UCZENIE SIĘ POPRZEZ KARIERĘ
JAKO CZYNNIK SUKCESU
W UCZENIU SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE

Przewodnik dla części 3 - sesja panelowa dla
studentów
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WPROWADZENIE
Podstawowym założeniem tego przewodnika jest potraktowanie uczniów biorących
udział w panelu, nie tylko jako uczestników warsztatu, ale jako ekspertów –
współtwórców badania.
Należy zwrócić uwagę, że spotkanie powinno
odzwierciedlać cele projektu poprzez zachęcanie uczestników do refleksyjnego
myślenia, współpracy, podejmowania wspólnych decyzji oraz odpowiedzialności.
Zakres tematyczny, którym zostanie objęty pierwszy panel oraz liczba pytań, które
należy uwzględnić, proponujemy podzielono na trzy sesje, z których każda zajmuje
się jednym z tematów:

1. Podejmowanie decyzji zawodowych
2. Tożsamość zawodowa
2. Poczucie własnej skuteczności
Przewodnik prezentuje sugerowany wzorzec dla sesji 3 i zakłada, że podobne
podejście zostanie zastosowane w sesji 1 i 2.

Sugerowany przebieg sesji 3 – panel z uczniami
Uzasadnienie:
Tradycyjne podejście do badań fokusowych, prowadzonych wśród uczniów I
pracowników, może mieć wiele wad:
niewystarczająca ilość czasu na wyrażenie wszystkich refleksji wygenerowanych
w czasie spotkania
uczestnicy mogą nie chcieć otwarcie wyrażać swoich opinii, zwłaszcza kiedy nie
znają się zbyt dobrze
osoby bardziej pewne siebie, mające większą siłę przebicia w dyskusji mogą
zdominować spotkanie, nie dać dojść do głosu innym uczestnikom
w mniej aktywnych grupach, prowadzący może ulec pokusie narzucenia kierunku
dyskusji
dyskusja jest zapisywana na dyktafon, dzięki czemu można spisać wnioski
później
Sugerowane jest to alternatywne podejście do zbierania danych, dlatego że jest ono
spójne z modelem konstruktywizmu społecznego na którym oparty jest ten projekt.
Wykorzystuje kluczowe umiejętności/wspólne uczenie się pojęć, co ma następujące
zalety:
pozwala efektywnie wykorzystać ograniczony limit czasy.
pozwala na indywidualne refleksje I późniejsze wykorzystanie ich w dyskusji
grupowej .
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Pozawala na swobodne wyrażanie wszystkich opinii w środowisku, w którym
uczestnicy czują się swobodnie
Uczestnicy samodzielnie kierują dyskusją w małych grupach, wypracowane przez
nich wnioski są samodzielne
Cała dyskusja może być wykorzystana do wyciągnięcia wniosków, daje to bardzo
bogate dane

KONSPEKT SPOTKANIA:
Spotkanie ma kilka etapów. Harmonogram opracowany jest dla sesji trwającej 120
minut. Prowadzący powinni przestrzegać zaplanowanego czasu dla kolejnych
etapów spotkania.
Przed sesją:
Zorganizuj dużą salę, tak by studenci mogli swobodnie poruszać się dookoła
stołów oraz swobodnie komunikować się w czasie dyskusji całej grupy
Prześlij przygotowane kwestionariusze do uczestników, aby wcześniej mogli
zapoznać się z pytaniami I przeanalizować je (Załącznik 1)
Przygotuj listę obecności (Załącznik 2) aby wiedzieć kto uczestniczy w
spotkaniu (ale pamiętaj o podkreśleniu anonimowości, poufności wypowiedzi w
czasie spotkania)
Jeśli to możliwe przygotuj miejsce na przekąski i wypoczynek

