założone cele dotyczące doskonalenia umiejętności w zakresie organizacji i planowania. We
wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach (praca w charakterze wolontariusza, organizacja imprez masowych, podejmowanie studiów za granicą,
praca w organizacjach społecznych, praca magisterska i in.) studenci na
ogół trafnie określali priorytety, cele i oczekiwane rezultaty; tworzyli plany
własnego działania; działali w sposób uporządkowany i logiczny oraz dokonywali krytycznej oceny swojej działalności w dokonywanym wspólnie
ewaluacji, by uniknąć błędów i niedociągnięć w przyszłości. Potwierdzają
to wyniki samooceny studentów dotyczące kompetencji organizacja i planowanie. W ciągu dwóch lat nastąpił wzrost od 0,1 do 0,8 pkt w skali 1-5.
14.7 RADZENIE SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH
Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach ma dla lidera wyjątkowe znaczenie, gdyż od przywódcy z zasady oczekujemy zachowania
„zimnej krwi” w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji. Podczas mentoriali wspólnie ze studentami rozważaliśmy kwestie: sprawnego działania
w chwilach trudnych, konfliktowych, decydujących często o losach ludzi
czy firm; trafnego diagnozowania problemów i ich źródeł oraz wytrwałości
i skuteczności w rozwiązywaniu pojawiających się trudności; niezniechęcania się niepowodzeniami; elastycznego reagowania na nieprzewidziane
wydarzenia poprzez wybieranie optymalnych rozwiązań; efektywnego
funkcjonowania w sytuacjach stresowych.
Wspólna analiza wypełnionego przez studenta testu na temat czynników wywołujących stres umożliwiła poznanie przez studenta przyczyn powodujących stres oraz zagrożeń jego samego stresem na poziomie fizycznym, psychicznym i emocjonalnym. Niektórzy studenci byli zaskoczeni, że
czynnikami stresotwórczymi są dążenia człowieka do: bycia doskonałym;
silnym i odważnym; upartym, cierpliwym i zdeterminowanym; gotowym
do spełniania próśb, do służenia innym; do szybkiego i skutecznego reagowania. Po dyskusjach dochodziliśmy do wniosku, że rozdźwięk między
stawianymi sobie wymaganiami (dążenie do doskonałości, siły, odwagi,
skuteczności, determinacji, służenia innym) a rzeczywistymi możliwościami osiągnięcia stanu idealnego wpływa na pogłębienie stanów stresowych.
Dlatego też szkodliwe jest dla człowieka stawianie sobie wygórowanych
wymagań, często niemożliwych do spełnienia, powodujących pogłębienie
stresu i osłabienie wiary w swoje możliwości.
Podczas mentoriali analizowaliśmy podejmowane przez studentów
przedsięwzięcia pod kątem zagrożenia stresem. Przy okazji dzieliłem się ze
studentami moimi doświadczeniami na tym polu. Podkreślałem, że w moim
przypadku dobre, wszechstronne, profesjonalne przygotowanie do wykony139
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wanego zadania wpływa na unikanie lub łagodzenie stanów stresowych. Paniczny, obezwładniający stres pojawia się tylko wówczas, gdy sytuacja mnie
kompletnie zaskoczy, przerośnie moje możliwości jej rozwiązania. Z tych
względów radziłem studentom gruntowne przygotowanie się do wykonywanych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem wariantowych rozwiązań
i ewentualnych momentów krytycznych.
We wszystkich podejmowanych przedsięwzięciach studenci skupiali się
na rozwiązywaniu pojawiających się trudności, działając często pod presją
czasu i reagując na nieoczekiwane wydarzenia. Wypełnienie testów oraz
analiza czynników wywołujących stres oraz jego objawów przyczyniły
się – w moim przekonaniu – do łagodzenia pojawiających się w ich życiu
sytuacji kryzysowych. Wyniki samooceny studentów dotyczące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach wskazują na wzrost poziomu
ich kompetencji w zakresie sprawnego działania w obliczu pojawiających
się trudności.
14.8 PODSUMOWANIE
Przed dwoma laty z pewną obawą podjąłem się pełnienia roli mentora
w relacjach z 9 studentami mającymi za sobą wykształcenie licencjackie,
a 3 osoby również magisterskie. Mój niepokój wynikał głównie z braku
pogłębionej wiedzy z zakresu psychologii czy psychoterapeutyki. Na moją
korzyść przemawiało natomiast bogate doświadczenie w kształceniu studentów. Dziś, po zakończeniu mentoriali, mogę stwierdzić, że moje obawy
były bezpodstawne.
Udało mi się ułożyć relacje mentor – student na zasadzie pełnego wzajemnego zaufania, bez którego niemożliwe było osiągnięcie podstawowych
celów mentorialu. Zdawałem sobie sprawę, że wzajemne zaufanie wymaga
wzajemnego poznania się i że student nie nabierze do mnie zaufania, gdy
będzie postrzegał mnie jako osobę nieznaną, po której nie wiadomo, czego się spodziewać. Z tego względu świadomie odwoływałem się do moich
przeżyć oraz wydarzeń, w których uczestniczyłem lub których byłem tylko
obserwatorem, w celu nawiązania ze studentem bezpośredniego kontaktu
oraz skrócenia dystansu, jaki zwykle oddziela studenta od profesora. O niewielkim dystansie między mną a studentem świadczy fakt, że pod koniec
mentoriali studenci odczuwali pewien dyskomfort, kiedy przychodzili do
mnie na egzamin z przedmiotu stosunki międzynarodowe i integracja europejska, do którego przygotowywali się sami, bez moich wykładów. O tym,
że czuli się nieswojo, mówili mi sami po egzaminie.
W rozmowach mentorialowych studenci poruszali wszelkie nurtujące problemy dotyczące ich życia zawodowego i osobistego. Dotyczyły one głównie
wyboru drogi życiowej, rozwijania zainteresowań, konstruowania planów
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i programów, a także konfliktów rodzinnych i sąsiedzkich. Na przykład
u jednego ze studentów zainteresowania rozmijały się z wykonywanym zawodem, co było powodem jego rozterek i niepokojów. Pasjonował go Daleki
Wschód, jego kultura i obyczaje; marzył o podróżach do Chin, Indii, Japonii,
a zajęcie, które wykonywał, zupełnie nie było z tym związane. Ponadto przeżywał kryzys w związku małżeńskim, który zakończył się rozwodem i to
w czasie, kiedy spotykałem się z nim na mentorialach. W ostatnich rozmowach student wyraził zadowolenie z faktu, że potrafił właściwie pokierować
swoim losem, i podzielił się ze mną swoimi planami na przyszłość.
Mimo to ogarnął mnie niepokój. Zdałem sobie bowiem sprawę z faktu,
że wszystkie nasze rozważania prowadziły do tego, by uświadomił sobie, że
tylko on sam jest odpowiedzialny za swoje życie i powinien w pełni świadomie kierować swoim losem; by zajął się tym, co go naprawdę interesuje;
by rozwijał swoje mocne strony; by uwierzył, że może osiągnąć wiele, jeżeli
skoncentruje się na realizacji określonych wcześniej celów strategicznych.
Pojawiły się u mnie wątpliwości, czy moje zajęcia mentorialowe, oprócz
niewątpliwych pożytków, nie powodują szkód u niektórych osób. Był nawet
moment, że poczułem się współodpowiedzialny za rozwód studenta, który
wybrał rozstanie, aby w pełnej zrealizować swoje długofalowe cele.
Pod koniec zajęć mentorialowych pojawiły się u niektórych studentów
objawy niepewności, zwątpienia, utraty wiary we własne siły. Przyczyny
tego zjawiska okazały się bardzo proste. Jedna osoba utraciła pracę i mimo
podejmowanych wysiłków nie znalazła odpowiedniego dla siebie zajęcia.
