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Wstęp
Celem projektu „Uczenie się poprzez karierę jako czynnik sukcesu w uczeniu się przez całe życie” jest
umożliwienie nauczycielom dalszego podnoszenia kwalifikacji poprzez kształcenie i szkolenie
zawodowe (ang. VET). Prawem i obowiązkiem nauczycieli jest stała aktualizacja umiejętności i
kompetencji pedagogicznych, by zapewniali młodzieży jak najlepsze doradztwo.
W odniesieniu do doradztwa wymaga to uznania, że doradztwo, które obecnie oferowane jest
uczniom, często nie jest wystarczająco profesjonalne, żeby pomóc im w łatwym i efektywnym wejściu
na rynek pracy. Oznacza to, że nauczyciele w XXI wieku powinni zwrócić uwagę na potrzebę
zachęcania uczniów do rozwijania umiejętności uczenia się i elastyczności w oparciu o podstawową i
uporządkowaną świadomość konieczności uczenia się przez całe życie.
Wspieranie grup rówieśniczych w uczeniu się poprzez karierę
Nie posiadamy informacji na temat istnienia jakiejkolwiek grupy rówieśniczej, wspieranej przez szkołę
w uczeniu się poprzez karierę. Najbardziej zaskakującym faktem jest to, że uczniowie biorący udział w
uczniowskich panelach dyskusyjnych projektu sami spontanicznie prosili o utworzenie takich grup.
W trakcie uczniowskich paneli dyskusyjnych, uczniowie stwierdzili, że podobają im się dyskusje
panelowe, a szczególnie rozmowy z rówieśnikami oraz że wszystkie zadane przez nas pytania były
istotne dla wszystkich uczestników. Jednocześnie uczniowie przyznali, że nie byliby w stanie
samodzielnie zorganizować i prowadzić paneli dyskusyjnych. Dlatego postanowiliśmy stworzyć
metodę pracy dla takich grup rówieśniczych razem z uczniami i nauczycielami/doradcami. Rezultaty
poznacie Państwo czytając niniejsze opracowanie.
Rozdział 1 poświęcony jest opcjom wsparcia grup rówieśniczych, w rozdziale 2 znajdują się treści do
dyskusji w grupie rówieśniczej w formie kwestionariuszy i propozycji tematów, natomiast w rozdziale
3 przedstawiamy pomysły związane z wszelkiego rodzaju aspektami praktycznymi i organizacyjnymi.
W załącznikach zamieściliśmy spis związanej z tematem literatury.

Tanja Biebaut
Theo van Geffen
Monika Neuhauser
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1. Kontekst wspierania
Jak wspomnieliśmy we wstępie, pomysł wspierania grup rówieśniczych powstał w trakcie
uczniowskich sesji panelowych w Holandii. Uczniowie uznali, że rozmowy z rówieśnikami na temat
kariery były pożyteczne i dobrze się w ich trakcie bawili. Jednocześnie stwierdzili, że szkoły powinny
wspierać grupy rówieśnicze, ponieważ oni sami nie czują się (w pełni) zdolni i pewni siebie do
przeprowadzenia takiej inicjatywy samodzielnie.
Szkoły mają do wyboru trzy konteksty wsparcia grup rówieśniczych w uczeniu się przez całe życie:
1. jako część programu nauczania,
2. organizowany przez nauczyciela/doradcę/eksperta,
3. oparty na pracy uczniów; np. indywidualne zadania dla uczniów.
Różnice pomiędzy tymi trzema kontekstami nie są ewidentne. W zależności od sytuacji, dany
przypadek może stanowić połączenie wszystkich trzech kontekstów.
Grupa partnerów projektu „Uczenie się poprzez karierę” proponuje, by szkoły przyjęły pomysł
utworzenia grup rówieśniczych zajmujących się uczeniem się poprzez karierę i umieściły go w
programie nauczania; niekoniecznie jako jeden z przedmiotów nauczania, ale przynajmniej jako jeden
z tematów do omówienia w ramach zajęć.
Po drugie, radzimy, by szkoły przejęły inicjatywę w organizacji grup rówieśniczych. Podczas dyskusji z
panelami uczniowskimi odkryliśmy, że uczniowie nie są wystarczająco pewni siebie, żeby
samodzielnie zainicjować taki pomysł. W zależności od poziomu poczucia własnej skuteczności
uczniowie mogą nawet samodzielnie zająć się organizacją grup rówieśniczych.
Dyskusje z panelami uczniowskimi w Austrii, Belgii i Holandii zaowocowały wieloma możliwościami
wyboru sposobu organizacji grupy rówieśniczej. Na tym właśnie temacie skupimy się w pierwszych
dwóch rozdziałach poświęconych treści i formie.
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2. Treść dla grup rówieśniczych
Zaleca się wykorzystywanie treści naszych kwestionariuszy dotyczących dokonywania wyborów,
określania tożsamości zawodowej i poczucia własnej skuteczności nie jako ścisłych wytycznych, ale
jako źródła dyskusji i dialogu. Niniejsze kwestionariusze zostały stworzone na potrzeby paneli
uczniowskich w Austrii, Belgii i Holandii i były przez nie stosowane.

2.1

Kwestionariusz dotyczący dokonywania wyborów

a.