Tego samego dnia:
Przygotuj kopię pytań dla każdego uczestnika
Ustaw stoły wokół sali zgodnie z liczbą pytań
Zapisz pytania na szczycie Arkusza papieru i połóż na każdym stole jeden
Arkusz (Załącznik 3)
Połóż kolorowe mazaki na każdym stole – różne kolory dla różnych stołów
Etap 1:

Powitanie (5 minut)

Podziękowanie uczestnikom za przybycie
Prowadzący przedstawiają siebie
Wyjaśnienie przyczyny spotkania – opis założeń projektu, roli osób
uczestniczących w spotkaniu
Wyjaśnienie podejście, które będzie dziś wykorzystane
Zasada poufności, anonimowości, uczciwości
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Etap 2:

Budowanie porozumienia (5 minut)

Wiemy, że ludzie niechętnie wypowiadają się szczerze jeśli czują się nieswojo albo
są przestraszeni, mogą być speszeni wyrażaniem opinii przed innymi. Celem tego
etapu jest pomoc w zaaklimatyzowaniu się uczestników, odprężenie, zbudowanie
dobrego samopoczucia. Może zostać zastosowane dowolne ćwiczenie przełamujące
lody.
Nawet jeśli uczestnicy wcześniej się znali, warto zastosować tą działalność, dla
poprawienia atmosfery pracy.
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Etap 3:

Podział na grupy (do 6 grup) (5 minut)

W bardzo małej grupie nie jest to konieczne – uczestnicy mogą pracować np. z
osobą lub osobami, które siedzą blisko. W większych grupach należy podzielić
uczestników na zespoły losowo (Załącznik 5).
Jeśli jest 12 lub więcej uczestników powinno powstać 6 par /grup dwu lub więcej
osobowych tak, by każdemu zespołowi przydzielić jeden stolik z “karuzeli”. Jeśli jest
mniej niż 12 uczestników jeden ze stolików będzie wolny w czasie “karuzeli”.
Poproś każdą grupę aby wyznaczyła skrybę oraz sędziego czasowego.
Etap 4:

Indywidualne refleksje (10 minut)

Wiele osób potrzebuje czasu na przemyślenia zanim podzieli się swoimi opiniami na
zadane pytania.
Na tym etapie uczestnicy otrzymują kartki, aby po kilku minutach samodzielnego
namysłu, zapisać swoje własne odpowiedzi na zadane pytania. Ponieważ pytania
zostały wcześniej rozesłane, teraz uczestnicy mają szansę na ponowną analizę I
krytyczne ustosunkowanie się do zagadnień.
Etap 5:

Karuzela (60 minut – 10 minut x 6 stolików)

Wszystkie grupy otrzymały kolorowe mazaki oraz usiadły przy stołach z zapisanymi
na Arkuszach pytaniami. Uczestnicy dzielą się indywidualnymi opiniami I wspólnie
decydują jakie odpowiedzi zapisać na Arkuszach.
Utrzymując ten sam kolor mazaków, uczestnicy przemieszczają się do kolejnego
stołu z pytaniem, dyskutują swoją odpowiedź na kolejne pytanie. Analizują też
odpowiedzi poprzednich grup; stawiają plus w miejscu gdzie zgadzają się, minus
gdzie nie zgadzają się oraz dodają własną odpowiedź do Arkusza.
W czasie karuzeli prowadzący przemieszczają, dyskretnie przysłuchując dyskusjom,
tak aby nie pominąć żadnego istotnego, interesującego punktu, rozmowy czy
wątpliwości.
60 minut to dużo czasu na tą działalność, można przerwać w połowie I
zaproponować krótką przerwę.
Etap 6:

Dyskusja grupowa (30 minut)