Postanowiła wówczas dokończyć studia, korzystając z pomocy rodziców,
i po uzyskaniu dyplomu wznowić poszukiwania pracy. Pierwsze zadanie –
ukończenie studiów – zostało przez nią już wykonane. Czekam na realizację
drugiego.
U innych osób przyczyną niepewności, zwątpienia we własne siły były
trudności z zakończeniem pisania pracy magisterskiej. Znaleźli się oni
w bardzo trudnej sytuacji psychicznej ze względu na to, że prowadziłem
z nimi równocześnie mentoriale i seminarium magisterskie. Na zajęciach
mentorialowych podkreślaliśmy, że istotą człowieczeństwa jest zdolność
kierowania własnym życiem, że dzięki własnym wyborom sami siebie
determinujemy, że wartość człowieka mierzy się jego czynami; że należy
unikać postaw polegających na narzekaniu, krytykowaniu, porównywaniu,
rywalizowaniu i walce (5 przypadków emocjonalnego raka)91.
Szczególnie mocno zwracałem uwagę studentów na szkodliwość wiktymizmu (victima – ofiara), który według S. Coveya – niszczy naszą przyszłość92. W tej sytuacji moi studenci nie mogli już tłumaczyć swoich trudności, na jakie niewątpliwie napotykali, czynnikami zewnętrznymi, niezależ91

R. S. Covey, 8. Nawyk, dz. cyt., s. 54, 73.
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nymi od nich, oraz trudnościami nie do przezwyciężenia. Takie tłumaczenia w gronie osób nastawionych negatywnie do robienia z siebie ofiary, do
przyjmowania postawy narzekania i zrzucania winy na innych brzmiałyby
sztucznie, byłyby sprzeczne z dotychczasowym przebiegiem mentoriali.
Z tego względu osoby, które nawet zaczynały się usprawiedliwiać z opóźnień w pisaniu pracy magisterskiej, szybko z takiej postawy się wycofywały, pamiętając przytaczane przeze mnie słowa Wisławy Szymborskiej:
Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono (z wiersza: Minuta ciszy po Ludwice Wawrzyńskiej) lub Adama Mickiewicza: W słowach tylko chęć widzim,
w działaniu potęgę… (z wiersza: Słowo i czyn).
Przypuszczam, że główną przyczyną dyskomfortu tych osób była rozbieżność między planami a ich realizacją.
I tu nasuwa się pytanie ogólniejszej natury. Czy wprowadzone na studiach w Wyższej Szkole Pedagogicznej TWP w Warszawie kształcenie metodą mentoringu – oprócz niewątpliwych pozytywów – ma jakieś negatywne skutki? Mogę mówić tylko o swoich doświadczeniach.
Podczas moich mentoriali studenci mieli możliwości:
• poznania cech swojej osobowości, swoich mocnych i słabych stron;
• uświadomienia sobie celowości i wartości poznania cech osobowości
członków zespołu, w którym pracują lub którym kierują;
• określenia strategicznego celu swojego życia, wybrania własnej ścieżki życiowej, opracowania perspektywicznego planu własnego rozwoju oraz zrozumienia konieczności konsekwentnej realizacji nakreślonych przez siebie celów;
• zrozumienia, że są w pełni odpowiedzialni za swoje życie, za swój
rozwój, za swoje sukcesy i niepowodzenia, i że nie powinni zrzucać winy czy odpowiedzialności za niepowodzenia na czynniki zewnętrzne (szkoła, uczelnia, rodzice, współpracownicy, ustrój itp.);
• konstruowania planów własnej działalności ze szczególnym uwzględnieniem rzeczy najważniejszych, to znaczy spraw ważnych – niepilnych;
• zrozumienia wartości czasu;
• zrozumienia, że należy kłaść nacisk na harmonijny rozwój, na zaspokojenie wszystkich czterech podstawowych potrzeb człowieka
(fizyczne, społeczne, intelektualne i duchowe);
• szczegółowego poznania i rozwijania kompetencji niezbędnych dla
przywódców społeczności, nie tylko lokalnych.
Z dokumentów opracowanych przeze mnie i dostarczonych przez studentów wynika, że mentoriale korzystnie wpłynęły na pogłębienie świadomości i kompetencji studentów. Zatem można wyciągnąć wniosek, że
mentoring sprawdził się jako innowacyjna metoda nauczania. Świadczy
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o tym również fakt, że studenci na ogół są zadowoleni z mentoriali. Niektórzy
z nich wyrażali nawet pogląd, że mentoriale powinny być wprowadzone na
wszystkich kierunkach i poziomach studiów.
Poza wartościami dostrzegam również mankamenty mojej pracy ze studentami. Główne niedociągnięcie widzę w tym, że zbyt mało czasu poświęciłem na ćwiczenia praktyczne. Mój wysiłek był skierowany przede wszystkim na teorię, na uzasadnianie, na zrozumienie. Odbywało się to kosztem
zajęć praktycznych. Preferowałem zlecanie studentom zadań domowych
i omawianie ich w czasie mentoriali. Brak ćwiczeń odbił się zapewne negatywnie na kształtowaniu nawyków.
Mentoring, przynosząc korzyści studentom, okazał się też korzystny dla
mnie. Pod wpływem licznych lektur oraz rozmów ze studentami poczyniłem pewne korekty w swoim życiu, odnoszące się zwłaszcza do harmonijnego rozwoju, to znaczy do zachowania równowagi między czterema rodzajami moich potrzeb (fizyczne, społeczne, intelektualne i duchowe), oraz
do bardziej efektywnego wykorzystania czasu, jaki mi jeszcze pozostał,
z położeniem nacisku na realizację rzeczy najważniejszych.
Podsumowując doświadczenia zebrane w procesie mentoringu, żywię
nadzieje, że moja dwuletnia obecność w życiu 9 studentów, jako starszego,
trochę bardziej doświadczonego towarzysza drogi93, będzie miała pozytywny wpływ na ich dalsze losy, na ich dążenia, plany życiowe i osiągane
sukcesy.

93

Określenie Marcina Kuli, „Gazeta Wyborcza”, 16.12.2009.
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EWALUACJA PROCESU
MENTORINGU I JEJ WYNIKI
Podobnie jak inne rodzaje wsparcia udzielanego w ramach projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”, mentoring akademicki w formule wdrażanej w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Warszawie poddany został ewaluacji. Jej celem była ocena jakości wdrażanego w WSP TWP mentoringu, wyrażająca się nie tylko w jego skuteczności i satysfakcji uczestniczących w nim studentów, ale także zaangażowaniu
obu stron procesu mentoringowego oraz przestrzeganiu przez nie przyjętych
zasad i procedur. Dodatkowym celem ewaluacji było pozyskanie informacji
o ewentualnych problemach towarzyszących wdrażaniu mentoringu oraz
zebranie od uczestników sugestii służących udoskonaleniu procesu mentoringu w przyszłości.
Ze względu na obowiązek prowadzenia ewaluacji w trakcie procesu
mentoringowego, podstawowym narzędziem badawczym uczyniono ankiety skierowane do uczestników tego procesu – mentorów i studentów.
W charakterze źródła pomocniczego korzystano też z przygotowanych przez
mentorów case study i portfolio składanego przez studentów na zakończenie
mentoriali oraz dokumentacji mentorialowej.