Wybór ścieżki edukacyjnej/zawodowej sprawia, że czuję/czułem(‐am) się...
Tak
√

Nie
X

Zestresowany(‐a):
Uważam, że to zadanie jest za trudne albo że nie potrafię tego zrobić.
Podekscytowany(‐a):
Uważam, że mi się uda, jestem ciekawy(‐a), to coś nowego/fajnego
Inaczej (wyjaśnij jak)

b.

Co jest/było dla Ciebie największą motywacją przy wyborze ścieżki edukacyjnej/zawodowej?
(Wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi i uzasadnij swój wybór).
√

Dlaczego było to dla Ciebie ważne?

Motywacja związana z moją
przyszłością:
(Na moją decyzję miało wpływ, jakie
przyszłe korzyści odniosę dzięki tej
ścieżce edukacyjnej lub zawodowej.)
Motywacja związana z moimi
umiejętnościami:
(Skupiłem(‐am) się na tym, w czym,
mam nadzieję, dam sobie radę, a nie
na tym, co lubię.)
Motywacja związana z moimi
zainteresowaniami:
(Na moją decyzję miała wpływ
przyjemność, jaką czerpię z nauki
danej dziedziny, z samego uczenia
się i bycia uczniem/studentem. )
Motywacja mieszana:
(Na moją decyzję miały wpływ różne
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czynniki, np.
‐ to wydaje się fajne,
‐ moi przyjaciele/rodzice również się
tym zajmują/‐owali,
‐ uczelnia znajduje się blisko.)
Inne rodzaje motywacji:
(opisz je)

c.

Jakie są/były Twoje odczucia odnośnie wyboru kierunku studiów/ścieżki zawodowej?
(Wybierz wszystkie odpowiedzi, które do Ciebie pasują i skomentuj swój wybór).
√

Komentarze

Czuję, że nie wiem
wystarczająco dużo na temat
swoich potencjalnych
wyborów ani istniejących
alternatyw.
Paraliżuje mnie zbyt wiele
możliwości wyboru.
Nie wiem, jakie będą
konsekwencje mojego wyboru,
nie wiem, co się stanie .
Martwiłem(‐am) się, czy
potrafię podjąć właściwą
decyzję.
Nie miałem(‐am) problemu z
dokonaniem wyboru, więc
niczym się nie martwiłem(‐
am).

d.
Czy kiedykolwiek
edukacyjnej/zawodowej ...
Tak
√

czułeś(‐aś)
Nie
X

się

podobnie

Komentarze

„Od tego zależy cała
moja przyszłość!”
„W ogóle nie potrafię
podejmować decyzji!”
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e.

Jaką pomoc chciałbyś(‐abyś) otrzymać w tym zakresie?
Co może/powinna zrobić uczelnia?

f.

Z kim rozmawiałeś(‐aś), kiedy podejmowałeś(‐aś) decyzję w sprawie wyboru swojej ścieżki
edukacji/zawodowej? (Wybierz wszystkie pasujące odpowiedzi i napisz, o czym
rozmawialiście).
√

5.2

O czym rozmawialiście?

Przyjaciele/rówieśnicy
Fachowcy
(osoby pracujące w
wybranej dziedzinie)
Pedagog szkolny/doradca
zawodowy
Ktoś inny (kto?)

g.

Co było ważne w tych rozmowach?

h.

Czego zabrakło w tych rozmowach?

i.

Czy uważasz, że możesz podjąć złą decyzję w kwestii swojej edukacji/kariery?

Tak
√

Nie
X

Nie wiem
?

Komentarze

j.

Jak myślisz, jakie konsekwencje może mieć dokonanie złego wyboru?

2.2

Kwestionariusz: tożsamość zawodowa

a.

Napisz, jakie znaczenie ma praca dla Twojego życia i jaką odgrywa w nim rolę.

b.

Czy robienie czegoś lub bycie ważnym dla innych jest dla Ciebie istotne w pracy?

c.

Opisz swoją przyszłą pracę.

d.

Jaką pomoc chciałbyś(‐abyś) otrzymać w tym zakresie?
Co może/powinna zrobić uczelnia?

e.

Czy zorientowałeś(‐aś) się w możliwościach rynku pracy?

f.

Czy uważasz, że badanie możliwości rynku pracy jest istotne?
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g.

Czy uważasz, że ważne jest …
Tak
√

Nie
X

Dlaczego/Dlaczego nie?

Rozpoczynanie nowych rzeczy?
Nawiązywanie nowych kontaktów?
Przeinterpretowanie swojego życia w
kontekście pojawiających się
możliwości?

h.

Które zdanie najlepiej opisuje Twoją postawę?
A
Lepiej jest najpierw podjąć działanie, a potem zastanawiać się nad konsekwencjami.
B

Lepiej jest najpierw przemyśleć sprawę dokładnie, a dopiero potem działać.

2.3

Kwestionariusz: poczucie własnej skuteczności

a.

Jakie masz marzenia związane z edukacją?

b.

Jak oceniasz prawdopodobieństwo spełnienia swoich marzeń związanych z edukacją?
√

Bardzo
prawdopodobne
Prawdopodobne
Nieprawdopodobne
Bardzo
nieprawdopodobne

c.