Prowadzący bierze Arkusz z pytaniem ze stołu 1 i prezentuje tak aby wszyscy
widzieli. Wybiera punkty, które wymagają wyjaśnienia lub dalszego zgłębienia co
ułatwia późniejszą dyskusję. Ważne aby wybrać właśnie te punkty, a nie dyskutować
wszystkie pytania po kolei ponieważ czas jest ograniczony. Różne kolory mazaków
wskazują do której grupy należała odpowiedź, plusy i minusy jasno określają w
których punktach grupy były zgodne w których nie.
Taka analiza powtarzana jest dla każdego Arkusza.
Na tym etapie potrzebny jest drugi prowadzący, może to być członek grupy, aby
zapisać podniesione kwestie.
Ta sesja może trwać nieco dłużej jeśli uczestnicy mają wiele do powiedzenia.
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Etap 7:

Podsumowanie (5 minut)

Podziękowanie uczestnikom za udział i poświęcony czas
Poproś uczestników o sprawdzenie czy ich kwestionariusze są kompletne –
mogą później dostarczyć uzupełnione dane
Poproś o informację zwrotną na temat odczuć związanych ze spotkaniem
Wyjaśnij co będzie się działo w czasie kolejnych spotkań
Po sesji:
Prowadzący zbierają odpowiedzi I notatki z dyskusji grupowej i wpisują je w Arkusz
raportu. (Załącznik 6).
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APPENDIX 1

PANEL ZE STUDENTAMI 1
Sesja 3:

WŁASNA SKUTECZNOŚĆ
KWESTIONARIUSZ
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1.1

Jakie są twoje marzenia związane z edukacją?

1.2

Jakie jest, twoim zdaniem, prawdopodobieństwo, że twoje marzenia
edukacyjne się spełnią?
1.3 Dlaczego?
Bardzo
prawdopodobne
Dość
prawdopodobne
Niezbyt
prawdopodobne
Bardzo
nieprawdopodobne

1.4

Jaką pomoc chciałbyś uzyskać by móc zrealizować swoje marzenia
edukacyjne? Co może / powinna zrobić uczelnia?
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2.1

Jakie są twoje marzenia związane z przyszłą karierą?

2.2
Jakie jest, twoim zdaniem, prawdopodobieństwo, że twoje marzenia związane z
karierą się spełnią?
2.3 Dlaczego?
Bardzo
prawdopodobne
Dość
prawdopodobne
Niezbyt
prawdopodobne
Bardzo
nieprawdopodobne

2.4

Jaką pomoc chciałbyś uzyskać by móc zrealizować swoje marzenia związane z
karierą? Co może / powinna zrobić uczelnia?
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W jakim stopniu poniższe stwierdzenia odnoszą się do ciebie w kwestii dążenia
do realizacji celów? (Prosimy o ocenę ich w skali od 1 do 5, 1 – nieważne, 5 –
bardzo ważne)
Prosimy o zakreślenie
kółkiem danej odpowiedzi
3.1 Ważne jest bym poczuł, że coś opanowałem, bym
poczuł, że doświadczyłem sukcesu
3.2 Kiedy widzę, że ktoś odniósł jakiś sukces lub sobie z
czymś dobrze poradził, ma to działanie motywujące:
Jeśli oni potrafią, to ja też
3.3 To co mówią inni, ma na mnie duży wpływ:
pozytywne opinie mnie zachęcają, negatywne
komentarze – zniechęcają
3.4 Nastrój emocjonalny i fizyczny ma na mnie duży
wpływ (pozytywny nastrój motywuje i zachęca,
negatywny – zniechęca)

4.1

Które z poniższych stwierdzeń najlepiej cię opisuje?
A

Lubię słyszeć, że jestem w czymś dobry

B

Lubię słyszeć, że ciężko nad czymś pracowałem
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ZAŁĄCZNIK 2
Uczenie się poprzez karierę
Data_____________________________
Lista obecności
Zapewniamy, że poniższe dane są poufne i zostaną wykorzystane jedynie na potrzeby administracyjne projektu.
Płeć
Imię i nazwisko

M

F

10

Wiek

Kierunek studiów

ZAŁĄCZNIK 3

PANEL ZE STUDENTAMI 1
sesja 3:

WŁASNA SKUTECZNOŚĆ
“KARUZELA” - DYSKUSJA W MAŁYCH GRUPACH
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Tabela 1, Arkusz 1

Tabela 1, Arkusz 2

Jakie są twoje marzenia związane z
edukacją?