15.1 EFEKTY ROZWOJOWE MENTORINGU
W OCENIE STUDENTÓW
Wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów dowodzą jednoznacznie, że udział w mentorialach w odczuwalny sposób wpłynął przede
wszystkim na rozwój osobisty ich uczestników. Średnia ocena tego wpływu,
wyrażona w skali od 1 (wcale) do 5 (bardzo duży wpływ), wyniosła po
pierwszym roku mentoringu 4,1, a po drugim wzrosła do blisko 4,5. Już na
półmetku procesu mentoringowego tylko troje z ponad stu respondentów
uznało, że mentoriale nie przyczyniły się do ich rozwoju osobistego, zaś
niemal połowa ankietowanych stwierdziła, że wpływ ten był bardzo duży.
Na zakończenie procesu żaden ze studentów nie negował wpływu mentoriali na rozwój osobisty, a blisko 60% zadeklarowało, że był on bardzo
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duży. Potwierdzają to komentarze, w których uczestnicy mentoriali wśród
korzyści płynących z udziału w mentoringu wymieniają m.in. wzrost samoświadomości, w tym świadomości własnego potencjału oraz mocnych
i słabych stron, świadomości kierowania własnym rozwojem, odwagę
i umiejętność stawiania sobie celów rozwojowych, uświadomienie sobie konieczności samorozwoju na nowych polach. Wśród konkretnych efektów
mentoringu w obszarze rozwoju osobistego studenci wymienili: wzrost poziomu asertywności i pewności siebie, wzrost wiary we własne możliwości,
wzrost samooceny, wzrost umiejętności negocjacyjnych, rozwój umiejętności komunikacyjnych (w tym wystąpień publicznych), zdolności zarządzania własnym czasem, nabycie umiejętności perspektywicznego myślenia
oraz poszerzenie wiedzy na temat sposobów skutecznego działania. Także
w sekcji dodatkowe korzyści płynące z uczestnictwa w mentoringu znalazło się wiele elementów, które można zaliczyć do sfery rozwoju osobistego,
m.in. umiejętność autodiagnozy, możliwość monitoringu własnych postępów, czerpanie od mentora wzorców zachowań i wypracowanych metod
pracy, większe opanowanie i dystans do spraw osobistych i zawodowych,
rozwinięcie umiejętności przywódczych, odkrycie posiadanych talentów
i umiejętności, lepsze zrozumienie własnych potrzeb, uświadomienie sobie
konieczności rozwoju przez całe życie, rozwój asertywności i konsekwencji
w działaniu, umiejętności organizacyjnych, innowacyjności oraz odwaga
w podejmowaniu nowych działań.
Spotkania mentoringowe pozwoliły respondentom usystematyzować ich
plany rozwoju. Były też chwilą zaskakującej autorefleksji, która przełożyła
się na silną motywację do działania. Wielu respondentów podkreślało, że
ich mentorzy inspirowali do działania, wyzwalali chęć do aktywności na
różnych polach i pomagali w osiąganiu celów, nie wyręczając przy tym podopiecznego. Po pierwszym roku mentoringu ponad osiemdziesiąt procent
studentów uznało, że mentor w wystarczającym stopniu motywuje ich do
działania, a tylko pięciu było przeciwnego zdania. Rok później odsetek studentów, którzy uznali motywację ze strony mentora za wystarczającą, wzrósł
do dziewięćdziesięciu procent. Wpływ mentoriali na wzrost umiejętności do
samoaktywizacji po pierwszym roku oceniony został przez studentów na
4,0 w pięciopunktowej skali, a po zakończonym procesie mentoringowym
ocena ta jeszcze nieznacznie wzrosła do 4,2. Ponadto część studentów jako
dodatkowe korzyści płynące z udziału w mentoringu wskazała zmianę postawy na proaktywną i przedsiębiorczą, co niezależnie potwierdzone zostało
przez niemal wszystkich mentorów.
Kolejnym obszarem poddanym stymulacji w trakcie mentoriali, naturalnym z punktu widzenia szkoły wyższej, była sfera naukowa. W połowie procesu studenci ocenili wpływ mentoringu na swój rozwój naukowy na 3,9 w skali pięciostopniowej, a w kolejnym roku na 4,2. Mimo iż
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rozwój naukowy nie był per se celem mentoringu, studenci deklarowali,
że bezpośredni kontakt z mentorami i aktywność w trakcie mentoriali pozwoliły im na poszerzenie horyzontów, wzrost wiedzy, ciekawości świata
w kontekście nowych obszarów naukowych. Dzięki kontaktom z mentorami
uzyskali również łatwiejszy dostęp do literatury naukowej w interesujących
ich dziedzinach.
Uczestnictwo w mentorialach nie pozostało bez wpływu na rozwój zawodowy studentów. Już po pierwszym roku ocenili wpływ mentoriali na
rozwój zawodowy na 3,7 w pięciostopniowej skali, a po drugim roku na 3,9.
Wielu z nich deklarowało, iż mentoring przełożył się na konkretne zmiany
w ich życiu zawodowym, zmobilizował do samodoskonalenia zawodowego
i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w kursach i szkoleniach. W konkretnych przypadkach mentoring przyczynił się do zmiany profilu działalności zawodowej bądź zmiany pracy. Był też pomocny w dostosowaniu się
do nowej sytuacji zawodowej spowodowanej awansem, a także wpłynął na
lepsze zrozumienie specyfiki określonego miejsca pracy i poprawę relacji
ze współpracownikami.
Ponad połowa ankietowanych zgłosiła, że dzięki mentoringowi odniosła
jeszcze inne korzyści, które wpisują się w rozwój duchowy, rozwój w sferze
rodzinnej, społecznej, emocjonalnej, artystycznej i przywódczej. Ponadto,
część studentów uznała za warte odnotowania, iż mentoriale umożliwiły
im poznanie nowych osób (np. mieszkańców własnej gminy, pracowników
określonych instytucji, uczonych) oraz odbycie staży zagranicznych, wizyt
oraz organizację wydarzeń kulturalno-społecznych. Tylko sześciu uczestników nie nawiązało nowych kontaktów dzięki działalności w ramach mentoriali, podczas gdy dziesięć osób zgłosiło, że w toku mentoriali udało im
się nawiązać ponad 100 kontaktów z różnymi ludźmi. Taka sama liczba
osób nawiązała kontakty z ponad 50 osobami. Największa grupa ankietowanych, stanowiąca 25%, nawiązała kontakt z więcej niż 10 i mniej niż
25 osobami.
Podsumowując tę część zebranego materiału badawczego, należy stwierdzić, że – zdaniem studentów – udział w mentorialach miał istotny wpływ
na wszystkie badane obszary ich rozwoju. Największy nacisk, zgodnie z założeniami projektu, został położony na rozwój osobisty. Mentoring szybko
przyniósł wymierne efekty. Już po roku, w połowie procesu, studenci wysoko ocenili jego wpływ na własny rozwój we wszystkich badanych obszarach. Co ważne, w kolejnym roku odczuwalny wpływ był jeszcze większy
we wszystkich dziedzinach.
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15.2 EFEKTY ROZWOJOWE MENTORINGU
W OCENIE MENTORÓW
Same szczegółowe oceny wystawione przez studentów można by uznać
za subiektywne i deklaratywne, dlatego niezależnie poproszono mentorów
o uśrednioną ocenę wpływu mentoringu na rozwój ich podopiecznych. Okazało się, że oceny wystawione przez obie strony procesu mentoringowego
były zbliżone. Noty wystawione przez mentorów były, co prawda, nieco niższe (średnio o 0,3 pkt), ale zachowana została kolejność: wpływ na rozwój
osobisty 4,2, na rozwój zawodowy 3,9 i na rozwój naukowy 3,5. Ponadto,
według mentorów, mentoring prowadzony był zgodnie z kierunkiem i specjalnością studiów ich podopiecznych, a zatem zgodnie z profilem kompetencji właściwych przywódcy lub aktywizatorowi społeczności lokalnej.