Jakie masz marzenia w związku z przyszłą karierą zawodową?

d.

Jak oceniasz prawdopodobieństwo spełnienia swoich marzeń związanych z przyszłą karierą
zawodową?
√

Bardzo
prawdopodobne
Prawdopodobne
Nieprawdopodobne
Bardzo
nieprawdopodobne

e.

Jaką chciałbyś(‐abyś) otrzymać pomoc w osiągnięciu swoich marzeń związanych z edukacją i
karierą?
10
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Co może/powinna zrobić uczelnia?
f.

W jakim stopniu poniższe stwierdzenia są prawdziwe w związku z Twoimi dążeniami do
osiągnięcia własnych celów?
(Oceń ich wagę w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza nieważne, a 5 oznacza bardzo ważne.)
Zaznacz odpowiedź kółkiem.

Ważne jest dla mnie poczucie, że coś opanowałem(‐am),
ważne jest dla mnie doświadczenie sukcesu.
Kiedy inni odnoszą sukcesy lub udaje im się coś dobrze
wykonać, mam ochotę zrobić to samo: jeżeli oni to potrafią,
to ja na pewno też!
Wpływa na mnie to, co mówią inni ludzie: pozytywne opinie
zachęcają mnie; negatywne opinie zniechęcają mnie.
Wpływają na mnie moje uczucia, samopoczucie fizyczne,
emocje (dobry humor dodaje mi energii, zły humor odbiera
mi ochotę na cokolwiek).

g.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Które stwierdzenie opisuje Cię najlepiej?
A
Lubię słuchać o tym, że jestem w czymś dobry(‐a).
B
Lubię słuchać o tym, że ciężko nad czymś pracowałem(‐am).
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2.4

Tematy

Panele uczniowskie w Austrii sporządziły listę tematów, które można wykorzystać podczas dyskusji w
grupach rówieśniczych.
Panel uczniowski 1
Sukces
Kompetencje
Oczekiwania zawodowe
Kwalifikacje
Pracodawca
Zawód
Rodzina
Zainteresowania
Talenty
Mocne strony
Profil zawodowy
Możliwości awansu
Edukacja
Znaczenie
Prestiż
Reputacja
Egzystencja
Bezpieczeństwo
Wymarzona praca
Wizja przyszłości
Wyjazd zagraniczny
Wymagania zawodowe
Zespół
Zarobki

Panel uczniowski 2
Czas wolny
Edukacja
Zawód
Praca za granicą
Rodzice
Oczekiwania
Życie towarzyskie
Podejmowanie decyzji
Radość
Satysfakcja
Spełnienie
Zawód
Pieniądze
Zarobki
Cel
Wizja
Warunki pracy
Perspektywy zawodowe
Możliwości
Przyszłość
Niepewność
Elastyczność
Kreatywność
Uczenie się przez całe życie
Zdolność do pracy
Wypalenie
Szukanie pracy
Praktyki zagraniczne
Talenty
Możliwości zawodowe
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Panel uczniowski 3
Ambicja
Władza
Sieci znajomości
Kontakty
Napastowanie
Klimat firmy
Praca zespołowa
Praktyki
Doświadczenie zawodowe
Zmiana
Zabawa
Wymagania zawodowe
Szczęście
Kariera
Szef
Praca
Podejmowanie decyzji
Wsparcie
Przykłady
Bezpieczeństwo
Niepewność
Możliwości zawodowe
Stres
Przyszłość
Rodzina
Reputacja
Zarobki
Samorealizacja
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3.

Forma

W specjalnym kwestionariuszu stworzonym przez holenderski panel uczniowski i panel nauczycielski
wyróżniliśmy trzy rodzaje grup rówieśniczych (organizowane przez szkołę, organizowane przez
uczniów, organizowane przez nauczycieli), różne sposoby ich organizacji i składu. W Austrii, Belgii i
Holandii dyskutowały o tych kwestionariuszach panele uczniowskie. Czasami opinie między tymi
trzema krajami bardzo się różniły, co oznacza, że kontekst sytuacyjny jest bardzo ważny przy
podejmowaniu decyzji odnośnie organizacji grupy rówieśniczej. Jedna kwestia okazała się istotna dla
wszystkich: uczniowie chcą czuć się bezpieczni w ramach grupa rówieśniczych. Warunki
bezpieczeństwa różnią się w zależności od kraju.
Odpowiedzi uzyskane w trzech krajach/panelach podano poniżej.
AU = Austria, BE = Belgia, NL = Holandia. Sesje grup rówieśniczych nazywane są tutaj platformami,
ponieważ taką nosiły nazwę roboczą podczas sesji z kwestionariuszami.

PYTANIE

REZULTATY/ EFEKTY
AU:
Uczniowie wolą pytania otwarte. Pytania otwarte stymulują
poszerzanie horyzontów myślowych oraz przemyślenia na
tematy związane z karierą. Pytania otwarte umożliwiają
uzyskanie wielu różnych odpowiedzi, co sprawia, że dyskusja
jest interesująca i ożywiona.