Jakie jest, twoim zdaniem,
prawdopodobieństwo, że spełnią się
twoje marzenia edukacyjne?
Dlaczego?

Tabela 1, Arkusz 3
Jaką pomoc chciałbyś uzyskać by
móc zrealizować swoje marzenia
edukacyjne? Co może / powinna
zrobić uczelnia?
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Tabela 2, Arkusz 1

Tabela 2, Arkusz 2

Jakie są twoje marzenia związane z
karierą?

Jakie jest, twoim zdaniem,
prawdopodobieństwo, że twoje
marzenia związane z karierą się
spełnią. Dlaczego?

Tabela 2, Arkusz 3
Jaką pomoc chciałbyś uzyskać by
móc zrealizować swoje marzenia
związane z karierą? Co może /
powinna zrobić uczelnia?
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Tabela 3, Arkusz 1

Tabela 3, Arkusz 2
W jakim stopniu obserwacja, że ktoś
odniósł jakiś sukces lub sobie z
czymś dobrze poradził, motywuje cię
do tego samego?

W jakim stopniu ważne jest byś
poczuł, że coś opanowałeś, dla
doświadczenia sukcesu?

Dlaczego / Dlaczego nie?
Dlaczego / Dlaczego nie?

Tabela 3, Arkusz 4

Tabela 3, Arkusz 4

W jakim stopniu to co mówią inni, ma
na ciebie duży wpływ: pozytywne
opinie cię zachęcają, negatywne
komentarze – zniechęcają?

Jak duży wpływ ma na ciebie nastrój
emocjonalny i fizyczny (pozytywny
nastrój motywuje i zachęca,
negatywny – zniechęca)?

Dlaczego / Dlaczego nie?

Dlaczego / Dlaczego nie?
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Tabela 4, Arkusz 1

Tabela 4, Arkusz 2

Lubię słyszeć, że jestem w czymś
dobry ponieważ….

Lubię słyszeć, że ciężko nad czymś
pracowałem ponieważ…
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ZAŁĄCZNIK 4
“Poznajmy się” - Budowanie komunikacji

Gra w imiona
Uczestnicy siedzą w kole i zastanawiają się nad przymiotnikiem opisującym
ich osobowość, musi zaczynać się na taką samą literę alfabetu jak imię.
Następnie przedstawiają się i opisują za pomocą wybranego przymiotnika.
Kolejne osoby przedstawiają siebie i powtarzają imię oraz przymiotnik
poprzedników.
Osoba 1

“Cześć mam na imię “Ania” i jestem ”ambitna”.

Osoba 2

“Cześć mam na imię Ola i jestem “odważna”. To jest Ania i jest
“ambitna”

Osoba 3

“”Cześć jestem Piotr i jestem “punktualny” To jest Ola i jest
odważna a to jest Ania i jest ambitna”

Runda trwa, dopóki ostatnia osoba nie przedstawi wszystkich po kolei.
Jeśli ktoś się pomyli, pozostali mogą mu pomóc.
Możliwość
Wszyscy przedstawiają się wybierając do opisu siebie zawód zaczynający się
na ta samą literę co imię.
Osoba 1

“Cześć, mam na imię Ania i jestem astronautą”

Osoba 2

“Cześć mam na imię Leon i jestem lekarzem, a to jest Ania i
jest astronautą.”

Person 3

“Cześć jestem Marek i jestem mechanikiem, a to jest Ania,
która jest astronautą I Leon, który jest lekarzem”

etc.

16

ZAŁĄCZNIK 5
Różne metody doboru uczestników w małe grupy.