Wśród dodatkowych korzyści płynących z mentoringu dla studentów,
mentorzy wymienili: wiedzę z zakresu psychologii i na temat przejawów
manipulowania społeczeństwem; nowe spojrzenie na przesłanki warunkujące skuteczność działania jednostki; większą odwagę w kontaktach z innymi
ludźmi; lepsze zrozumienie samego siebie, większą samoświadomość swoich umiejętności, możliwości rozwoju potencjału i świadomość obowiązków wobec społeczeństwa; lepszą samoocenę; umiejętność poruszania się
na rynku pracy; nabranie pewności siebie, asertywności i poczucia własnej
wartości; aktywniejsze pełnienie ról społecznych; umiejętność oceniania
cech osobowości i w oparciu o tę wiedzę oceniania własnych możliwości;
rozwój umiejętności interpersonalnych; umiejętność oceniania cech osobowości innych ludzi na podstawie obserwacji ich zachowań, umiejętność
oddziaływania na nich ludzi w sposób, który będzie ich skutecznie aktywizował; umiejętność określania przyczyn konfliktów interpersonalnych
i likwidowania ich albo łagodzenia; umiejętność aktywnego słuchania; poprawę komunikacji z otoczeniem rodzinny i zawodowym; świadomość, że
człowiek jest w pełni odpowiedzialni za swoje życie, za sukcesy i niepowodzenia, za swoją rodzinę, zdrowie i rozwój intelektualny, wzrost poczucia
odpowiedzialności za wszystko, co robią; poszerzenie zasobu kompetencji
społeczno-emocjonalnych, co może być przydatne w pełnieniu wielu ról
społecznych (nie tylko zawodowych); zaplanowanie dalszej ścieżki rozwoju
osobistego oraz ścieżki zawodowo-edukacyjnej; okazję do autorefleksji; zacieśnienie relacji z mentorem, rozszerzenie możliwości współpracy z uczelnią i innymi podmiotami; zwiększenie motywacji, wewnątrzsterowności
oraz kompetencji miękkich. Wymienione korzyści po raz kolejny dowodzą,
że kluczowym obszarem rozwojowym stymulowanym przez mentoring był
rozwój osobisty.
Także dla mentorów udział w mentorialach był okazją do samodoskonalenia i podnoszenia kompetencji. Największy rozwój własnych umiejętności
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i wiedzy odnotowali na polu osobistym i naukowym, a nieco mniejszy na
polu zawodowym. Warto zauważyć, że (z wyjątkiem tego ostatniego) oceny mentorów po zakończonym procesie mentoringowym, odnoszące się do
samorozwoju będącego efektem działań podejmowanych jako mentor, były
wyższe niż w połowie procesu i przekroczyły wartość 4,0 w pięciopunktowej skali. Rozwój zawodowy pozostał na poziomie 3,5.
15.3 JAKOŚĆ PROCESU MENTORINGOWEGO
I PRACY MENTORÓW W OCENIE STUDENTÓW
Jak nadmieniono na początku niniejszego opracowania, część ewaluacji
polegała na zbadaniu poziomu zadowolenia studentów z mentoriali. Generalnie w odpowiedziach na bezpośrednie pytania studenci wyrażali się
o mentoringu pozytywnie, a uśrednione oceny współpracy z mentorami były
wysokie. Głosy krytyczne dotyczyły szczegółowych kwestii organizacyjnych
lub konkretnych mentorów i ich metod pracy. W celu zachęcenia do szczerych wypowiedzi na temat mentoringu studenci zostali poproszeni w pytaniu
o charakterze projekcyjnym o prezentację poglądów na temat mentoringu,
z którymi zetknęli się podczas rozmów z innymi studentami uczęszczającymi
na mentoriale. Uzyskane odpowiedzi są bardzo zróżnicowane od Większość
studentów ocenia […] raczej krytycznie poprzez bardzo różnie do […] są to
zajęcia, niezależnie od tego, kto je prowadzi, najlepiej cenione wśród studentów lub oceniają mentoring w samych superlatywach. Ilościowo zdecydowanie przeważały opinie pozytywne (blisko 50%) nad negatywnymi (5%).
O tym, że mentoriale przez część studentów traktowane były bardzo intymnie
świadczy fakt, iż dwadzieścia trzy osoby nie udzieliły odpowiedzi na pytanie
o opinię kolegów i koleżanek tłumacząc, że choć trudno w to uwierzyć, nie
rozmawiam z innymi studentami na temat mentoringu. Pozostali ankietowani
wyrazili przekonanie, że ocena mentoringu wśród studentów zależy od ich
mentora, chęci i zaangażowania samych studentów lub tego, jak rozumiane
i przestrzegane są zasady pracy mentoringowej.
Po zakończonym procesie mentoringowym blisko dziewięćdziesiąt procent uczestniczących w mentorialach studentów przyznało, że były one bardziej ukierunkowane na ich indywidualne potrzeby niż tradycyjne zajęcia
akademickie. Pozostałe osoby albo zaznaczyły odpowiedź trudno powiedzieć albo wcale nie wypowiedziały się na ten temat. Chęć udziału w procesie mentoringowym po ukończeniu studiów – o ile zaproponowałby to
ich pracodawca – zadeklarowało dziewięciu na dziesięciu ankietowanych.
Można uznać, iż świadczy to o atrakcyjności tej formy rozwoju.
Przydatność mentoringu w kształceniu akademickim została dobrze oceniona także przez mentorów. Zdaniem trzynastu z szesnastu ankietowanych
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był on pomocny w osiąganiu celów rozwojowych studentów. Pozostali trzej
mentorzy określili go jako raczej pomocny. Jego wprowadzenie miało zdecydowanie pozytywny wpływ na jakość kształcenia (9 wskazań) lub raczej
pozytywny (7 wskazań). Wszyscy mentorzy uznali też, iż wprowadzenie
niektórych technik mentoringu do tradycyjnych zajęć akademickich podniosłoby jakość i skuteczność kształcenia. Zdecydowana większość mentorów doceniła także wsparcie ich roli w procesie mentoringu w postaci
superwizji.
W ramach ewaluacji studenci mieli możliwość wyrażenia opinii
nt. swoich mentorów. Pierwsza ocena mentorów przez studentów, która
miała miejsce w połowie procesu mentoringowego ujawniła, że w opinii
osiemdziesięciu procent ankietowanych wykładowcy prowadzący mentoriale byli dobrze przygotowani do roli mentora, a zdaniem piętnastu procent,
że ich mentor był raczej przygotowany do pełnionej roli. Podobny rozkład
odpowiedzi miał miejsce w przypadku pytania o zaangażowanie mentorów w proces mentoringu. Tylko jedna osoba uznała, że jej mentor raczej
nie był zaangażowany i raczej nie był przygotowany do roli mentora. Około dziesięciu procent studentów zadeklarowało chęć zmiany mentora po
pierwszym roku, przy czym część z nich przyznała swojemu mentorowi
wysokie oceny, a chęć zmiany uzasadniała faktem, że ich plany rozwojowe
zostały zrealizowane. Nawet studenci, którzy zadeklarowali, iż nie chcieliby
zmieniać mentora, w wolnych wnioskach podkreślali, że dopuszczenie do
zmiany mentora przez zainteresowane osoby byłoby korzystne dla procesu
mentoringowego. Postulat ten został poparty przez część mentorów. Ocena
studentów po drugim roku mentoringu była w zasadzie taka sama. Z kolei
mentorzy pozytywnie ocenili nastawienie studentów do metody mentoringu, a ich zaangażowanie w realizację mentoriali ocenili w większości jako
aktywne lub raczej aktywne.