1. Czy powinniście zadawać uczniom
otwarte i/lub zamknięte pytania i
dlaczego?

BE:
Uczniowie wolą pytania zamknięte, ponieważ umożliwia to
bardziej uporządkowany dialog. Pytania zamknięte przydają
się do rozpoczynania dialogu.
NL:
W trakcie dyskusji nie określono konkretnych preferencji.
_________________________________________

________________________________________________
AU:
Niemal połowa uczniów woli homogeniczną budowę grupy,
ponieważ dzięki temu wszyscy zaczynają z podobnego
poziomu; znają się; łatwiej rozmawia się z rówieśnikami na
tym samym poziomie; swobodnie mogą wyrażać swoje
zdanie oraz lepiej im zrozumieć sytuację innych w takiej
grupie. Ponad połowa uczniów woli heterogeniczną budowę
grupy, ponieważ chcą uczyć się od uczestników w różnym
wieku, o różnym pochodzeniu i z różnymi doświadczeniami.
Uczniami mogłyby być osoby dorosłe, które ukończyły studia
lub z dużym doświadczeniem zawodowym, a także

2. Czy budowa grupy powinna być
homogeniczna czy heterogeniczna i w
jakich obszarach/na jakich poziomach?
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uczniowie z innych szkół i krajów.
BE:
W homogenicznych grupach uczniowie mówią tym samym
językiem i są w stanie pomagać sobie nawzajem w
filtrowaniu informacji na temat kluczowych elementów
koniecznych do podjęcia decyzji. Łatwo się z nimi
porozumieć, kiedy trzeba podjąć ważne decyzje; rozumieją
cele i problemy; mają także bezpośrednie doświadczenie,
więc są oceniani jako wiarygodne i bezstronne źródła
informacji. Posiadają również wiedzę lokalną i mogą na
przykład polecić godnych zaufania usługodawców lub źródła
pomocy.
Uczniowie są bardziej skłonni zinternalizować informacje,
czyli zmienić swoje postawy i zachowania, jeżeli uważają, że
osoba przekazująca informacje jest do nich podobna oraz
napotyka te same problemy i doświadcza takiej samej presji.
Partnerskie uczenie się umożliwia uczniom zdobycie
istotnych informacji ściśle związanych z ich sytuacją i
miejscem zamieszkania, kiedy muszą podjąć decyzje
dotyczące własnego życia.
NL:
Grupy heterogeniczne (różne poziomy/ różne sektory) to
złożone grupy ludzi o zróżnicowanych zainteresowaniach. W
takiej grupie można dowiedzieć się więcej na temat różnych
zawodów i zorientować się, co nas interesuje. W grupach
homogenicznych (ten sam poziom/ten sam sektor) ludzie
mają podobne zainteresowania i mogą szczegółowo omówić
różne zawody. Można wtedy także porozmawiać na temat
dalszej edukacji i studiów.
Uczniowie woleli, żeby poziomy zostały rozdzielone. Poziom
1 i 2 powinny tworzyć jedną grupę, a poziomy 3 i 4 drugą.
Według nich jest to dobry podział, ponieważ istnieją różnice
w sposobie myślenia uczniów znajdujących się na tych
poziomach.
Grupa powinna składać się z 12 osób; następnie należy ją
podzielić na dwie mniej więcej sześcioosobowe lub na trzy
czteroosobowe grupy, dzięki czemu każdy – bez obaw –
będzie wyrażał swoje opinie.
________________________________________

_________________________________________________
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3.

Kto powinien prowadzić dyskusję?
Osoba w ich wieku czy starsza, rówieśnik
czy trener? Jaką rolę powinien pełnić?

AU:
Większość uczniów chciałaby, żeby dyskusję prowadziła
osoba w ich wieku lub tylko trochę starszy uczeń. Nie chcą,
żeby dyskusję/platformę prowadzili nauczyciele. Niektórzy
uczniowie woleliby trenera z zewnątrz (eksperta,
profesjonalistę). Przewodniczący dyskusji powinien: dbać o
sprawiedliwość i swobodę wyrażania własnej opinii przez
wszystkich uczniów; potrafić przekazywać pozytywne opinie;
potrafić uporządkować dyskusję, zadawać interesujące
pytania, komentować argumenty, podsumowywać wyniki.
BE:
Uczniowie chcieliby mieć trenera. Powinien on odgrywać
trzy podstawowe role: partnera od przemyśleń,
obiektywnego wsparcia i osoby odpowiedzialnej za grupę.
Łatwiej jest obiektywnie ocenić drugą osobę niż siebie
samego i znaleźć rozwiązanie dla jej problemów. Trudno jest
podjąć decyzję, kiedy znajdujemy się w gorączce możliwości
rozwoju. Dobrze jest mieć do kogo się zwrócić po radę,
szczególnie jeżeli dobrze zna się tę osobę. Trener ma świeże
spojrzenie na sytuację. Potrafi wyjść poza poszczególne
historie i zaproponować znacznie więcej możliwości i
strategii. Trener dostaje w zaufaniu listę celów ucznia.
Zobowiązuje się pomagać uczniom i jest po ich stronie.
HOL:
Dyskusję powinien prowadzić wybrany przez uczniów
nauczyciel, któremu ufają. Nauczyciel zrobi mały wstęp, a
potem rozpocznie rozmowę. Potem uczniowie sami
poprowadzą dyskusję. Nauczyciel będzie cały czas obecny i
będzie pilnował porządku oraz tego, żeby dyskusja nie
odbiegała od tematu. Ważne jest, żeby nauczyciel był
obecny w trakcie dyskusji. Będzie to z korzyścią dla dyskusji,
jeżeli uczniowie sami wybiorą nauczyciela. Może to być
nawet ktoś z zewnątrz. W obydwu przypadkach większości
uczniów byłoby łatwiej rozmawiać i dzielić się swoimi
opiniami.
_________________________________________________