1

Urodziny

Poproś uczestników aby ustawili się w linii w sali zgodnie z datą urodzin od 1
stycznia do 31grudnia (jest to również forma ćwiczenia budującego komunikację,
ponieważ uczestnicy musze ze sobą rozmawiać, aby ustalić swoje miejsce).
Spacerując wzdłuż linii, przypisuj każdemu uczestnikowi numer ( tyle liczb ile grup
potrzebujesz) np. 1, 2, 3, 4 ; 1, 2, 3, 4 kiedy potrzebujesz 4 grup..
Uczestnicy powinni zapamiętać swoje numery i później odnaleźć inne osoby z tym
samym numerem aby stworzyć grupę..
Możliwość:
Poproś aby uczestnicy utworzyli linie według kolejności liter alfabetu od których
zaczynają się ich nazwiska...
Poproś aby uczestnicy utworzyli linie według odległości w jakiej mieszkają od
szkoły...
2

Ulubione

Poproś aby uczestnicy stanęli w kątach sali, zgodnie z ulubioną pora roku. Każdemu
przyporządkuj numer. W ten sposób powstaną 4 grupy.
Możliwość:
Możliwość jest wiele, można uczestników pogrupować wg ulubionych kolorów,
zwierząt itp..
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ZAŁĄCZNIK 6

RAPORT: PANEL ZE STUDENTAMI 1
SESJA 3:

WŁASNA SKUTECZNOŚĆ (SELF-EFFICACY)
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WPROWADZENIE
Raport ten zawiera wnioski z sesji panelowej dla studentów, która odbyła się w:
____________________________________dnia ______________________
(nazwa organizacji)
(data)
____________ (wstawić liczbę) charakterystyka studentów uczestniczących w
panelu w ramach sesji 3.

Płeć
Student 1

M

wiek

K

Kierunek studiów
Student 1

Student 2

Student 2

Student 3

Student 3

Student 4

Student 4

Student 5

Student 5

Student 6 .. etc

Student 6 .. etc
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WYNIKI
PYTANIE
1.1 Marzenia edukacyjne

WNIOSKI Z PRACY MAŁYCH GRUP

1.2 Postrzegane prawdopodobieństwo
realizacji marzeń edukacyjnych

1.3 Przyczyny

1.4 Jaką pomoc chciałbyś uzyskać by móc
zrealizować swoje marzenia edukacyjne? Co
może / powinna zrobić uczelnia?
2.1 Marzenia związane z karierą

2.2 Postrzegane prawdopodobieństwo
realizacji marzeń związanych z karierą

2.3 Przyczyny
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WNIOSKI Z DYSKUSJI GRUPOWEJ

2.4 Jaką pomoc chciałbyś uzyskać by móc
zrealizować swoje marzenia związane z
karierą? Co może / powinna zrobić uczelnia?
3.1 Czy ważne jest byś poczuł, że coś
opanowałeś, dla doświadczenia sukcesu?

3.2 Dlaczego / Dlaczego nie?

3.3 Czy obserwacja, że ktoś odniósł jakiś
sukces lub sobie z czymś dobrze poradził,
motywuje cię do tego samego?
3.4 Dlaczego / Dlaczego nie?

3.5 Czy opinie innych mają na ciebie duży
wpływ: pozytywne opinie cię zachęcają,
negatywne komentarze – zniechęcają?
3.6 Dlaczego / Dlaczego nie?
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3.7 Czy nastrój emocjonalny i fizyczny ma na
ciebie duży wpływ (pozytywny nastrój
motywuje i zachęca, negatywny –
zniechęca)?
3.8 Dlaczego / Dlaczego nie?

4.1 Czy lubisz słyszeć, że jesteś w czymś
dobry
CZY
że ciężko nad czymś pracowałeś?

4.2 Dlaczego?
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PODSUMOWANIE KLUCZOWYCH KWESTII

REFLEKSJE
(szczególnie interesujące punkty, czy uczestnicy byli zaangażowani, podejście do
zagadnienia i pracy, sugestie zmian w przyszłych sesjach)
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