Ocena sposobu wykorzystania instrumentarium przez mentora nastręczała obiektywne trudności. Liczne są bowiem przypadki, gdy obie strony procesu mentoringowego postrzegały tę kwestię w niespójny sposób.
Na przykład jeden z mentorów uważał, że miał większy wpływ na stworzenie indywidualnych planów rozwoju niż jego studenci, podczas gdy właśnie
studenci tego mentora niezależnie od siebie zgodnie deklarowali, iż to oni
mieli większy udział w tworzeniu ich planów rozwoju niż ich mentor. Innym
przykładem jest sprzeczność w odpowiedziach mentora, który przyznał, że
nie stosował w trakcie pierwszego roku mentoriali testów diagnostycznych,
i ankietach jego studentów, którzy jednomyślnie zadeklarowali, że testy diagnostyczne – które, należy nadmienić, były wielokrotnie chwalone przez
studentów – zostały przez tego mentora z nimi przeprowadzone. W związku
z tym niezbędne było wsparcie procesu ewaluacji dokumentacją mentorialową, która potwierdziła, że w zdecydowanej większości przypadków sto149
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sowane techniki i narzędzia właściwe mentoringowi były wykorzystywane
w prawidłowy sposób. Również w opinii studentów większość mentorów
operowała właściwym instrumentarium i procedurami: testami (95% wskazań ankietowanych), planem rozwoju osobistego (81% ankietowanych) oraz
kontraktem mentoringowym (85% ankietowanych). Nikt z ankietowanych nie
stwierdził, że kontrakt mentoringowy został przez mentora złamany, choć
sześć osób informowało o niezawarciu kontraktu. Ze swojej strony, wszyscy
mentorzy biorący udział w badaniu zadeklarowali, że na początku procesu
mentoringowego zawarli kontrakty z uczestniczącymi w mentorialach studentami.
Mentoring niewątpliwie sprzyjał nawiązaniu silnych więzi między studentami i ich mentorami, co przyznali wszyscy ankietowani wykładowcy.
Tylko dwoje z ankietowanych studentów i jeden z mentorów deklarowało
brak chęci utrzymania kontaktu ze swoimi partnerami procesu mentoringowego po zakończeniu mentoringu, przy czym część z pozostałych mentorów
przewiduje, że będzie kontynuować znajomość tylko z niektórymi spośród
swoich studentów.
W celu lepszego zobrazowania relacji mentoringowej uczestniczący
w mentorialach studenci zostali poproszeni o zdefiniowanie ról, które – ze
studenckiej perspektywy – pełnili ich mentorzy. Respondenci mieli wybrać
dowolną liczbę proponowanych odpowiedzi i dopisać własne. Zdaniem ponad
75% uczestników mentoriali ich mentorzy pełnili rolę indywidualnych przewodników, co zgodne jest z deklaracjami większości mentorów. Dla 20 osób
mentorzy pełnili rolę wzoru do naśladowania. Czternaście osób widziało
w nich kolegów, a dwanaście współpracowników. Wśród zgłoszonych przez
studentów ról znalazły się: osoba wspierająca, doradca, autorytet, coach,
motywator, pomocnik wskazujący kierunek, profesjonalista, nauczyciel
akademicki – naukowiec oraz osoba z ogromną wiedzą i doświadczeniem.
Ankietowani określili też, czym kierowaliby się wybierając nowych
mentorów, mając już doświadczenia z zakończonego procesu mentoringowego. Każdy z nich mógł wskazać dowolną liczbę cech. Najwięcej osób zadeklarowało, że wybierając nowego mentora kierowałoby się jego doświadczeniem zawodowym poza uczelnią (24 odpowiedzi) oraz doświadczeniem
związanym z działalnością społeczną (20 odpowiedzi). Dwadzieścia osób
zwróciłoby uwagę na zainteresowania osobiste mentora, piętnaście na doświadczenie związane z badaniami naukowymi, a dziesięć z prowadzonymi
przezeń przedmiotami akademickimi. Poniżej dziesięciu wskazań uzyskały:
przyjazny wygląd (9), wiek i doświadczenie w prowadzeniu zajęć akademickich (po 7), opinia innych studentów (5) i płeć (2). Wynika z tego, że w toku
mentoriali istotne okazało się doświadczenie mentora w działaniach poza
światem akademickim. Zaskakujący może być niski odsetek osób deklarujących, że wybierając mentora wzięłoby pod uwagę opinie innych studentów.
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15.4 STOPIEŃ REALIZACJI CELÓW MENTORINGOWYCH
Ewaluacją postanowiono także objąć cele mentoringowe poszczególnych studentów w aspekcie stopnia ich osiągnięcia na drodze mentoringu,
zakresu autonomii studentów przy ich wyznaczaniu oraz subiektywnego
zadowolenia studentów z doboru konkretnych celów. Większość studentów
była zadowolona (64%) lub raczej zadowolona (28%) z wyznaczonych celów rozwojowych. Niezadowolenie zadeklarowały dwie osoby, a jedna była
z nich raczej niezadowolona. Sześć osób nie potrafiło ocenić, czy są zadowolone. Co znaczące, osoby niezadowolone ze swoich celów mentoringowych stwierdziły, że zostały im one narzucone przez mentora. Trzecia osoba,
która przyznała, że cele zostały jej narzucone nie potrafiła ocenić, czy jest
z nich zadowolona. Przytoczone wyniki badania jednoznacznie potwierdzają, że w procesie mentoringowym cele rozwojowe nie mogą być odgórnie
dekretowane przez mentora. Podopieczny nie utożsamia się wówczas z celami, czuje się nierównoprawnym podmiotem procesu, a to rodzi frustrację
i zamiast motywować – blokuje. Prawie wszyscy pozostali ankietowani (94%)
potwierdzili, że czują się odpowiedzialni za osiągnięcie celów procesu.
Jak wskazano powyżej, cele zostały narzucone trzem studentom. Z kolei trzynastu zadeklarowało, że sami wyznaczyli swoje cele. Najwięcej, bo
niemal 50% respondentów uznało, że miało decydujący wpływ na wybór
celów procesu. O decydującym wpływie mentora na cele poinformowało
pięć osób. Co trzeci ankietowany ocenił, że miał z mentorem równy udział
w ich definiowaniu.
Zaskakujące były odpowiedzi na pytanie o stopień realizacji celów mentoringu. Już w połowie dwuletniego procesu największa, bo skupiająca 42%
respondentów, grupa uznała, że zrealizowała postawione cele. Może to oznaczać, że postawione cele były mało ambitne lub też, co bardziej prawdopodobne, że osiągnięty postęp był na tyle wyraźny, że można go było uznać za sukces. Jedna trzecia ankietowanych zadeklarowała, że raczej osiągnęła wyznaczone cele rozwojowe, a 23% studentów, że zostały one częściowo osiągnięte.
Taki postęp był zgodny z założeniami procesu mentoringowego, pozostawił
bowiem miejsce do dalszego samodoskonalenia i świadczył o wysokim poziomie autodiagnozy. Jedna osoba stwierdziła, że raczej nie dostrzegła postępu
w osiąganiu postawionych celów, a dwie, że ich cele nie zostały w ogóle
zrealizowane. Zdaniem tych respondentów cele nie zostały wystarczająco
określone, by można było do nich dążyć, a tym bardziej ocenić postęp. Dla
porównania, po pierwszym roku mentoringu tylko jeden z mentorów uznał,
że cele postawione w trakcie spotkań mentoringowych przez studentów zostały w pełni zrealizowane. Większość mentorów uważała, że cele raczej
zostały zrealizowane, a trzech, że zrealizowano je częściowo. Jednocześnie
komentarze zawarte w ankietach mentorskich wskazywały potrzebę dal151
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szych spotkań w celu kontynuacji procesu rozwoju oraz rozszerzenia działań prorozwojowych.