______________________________________

AU:
Platforma rówieśnicza mogłaby na przykład stanowić część
„projektu szkolnego”. Uczniowie chcą mieć duży wpływ na
organizację: chcą sami wybrać obszary tematyczne
(sformułować tematy w małych grupach, urządzić

4. Jak powinna być zorganizowana
platforma?
W jaki sposób ustawić krzesła?
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głosowanie). Chcą wybrać przewodniczącego
dyskusji/platformy rówieśniczej (np. kandydaci wybierani są
drogą głosowania) oraz ekspertów, których zaproszą (np.
stworzyć listę absolwentów lub byłych uczniów szkoły).
Niektórzy uczniowie chcieliby organizować konferencje z
uczniami z innych szkół lub krajów. Uczniowie mieli także
pomysł stworzenia platformy rówieśniczej/dyskusyjnej za
pomocą portali społecznościowych (np. Facebook, Twitter).
Jeżeli chodzi o organizację miejsc siedzących, uczniowie są
otwarci na propozycje, ale woleliby siedzieć w sposób
ułatwiający otwartą komunikację. W zależności od sytuacji
potrafią wyobrazić sobie dyskusje na kilka tematów w
mniejszych grupach i potem prezentację wyników przed całą
grupą rówieśniczą.
BE:
Żeby wesprzeć partnerskie uczenie się, możemy wybrać z
szeregu możliwości:
Grupy dyskusyjne: duża grupa uczniów zostaje podzielona na
mniejsze grupy, składające się z 4‐5 uczniów, w których
rozmawiają oni na temat danego problemu. Po około 20
minutach dyskusji jeden z członków małej grupy przedstawia
wyniki przed dużą grupą.
Grupy zadaniowe: każda, składająca się z 4‐5 uczniów grupa
dostaje konkretne zadanie, nad którym pracuje w czasie
poza spotkaniami dużej grupy. Na kolejnym spotkaniu z
nauczycielem grupa lub jej przedstawiciel prezentuje wyniki
przed dużą grupą.
Grupy ds. rozwiązań i krytyki: każda podgrupa dostaje temat
do dyskusji, który następnie prezentuje, a pozostałe grupy
zamieniają się w „krytyków”, którzy obserwują, komentują i
oceniają prezentację.
„Ucz‐Pisz‐Dyskutuj”: po zakończeniu lekcji uczniowie muszą
udzielić odpowiedzi na krótkie pytania i uzasadnić je. Po
indywidualnej pracy z pytaniami uczniowie porównują
odpowiedzi między sobą. Potem następuje dyskusja w całej
grupie, podczas której uczniowie przyglądają się bliżej tym
odpowiedziom, które nadal wydają się być uzasadnione oraz
powodom ich słuszności.
Sesje krytyczne, odgrywanie ról, debaty, studium przypadku,

16

Grupa rówieśnicza w rozwoju zawodowym
zintegrowane projekty oraz inne ekscytujące i efektywne
strategie nauczania, które wzbudzają entuzjazm uczniów i
wspierają partnerskie uczenie się. Dzięki temu uczniowie, w
stosunkowo „bezpiecznym” i swobodnym kontekście, mają
różnorodne okazje do doświadczania (być może
jednocześnie podlegając ocenie innej grupy i/lub
nauczyciela) reakcji na złożone i „prawdziwe” problemy, z
którymi mogą zetknąć się w przyszłej pracy zawodowej.
HOL:
1. Spotkania powinny odbywać się w pomieszczeniu
wyposażonym w kilka komputerów. Na ekranie każdego
komputera powinny być wyświetlone pytania/twierdzenia,
na które uczeń ma udzielić odpowiedź . Najpierw uczniowie
odpowiedzą w parach na wszystkie pytania/twierdzenia.
Potem pytania i odpowiedzi zostaną wyświetlone na dużym
ekranie. Następnie przeprowadzona zostanie dyskusja w
grupie.
2. Istnieje również możliwość, by każdy uczeń wypełnił
kwestionariusz samodzielnie, a potem nastąpiłaby dyskusja
w małych grupach. Małe grupy sformułowałyby wnioski,
które potem byłyby przedyskutowane na forum całej grupy.
3. Uczniowie mogą zrobić prezentację na temat wizji własnej
przyszłości, np. co zamierzają robić po zakończeniu
obecnego etapu edukacji. Potem widownia będzie zadawać
pytania, co sprawi, że uczeń wypowie się jeszcze dokładniej
na ten temat i dzięki temu zyska jeszcze wyraźniejszą wizję
swojej przyszłości.
_________________________________________________

_____________________________________
5. Jak długo powinna trwać sesja platformy i
kiedy powinna mieć miejsce (rano, po
południu, wieczorem)?