Po drugim roku mentoringu ponad połowa ankietowanych uznała, że cele
mentoringowe postawione na początku procesu zostały w całości osiągnięte, a jedna trzecia zadeklarowała, że raczej zostały osiągnięte. Jedenaście
osób przyznało, że zostały one osiągnięte częściowo, a tylko dwie osoby, że
raczej nie zostały osiągnięte. Stwierdziły one, że podwodem było nieidentyfikowanie się z celami narzuconymi przez mentora oraz zbyt teoretyczna
i wykładowa forma prowadzenia ich mentoringu. Nikt nie stwierdził, że
jego cele rozwojowe definitywnie nie zostały osiągnięte. Podobnego zdania byli mentorzy, z których połowa uznała, że po dwóch latach mentoriali
studenci raczej osiągnęli swoje cele rozwojowe, a blisko 40%, że cele te
zostały osiągnięte w całości. Tylko dwóch mentorów przyznało, że dwa lata
mentoringu przyniosły częściowe osiągnięcie celów postawionych wraz ze
studentami na początku procesu mentoringowego.
15.5 WNIOSKI NA PRZYSZŁOŚĆ:
DOBRE PRAKTYKI I PROBLEMY
W trakcie ewaluacji procesu mentoringu ustalono kwestie problematyczne dla studentów i wykładowców. Kwestie zgłoszone ze strony pierwszej
grupy podzielić można na dwie kategorie:
1. problemy wynikające z dystansu między wykładowcą a studentem
i „sztywnej atmosfery” spotkań (większość ankietowanych przyznała, że wraz z kolejnymi spotkaniami ten problem minął);
2. problemy z ustalaniem terminów spotkań, ich częstotliwością i dostępnością niektórych mentorów.
Analiza wolnych uwag studentów odnośnie do mentoringu pozwoliła
znaleźć propozycje dotyczące rozwiązania drugiego z wymienionych wyżej
problemów. Niestety, sugestie studentów często były sprzeczne. Część z nich
chciała ograniczenia liczby spotkań i udostępnienia alternatywnych dla osobistego kontaktu kanałów komunikacji. Inni studenci zgłaszalin niedosyt spotkań i pragnienie, żeby było ich więcej oraz żeby odbywały się także „w terenie” podczas wspólnych działań praktycznych z mentorem. Głosy za zmniejszeniem liczby osobistych spotkań i jej zwiększeniem rozłożyły się równo.
Większość mentorów nie zgłosiła trudności ani problemów związanych z procesem mentoringowym. Jednostkowe problemy miały charakter
organizacyjny lub też wiązały się z pracą z określonym typem studenta
i zostały rozwiązane w toku superwizji. Ponadto problem stanowiły: konsekwentna realizacja ustalonego planu rozwoju oraz przejmowania przez
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studenta odpowiedzialności za swój rozwój, zmienna motywacja niektórych
studentów oraz deficyt czasu, uniemożliwiający nawiązanie głębokiej relacji
mentorskiej. Niektórzy z mentorów zwrócili też uwagę na kwestie pozamerytoryczne, takie jak konieczność ograniczenia obowiązków związanych
z prowadzeniem dokumentacji mentoringowej oraz problemy z ustaleniem
terminów mentoriali tak, by pasowały obu stronom.
Przeprowadzone w ramach ewaluacji badania pozwoliły także zebrać
zbiór przemyśleń przydatnych w kontekście udoskonalenia metody mentoringu akademickiego. Mentorzy podzielili się bowiem uwagami na temat
najskuteczniejszych sposobów i technik motywowania studentów podczas
procesu mentoringowego. Zaliczono do nich odpowiednią atmosferę pozbawioną elementów pośpiechu, wzajemne zaufanie obu stron procesu, metodę
małych kroków i precyzyjną operacjonalizację realnych celów krótkoterminowych, pozytywny feedback, rozwiązywanie praktycznych problemów,
metodę SWOT, wizualizację sukcesu, uzyskanie akceptacji zaplanowanych
działań przez studenta, projekcję, karty dialogowe, pomoc w odnalezieniu
pozytywnych cech studenta, wzmocnienie poczucia własnej wartości, elementy komunikacji, które pozwalają studentom sformułować cele, uporządkować ich myśli, doniosłość celów i świadomość potrzeby zmiany, pomoce
w postaci tekstów i lektur, zarządzanie przez cele, prace domowe, elementy
konkurencji, zasady zawarte w kontrakcie, końcowe wymogi zaliczenia.
Mentorzy zwracali też uwagę, że każdy student jest inny, a zatem nie ma
złotego środka, który motywowałby wszystkich w jednakowym stopniu.
Wśród dobrych praktyk mentorzy wymienili entuzjazm, naturalność oraz
pokorę, dbanie o to, by student od razu podczas mentorialu starannie wypełniał dokumentację na bieżąco, niewykluczanie z obszaru mentoringu kwestii
rodzinnych i towarzyskich studenta, rozwijanie autorskich koncepcji i technik
pracy mentoringowej, aktywne słuchanie i poważne traktowanie każdej, nawet pozornie błahej sprawy zgłaszanej mentorowi przez studenta. Zarówno
mentorzy, jak i sami studenci podkreślali też, że mentoring nie powinien być
obowiązkowy – nie może obejmować wszystkich. Udział w nim powinien być
dobrowolny zarówno dla mentora, jak i studenta, przy czym po suwerennej
decyzji o rozpoczęciu procesu kolejne spotkania powinny być obowiązkowe.
Należy także zwrócić uwagę na kwestię przedstawienia studentom sylwetek
potencjalnych mentorów. Część kadry mentorskiej optowała także za kolegialnym wyznaczaniem celów i doprecyzowywaniem technik mentoringu.
15.6 PODSUMOWANIE
Podsumowując, przeprowadzona ewaluacja pokazała, że mentoring akademicki był ważnym i pożytecznym doświadczeniem zarówno dla uczestniczących w nim studentów, jak i ich mentorów. Głównym obszarem rozwojowym dla
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tej formy doskonalenia pozostaje szeroko rozumiany rozwój osobisty, przy czym
zestaw celów rozwojowych dla poszczególnych studentów nigdy nie będzie taki
sam, nawet dla tego samego profilu studiów, z którym mentoring akademicki
pozostaje związany. Może on w korzystny sposób wpłynąć także na rozwój zawodowy i naukowy studenta oraz przynieść dodatkowe, idiosynkratyczne dla
konkretnej relacji mentoringowej, profity. Deklaratywna skuteczność badanej
metody jest wysoka, zależy jednak od „chemii” między mistrzem i uczniem oraz
stopnia identyfikowania się tego drugiego z celami rozwojowymi. Analiza ról
pełnionych przez mentora prowadzi do wniosku, iż na uczelni wyższej spotkanie
mentorialowe stanowi naturalny i pożądany element etosu akademickiego, gdyż
jest spotkaniem ucznia z mistrzem, który oprócz tradycyjnego bagażu autorytetu
posiada nowoczesną wiedzę i umiejętności z zakresu wspierania samorozwoju
oraz wyzwań stawianych przez świat młodemu człowiekowi.
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ROZDZIAŁ 16
Anna Bogacka
Projekt „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów”
Mirosław Grewiński
WSP TWP w Warszawie

MENTORING W KONTEKŚCIE SYSTEMU
INDYWIDUALNEGO ROZWOJU OSOBISTEGO
I ZAWODOWEGO NA WSP TWP
Realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie
w ramach projektu „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” mentoring akademicki staje się aktualnie jednym z filarów Systemu Indywidualnego Rozwoju
Osobistego i Zawodowego (SIROZ), którego wdrożenie w jest przewidziane
na naszej Uczelni w najbliższej przyszłości. Pozostałe filary tego systemu,
nad którymi trwają równolegle prace to: tutoring, coaching i superwizja.
Wszystkie powyżej wymienione elementy będą się wzajemnie przenikać
i uzupełniać, a celem działania systemu SIROZ będzie dalsza indywidualizacja i profesjonalizacja kształcenia oraz rozwoju osobistego w kontekście
podniesienia jakości usług edukacyjnych na naszej Uczelni. Trzeba podkreślić, że w połączeniu z innymi procesami zmian na WSP TWP, które
dotyczą „wirtualizacji” procesu kształcenia związanego z dynamicznym
rozwojem kształcenia w ramach e-learningu i przygotowania naszych kontentów dydaktycznych do odbioru na tabletach czy smartfonach (smartphone), w najbliższych latach Uczelnia nasza powinna zdobyć wyraźną przewagę konkurencyjną poprzez innowacyjne i niestandardowe działania, które
nawiązują do aktualnych trendów, stosowanych w najlepszych uczelniach
na świecie.
Wnioski płynące z tej publikacji, a także doświadczenie, jakie zdobyliśmy w trakcie realizacji całego projektu, w tym wyniki badań przeprowadzonych przez WSP TWP, uświadamiają nam potrzebę uzupełnienia tradycyjnej oferty zajęć akademickich o zindywidualizowane formy kształcenia,
ukierunkowane na rozwój własny uczestniczących w nim osób. Zgodnie
z nimi, studenci i słuchacze, oprócz wiedzy akademickiej i rozwijania praktycznych umiejętności związanych z wybranym kierunkiem studiów, powinni wynieść ze studiów pogłębioną znajomość potrzebnego im profilu
kompetencji mieszczących się w obszarze umiejętności zawodowych i osobistych. Powinni oni także, w ramach aktywności na Uczelni, mieć możliwość udoskonalania tych umiejętności w sposób skuteczny i atrakcyjny,
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stanowiący wartość dodaną zarówno dla nich, ich przyszłych pracodawców,
jak również samej Uczelni i jej pracowników.
Nasze bardzo bogate doświadczenia zebrane w toku realizacji dwóch
ważnych projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” oraz „Nowoczesny Wykładowca Tutor i Coach” dają nam refleksję, ale i konkretne produkty, które
na trwale będziemy chcieli zakorzenić w procesach dydaktycznych i rozwojowych na naszej Uczelni. Podsumowując niniejszą publikację, trzeba podkreślić, że wypracowane w obu projektach pionierskie w skali kraju metody
– mentoringu i tutoringu akademickiego, służące stymulacji samorozwoju
studentów, wchodzą do mainstreamu działań edukacyjnych WSP TWP.
Dodatkowo poprzez wykorzystanie rozwiązań z obszaru coachingu
akademickiego, wypracowanych w ostatnich latach w Akademickim Biurze Karier WSP TWP, w ramach którego dostosowywaliśmy kwalifikacje
i umiejętności naszych studentów i absolwentów do realiów rynku pracy,
tworzymy kompleksowy, zintegrowany, holistyczny system rozwoju osobistego i zawodowego. W roku 2013, w związku z nowymi wyzwaniami
dla pełniących rolę tutorów i mentorów nauczycieli akademickich oraz
w trosce o ich świadome samodoskonalenie, będziemy chcieli zapewnić im
możliwość korzystania ze wsparcia w postaci superwizji.
Wszystkie wspomniane wyżej metody stymulacji samorozwoju – zarówno studentów, jak i pracowników Uczelni – postanowiliśmy stosować
z zachowaniem formalnej odrębności, w trosce o zachowanie przejrzystości
celów i metod oraz gwarancję właściwych im efektów rozwojowych. Mając
na względzie ich wzajemny potencjał synergiczny oraz charakter dający
się sprowadzić do wspólnego mianownika dzięki metacelowi, którym jest
stymulacja samorozwoju, stworzono w oparciu o te metody System Indywidualnego Rozwoju Osobistego i Zawodowego, który włączamy w główny
nurt działalności edukacyjnej Uczelni. Najbliższa przyszłość pokaże, jak
system ten będzie działał w praktyce.
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MATERIAŁY SZKOLENIOWE GRUPY TROP
Przywództwo w edukacji, czyli tutor rozwoju, mentor postępu. Materiały
szkoleniowe dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
Zastosowanie metody mentorskiej w pracy ze studentem w relacji mistrz
– uczeń. Materiały szkoleniowe dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
Dobre relacje interpersonalne i swoboda w komunikacji. Materiały szkoleniowe dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
Empowerment – wykorzystanie talentów. Materiały szkoleniowe dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
Dobre obyczaje w kształceniu akademickim. Wprowadzanie zmian w organizacji. Materiały szkoleniowe dla Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP.
Materiały szkoleniowe dla mentorów. Wewnętrzne materiały dla Wyższej
Szkoły Pedagogicznej TWP
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ANEKS

ZAŁĄCZNIK 1.
REGULAMIN MENTORINGU WSP TWP94
1. Celem mentoringu jest stworzenie optymalnej sytuacji edukacyjnej
w kontakcie indywidualnym między mentorem a studentem, która przyczynia się do rozwoju studenta, mentora i uczelni. Mentoring służy przygotowaniu studentów i kadry akademickiej do odpowiedzialnego i aktywnego
udziału w budowaniu nowoczesnego społeczeństwa.
2. Rolą mentora jest wspieranie studenta w jego samodzielnym rozwoju
intelektualnym i społecznym. Mentor nie powinien bezpośrednio występować do osób trzecich w interesie studenta.
3. Współpraca mentora i studenta opiera się o kontrakt mentoringowy,
który dotyczy:
• liczby i częstotliwości spotkań (od 4 do 5 godzin spotkań na semestr,
przy czym maksymalny interwał między spotkaniami wynosi 6 tygodni),
• przedmiotu i sposobu pracy (określenie potrzeb studenta, określenie
punktu wyjściowego do budowania indywidualnej ścieżki rozwoju),
• zasad etycznych obowiązujących mentora,
• sposobu zapisywania przebiegu i efektów mentoringu (wypełniania
przez studenta oraz mentora Kart Przebiegu Mentorialu),
• sposobu zaliczenia mentoringu (100% obecności i złożenie Kart Przebiegu Mentoriali),
• sposobu zmiany mentora (jest możliwa po roku, za zgodą dziekana,
o ile zachowana zostanie proporcja przydziału studentów do poszczególnych mentorów),
• narzędzi pracy mentora (wspomniana Karta Przebiegu Mentorialu,
Indywidualny Plan Rozwoju oraz portfolio stanowiące element indywidualnej ścieżki rozwoju studenta, zawierające rekomendacje dotyczące specjalnych osiągnięć studenta oraz jego najlepsze prace.
94

Regulamin mentoringu został przedstawiony w jego oryginalnym brzmieniu.
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4. Pod koniec roku akademickiego mentor oraz student dokonują pisemnej ewaluacji Indywidualnego Planu Rozwoju. Mentor udziela rekomendacji
co do metod i kierunku dalszej pracy studenta.
5. Wybór mentora dokonuje się poprzez zgłoszenie studenta do konkretnej osoby z listy mentorów na podstawie opisu przedstawiającego specyfikę
stylu pracy mentora oraz możliwe przedmioty współpracy, zarówno związane z treściami merytorycznymi, jak też rozwojem społecznym studenta.