AU:
Większość uczniów uważa, że sesja/dyskusja platformy
powinna trwać nie dłużej niż 2 godziny i powinna mieć
miejsce rano lub wczesnym popołudniem. Niektórzy
uczniowie zaproponowali, by organizować dyskusje
okresowe – w regularnych odstępach czasu w ciągu roku
szkolnego.
BE:
W dużej mierze zależy to od danej grupy młodzieży oraz ich
zajęć pozaszkolnych.
NL:
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Sesja nie powinna trwać zbyt długo, maksymalnie dwie
godziny.
Powinny być zorganizowane trzy sesje:
Pierwsza sesja powinna mieć miejsce na początku
pierwszego roku edukacji zawodowej (ang. VET), ponieważ
uczniowie sformułują obraz swojej edukacji, którym będą
mogli podzielić się z innymi uczniami. Najprawdopodobniej
uczniowie będą mieli pewne pojęcie o tym, co chcą robić po
ukończeniu szkolenia.
Druga sesja powinna odbyć się przed rozpoczęciem
praktyk/stażu. Uczniowie będą mieli zdanie na temat praktyk
i lepsze pojęcie o tym, czy odpowiada im dany zawód i czy
chcą kontynuować rozwój w danym kierunku.
Trzecia sesja powinna odbyć się pod koniec szkolenia.
Uczniowie sprawdzą, czy nadal chcą tego samego, co
wcześniej oraz czy osiągnęli swoje cele. Mogą również
ocenić, czy sesje pomogły im w dokonaniu wyboru itp.
_________________________________________
6. Czy sesje platformy powinny być formalne
czy nieformalne, swobodne czy uporządkowane?

_________________________________________________
AU:
Większość uczniów woli jasno uporządkowane sesje
platformy – z określonymi zasadami, które chcą ustalić sami.
BE:
Żeby partnerskie uczenie się było efektywne, cała grupa
musi doświadczać „pozytywnej współzależności”, kontaktów
bezpośrednich, oceny pracy grupy oraz indywidualnej i
grupowej odpowiedzialności. „Pozytywna współzależność”
podkreśla wyjątkowość każdego członka grupy i jego pracy.
W trakcie wzajemnej komunikacji uczniowie przyjmuję rolę
liderów, nabywają umiejętności zarządzania konfliktami oraz
dyskutują na dany temat i krystalizują swoje koncepcje.
NL:
Nauczyciel będzie obecny i będzie pilnował porządku oraz
tego, by dyskusja nie odbiegała od tematu. Ważne jest, żeby
nauczyciel był obecny podczas dyskusji.

AU:
Wszystko zależy od tematu. Tematy związane z poczuciem
własnej skuteczności lub samo tożsamości powinny być

7. Czy uczestnicy powinni być z tej samej
szkoły czy także z innych szkół?
18

Grupa rówieśnicza w rozwoju zawodowym
omawiane w grupach homogenicznych w znajomej
atmosferze. Tematy związane na przykład z poznawaniem
zawodu lub ścieżkami edukacyjnymi mogą być również
omawiane z uczniami z innych szkół.

8. Czy platforma powinna mieć charakter
międzynarodowy czy może zorganizować
specjalną międzynarodową sesję?

Tematy dotyczące rynku pracy oraz ogólnych kompetencji
zarządzania karierą, życia i pracy w Europie,
międzynarodowych programów studiów, itd.
mogłyby/powinny być omawiane podczas sesji
międzynarodowych.
BE:
W trakcie dyskusji nie określono konkretnych preferencji.
NL:
W trakcie dyskusji nie określono konkretnych preferencji.
_________________________________________________
______________________________________
9. Jak stworzyć poczucie bezpieczeństwa,
o jaką atmosferę Wam chodzi
(patrz również pytanie nr 6)?

AU:
Uczniowie nie chcą być zmuszani do aktywnego udziału w
dyskusji, chcą sami o tym decydować. Rola nauczycieli
powinna ograniczyć się do wspierania ich.

10. W jaki sposób będziecie zachęcać
uczniów do udziału, jakiego bodźca potrzeba?

Uczniowie mają ochotę uczestniczyć w dyskusji, jeżeli tematy
wzbudzają ich emocje; jeżeli zaproszeni eksperci są
interesujący i kompetentni; jeżeli sesje odbywają się w
atmosferze bezpieczeństwa; jeżeli widzą, że skorzystają na
uczestnictwie w zakresie kompetencji uczenia się poprzez
karierę oraz decyzji związanych z edukacją i zawodem.
Należy pamiętać, że motywacja uczniów następuje na
poziomie emocjonalnym. Uczniowie chcą się dobrze bawić
podczas dyskusji z rówieśnikami, ekspertami oraz uczniami z
innych szkół i krajów.
BE:
Następujące 8 czynników przyczyni się do stworzenia
poczucia bezpieczeństwa:
1. Wzajemne porozumienie
2. Zaangażowanie w dialog
3. Zachęcanie do autorefleksji
4. Świadomość potencjału rówieśników
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5. Taktowne zadawanie pytań
6. Świadomość i empatia
7. Pozytywne słuchanie
8. Świętowanie sukcesu
Partnerskie uczenie się polega na wzajemnym dzieleniu się
wiedzą i doświadczeniem. Może to mieć miejsce w ramach
istniejących portali społecznościowych lub we wspieranych
grupach rówieśniczych. Partnerskie uczenie się obejmuje
rozprzestrzenianie informacji drogą formalnych i
nieformalnych sieci kontaktów oraz dwustronną (lub
bardziej złożoną) komunikację; bierze pod uwagę, że każdy
uczestnik może być zarówno nauczycielem, jak i uczniem;
opiera się na pracy społeczności i jest organizowane przez
uczestników.

NL:
Dyskusję powinien prowadzić nauczyciel wybrany przez
uczniów. Dzięki temu uczniowie mogą wybrać nauczyciela,
któremu ufają. Inną opcją jest dyskusja prowadzona przez
kogoś z zewnątrz/obcą osobę. W obu przypadkach uczniom
łatwiej jest rozmawiać i dzielić się swoimi opiniami. Grupa
powinna być mała, maksymalnie pięć do ośmiu osób. Wielu
osobom trudno jest wyrazić swoją opinię przed dużą grupą.
Bodźcem do uczestnictwa powinien być certyfikat i dobrze
by było, gdyby wręczanie certyfikatów połączone było ze
wspólnym lunchem.
Uczniowie nauczą się, jak myśleć o swojej przyszłości,
dowiedzą się więcej o innych zawodach oraz poznają różne
opinie. Uczniowie będą uczyć się od siebie nawzajem.
Można zachęcić uczniów do udziału, proponując
kompensację/nagrodę. Sesje powinny odbywać się w trakcie
godzin lekcyjnych i powinny zawierać przerwy na drugie
śniadanie lub przekąskę.
Sesje pomagają uczniom rozwijać się: uczniowie dowiadują
się więcej na temat tego, czego chcą i zyskują jaśniejszy
obraz tego, kim są.
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_________________________________________________
_____________________________________
11. Jakie są warunki wstępne do utworzenia
platformy?

AU:
Najczęściej wymienianymi warunkami wstępnymi są:
wzajemne porozumienie, zaangażowanie w dialog, taktowne
pytania; świadomość i empatia; atmosfera bezpieczeństwa;
pozytywne słuchanie.
Dyskusja/platforma rówieśnicza powinna być otwartym
procesem, w ramach którego – na drodze refleksji i
wzajemnej komunikacji – uczniowie krystalizują swoje
własne koncepcje życiowe, tożsamość i perspektywy
zawodowe oraz nabywają kompetencje zarządzania karierą.

BE:
Żeby partnerskie uczenie się było efektywne, cała grupa
musi doświadczać „pozytywnej współzależności”, kontaktów
bezpośrednich, oceny pracy grupy oraz indywidualnej i
grupowej odpowiedzialności. „Pozytywna współzależność”
podkreśla wyjątkowość każdego członka grupy i jego pracy, a
w międzyczasie do głosu dochodzą istotne działania
kognitywne i dynamika interpersonalna. W trakcie
wzajemnej komunikacji uczniowie przyjmuję rolę liderów,
nabywają umiejętność zarządzania konfliktami oraz
dyskutują na dany temat i krystalizują swoje koncepcje, a
także odkrywają złożoność stosunków międzyludzkich w
danym kontekście. Proces ten poprawia rezultaty nauki.
Dzięki temu nauka wybiega daleko poza słowo pisane, a
nawet konkretne zadanie.
Niestety partnerskie uczenie się może też sprzyjać obecności
„pasożytów” – członków zespołu, którzy nie wypełniają
swoich obowiązków, ale dostają taką samą (wysoką) ocenę
za ćwiczenie lub prezentację jak ich bardziej odpowiedzialni
koledzy z zespołu. Pasożytnictwo można zminimalizować
wykorzystując ocenę rówieśników do oceny pracy
indywidualnej członków zespołu albo przeprowadzając test
po wykonaniu danego zadania. W ten sposób powstaną dwa
rodzaje odpowiedzialności: indywidualna i grupowa.

NL:
Sesje powinny trwać nie dłużej niż dwie godziny.

21

Grupa rówieśnicza w rozwoju zawodowym
Będzie z korzyścią dla dyskusji, jeżeli uczniowie sami wybiorą
nauczyciela albo jeżeli dyskusję poprowadzi osoba z
zewnątrz/obca osoba. W obu przypadkach uczniom łatwiej
będzie rozmawiać i dzielić się opiniami.
Ostatnia sesja powinna skupić się na sprawdzeniu czy
uczniowie nadal dążą w wyznaczonym przez siebie kierunku
oraz czy osiągnęli swoje cele. Uczniowie mogą też ocenić, w
jakim stopniu sesje pomogły im w dokonaniu wyboru itp.

_________________________________________________
____________________________________

AU:
Dialog z profesjonalistami (wzorami do naśladowania); jak
odnieść sukces; ścieżki edukacyjne i zawodowe; zawody i
wymagania w danym zawodzie; studia i praca za granicą;
doświadczenia starszych uczniów; wizje przyszłości i cele
zawodowe; co chcę osiągnąć w swoim życiu; możliwości i
perspektywy zawodowe; znacznie pracy, wypoczynku i
rodziny; jak ważne są warunki pracy; zarabianie
pieniędzy/robienie czegoś ważnego; zmiana kariery/nowe
wyzwania; sukces w karierze/niepewność zatrudnienia; co
sprawia mi radość w pracy.