Należy przy tym przestrzegać zasady, iż każdy mentor może objąć opieką
studentów.
6. Mentorzy pogłębiają swoje kompetencje. Służą temu indywidualne
superwizje oraz zwoływane przez dziekana Kolegium Mentorskie, odbywające się nie rzadziej niż raz na semestr.
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ZAŁĄCZNIK 2.
ORGANIZACJA MENTORIALI
Zasady organizacyjne mentoriali zostały przekazane wykładowcom pełniącym funkcje mentorów w celu usprawnienia organizacji mentoriali.
Zasady organizacyjne prowadzenia mentoriali dla mentorów uczestniczących w projekcie „Kuźnia Liderów – Szkoła Mentorów” obejmowały
m.in. następujące kwestie:
1. Terminy mentoriali – zakładano, że w danym semestrze powinno obyć
się od 4 do 5 spotkań, uwzględnionych w planie zajęć. Wykładowcy
w porozumieniu ze studentami mogli wedle potrzeb zmieniać daty
i godziny spotkań na inne, jednak interwał między spotkaniami nie
mógł przekraczać 6 tygodni. Obecność na mentorialach decydowała
o uzyskania zaliczenia przez studenta. Co istotne, godziny mentoriali
w żadnym wypadku nie mogły pokrywać się z godzinami innych
zajęć znajdujących się w programie studiów. Studenci w związku
z mentorialami nie mogli być zwalniani z zajęć.
2. Czas trwania zajęć – łączenie mentoriali w ciąg 1,5-godzinny nie było
wskazane. W zajęciach mentoringowych istotny jest proces, obserwacja rozwoju studenta z zajęć na zajęcia, nie jest więc dopuszczalne przeprowadzenie jednego dłuższego spotkania zamiast dwóch krótszych.
3. Kolegium Mentorskie, mające charakter grupowej superwizji – prowadzący mentoriale byli zobowiązani do przeprowadzenia takich spotkań mentorów nie rzadziej niż raz na semestr. Wyznaczenie terminu
spotkania Kolegium Mentorskiego jest zadaniem Kierownik Studiów.
4. Dokumentacja mentoriali – do jej prowadzenia (zgodnie z opracowanymi wzorami) zobligowani byli zarówno mentorzy (Miesięczna karta przebiegu mentoriali – poziom wykładowcy), jak i studenci (Karty
Przebiegu Mentorialu). Prawidłowa wypełniona dokumentacja była
jednym z elementów warunkujących zaliczenie mentoringu.
5. Portfolio studenta – opracowanie ilustrujące jego rozwój oraz postępy, jakich dokonał w całym procesie mentoringu, przygotowywane na
zakończenie procesu mentoringowego i stanowiące niezbędny warunek zaliczenia.
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ZAŁĄCZNIK 3.
ZASADY ETYKI MENTORSKIEJ
Zasady etyki zawodowej mają źródło w uniwersalnych wartościach
etycznych (takich jak dobro czy prawda). Są one wyznaczone przez treść
roli społecznej przypisywanej osobom wykonującym określony zawód lub
pełniącym dane funkcje społeczne.
Dobro rozwojowe jest właściwością działania mentorskiego i ma postać
dobra czynnego, czyli jest rodzajem aktywności podjętej z intencją tworzenia dobra dla drugiego człowieka przy użyciu środków godziwych (aktywnego wspomagania).
§1
Mentorial posiada niewątpliwie wymiary etyczne oparte na ideach podmiotowości, prywatności, pluralizmu, równości szans, ograniczonej interwencji, orientacji indywidualistycznej oraz wolności i demokracji.
Zasady etyki mentorskiej wynikają z ogólnych wartości i norm moralnych
uwzględniających specyfikę pracy mentora.
§2
Zasady etyki mentorskiej wyrastają z europejskiego dziedzictwa kulturowego, nawiązując do chlubnych przykładów protorelacji mentorskich najwybitniejszych filozofów starożytnych opartych na zasadzie sprawiedliwości.
§3
Mentorial indukuje zasady funkcjonowania mentora zarówno pośrednie,
tj. punktualność i pracowitość oraz bezpośrednie, tj. obowiązkowość, bezinteresowność, odpowiedzialność, sprawiedliwość oraz sumienność. Cechuje
go specyficzna koncentracja na dobru studenta.
§4
Obowiązkiem mentora jest przestrzeganie Regulaminu mentoringu WSP
TWP w Warszawie i zasad etyki mentorskiej
§5
Mentor powinien wykonywać czynności zawodowe według najlepszej woli
i wiedzy, z należytą uczciwością, rzetelnością i odpowiedzialnością.
§6
Mentora w kontaktach ze studentami powinna cechować życzliwość, otwartość, szczerość, realizm, refleksyjność i spolegliwość.

§7
Mentor powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania się i kultury osobistej.
§8
Mentor powinien zachować całkowitą dyskrecję w odniesieniu do informacji mogących zaszkodzić dobru studenta.
§9
Mentor powinien czuć się moralnie zobowiązany do poufności przy zawarciu, w trakcie trwania i po zakończeniu każdego kontraktu mentorskiego.
Rozpoczynając mentorial zobowiązany jest wyraźnie określić studentowi
ramy pracy mentorskiej i ustalić warunki zakończenia kontraktu.
§ 10
Zawarcie kontraktu mentorskiego przez studenta i wybór mentora są całkowicie dobrowolne.
§ 11
Mentor powinien stale doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę oraz umiejętności mentorskie w procesie samokształcenia.
§ 12
Mentor powinien dbać o wizerunek własny i Uczelni.
§ 13
Mentor powinien być przewodnikiem studenta. Zobowiązany jest utrzymywać ze studentem taką relację, która podlegając profesjonalnym ograniczeniom, pozostaje uczciwa i szczera.
§ 14
Mentora obowiązuje zasada tajemnicy zawodowej.
§ 15
Poza sferą służbową mentor nie wypowiada negatywnych opinii o swych
studentach, w sposób pozwalający na zidentyfikowanie osoby ocenianej.
§ 16
Mentor wyraża swą opinię o studencie wnikliwie, bezstronnie i konkretnie.
Opinie zdawkowe, grzecznościowe opinie przychylne, jak też złośliwe opinie negatywne są niedopuszczalne.
§ 17
Mentor powinien cieszyć się z postępów i sukcesów swoich studentów, gdyż
są one także jego sukcesami.
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§ 18
W sytuacji, gdy zastosowanie zasad etyki mentorskiej popada w kolizję
z innymi ogólnie akceptowanymi systemami wartości, mentor powinien
dokonywać wyboru zgodnie z własnym sumieniem i podejmować osobistą
decyzję w każdym konkretnym przypadku moralnego konfliktu.
§ 19
Nieodpowiedzialność mentora wobec studenta, współpracowników i instytucji może mieć poważne konsekwencje. W przypadku stwierdzenia poważnego naruszenia przez mentora zasad regulaminu i etyki mentorskiej
decyzję o sankcjach podejmuje Komisja Dyscyplinarna ds. Nauczycieli
działająca w WSP TWP w Warszawie.
§ 20
Określone zasady stanowią jedynie formę hipotetycznego imperatywu moralnego i nie są prawami w ścisłym tego słowa znaczeniu. Mentor uznaje
jako główną zasadę treść kategorycznego imperatywu moralnego, która
wskazuje na człowieka jako cel wszelkich działań i zaleceń o charakterze
normatywnym oraz jest świadomy tego, iż każdy kodeks jest dla człowieka,
a nie człowiek dla kodeksu.
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