12. Jaką tematykę można by poruszyć w
ramach platformy?

BE:
Pomyśl o „przebiegu” swojego całego roku. Jakie są Twoje
duże, dalekosiężne cele?

NL:
Tematem pierwszej sesji powinna być przyszłość, ponieważ
uczniowie muszą dokonać wyboru. Druga sesja powinna być
retrospektywna i w jej trakcie powinna odbyć się dyskusja na
jakikolwiek temat, który wymaga dalszych wyjaśnień.
‐ Jak uczniowie wyobrażają sobie swój rozwój?
‐ Jakie mają w związku z tym odczucia?
‐ Co chcieliby robić po zakończeniu szkolenia/szkoły i jak to
sobie wyobrażają?
Lub:
Pierwsza sesja powinna być poświęcona odpowiedziom na
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pytania. Druga sesja powinna zwierać głębszą treść i wtedy
uczniowie powinni szerzej podzielić się swoimi opiniami i
sprawami/problemami/pytaniami. Trzecia sesja powinna być
sesją grupową, ale każdy powinien wtedy skupić się na
swojej własnej sytuacji oraz spojrzeć w przeszłość i
przyszłość.
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ZAŁĄCZNIK 1
Charakterystyka chłopców i dziewcząt w wieku 15‐16 lat
Dane zawarte w tekście pochodzą z paneli złożonych z uczniów w wieku 18+ lat. Eksperci z Polski
zalecają zwrócenie szczególnej uwagi na młodszych uczniów. Z tego powodu powstał niniejszy
załącznik.
Młodsi uczniowie muszą osiągnąć równowagę między dobrze znanymi i przeżytymi sytuacjami (np.
rodzina) a radzeniem sobie z nowymi (stosunki i aktywność poza rodziną). Charakterystycznymi
cechami tej grupy wiekowej są:
‐ rosnąca świadomość własnej siły fizycznej,
‐ duże zainteresowanie eksperymentowaniem z własnym ciałem oraz otoczeniem,
‐ duże zainteresowanie wszelkiego rodzaju substancjami i rzeczami dostarczającymi bodźców i
„poszerzającymi świadomość”,
‐ okres dojrzewania i jego typowa charakterystyka,
‐ pragnienie oddzielenia się od norm i zwyczajów swoich rodziców,
‐ orientacja na grupę rówieśniczą.
4th
Dzieci a platformy rówieśnicze
Obowiązek i zabawa nie muszą wykluczać się wzajemnie. Młodzi ludzie chcą robić rzeczy, które są
zarówno użyteczne, jak i fajne. Chcą wykorzystywać własne pomysły i mieć poczucie wspólnoty.
Ważne jest także, by mogli doświadczyć sukcesu.
Grupa rówieśnicza
W procesie socjalizacji w okresie dojrzewania grupa rówieśnicza coraz bardziej zaczyna zastępować
rodziców. Podczas gdy rodzice pełnią rolę mediatorów w zakresie podstawowych norm, rówieśnicy
mają większy wpływ na wzorce zachowania związane z życiem codziennym.
Ogólnie rzecz biorąc, podczas prób wpłynięcia na młodszych uczniów należy pamiętać, że grupa
rówieśnicza ma na nich większy wpływ, niż w przypadku uczniów starszych. Rozmowy i udzielanie
doradztwa młodym ludziom w tym wieku polega nie tyle na rozmowie o konkretnych osobach, ale
raczej o członkach różnych podgrup.
Wszystkie te podgrupy funkcjonują zgodnie ze specjalnymi zasadami grupowymi, które mogą różnić
się w zależności od grupy. Poznanie i zrozumienie nie tylko poszczególnych osób w grupie, którą się
uczy, ale także zasad rządzących grupą, ułatwi nauczycielowi lub pedagogowi nawiązać pozytywne
relacje z młodzieżą.
„Język"
Młodzi ludzie posiadają specyficzny sposób komunikowania się. Posiadają własny „język”, który
spełnia dwie podstawowe i wyraźne funkcje:
a) oddzielenia się od świata dorosłych,
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b) odróżnienie stylu życia jednej grupy od innych.
Sygnały komunikacyjne mogą przyjmować różne formy ubioru, muzyki, tatuaży, itd.
Różne sposoby spędzania czasu wolnego chłopców i dziewczynek
Informacje na temat sposobów spędzania wolnego czasu jest ważnym punktem wyjściowym w
każdego rodzaju komunikacji. Można zauważyć wiele różnic w sposobie spędzania czasu chłopców,
dziewczynek i poszczególnych podgrup, które należy wziąć pod uwagę podczas tworzenia ram
procesu komunikacji. Na przykład, dziewczynki mają mniej wolnego czasu ze względu na prace
domowe. Dziewczynki również najczęściej więcej czytają i spędzają więcej czasu w domu niż chłopcy.
Dziewczynki zaspokajają potrzebę aktywności fizycznej tańcząc lub pływając w zamkniętym
środowisku, podczas gdy chłopcy wolą aktywność, w której mogą zaprezentować swoją siłę i
sprawność „szerszej publiczności”. Co więcej, regularnie poszukują opinii na temat swoich fizycznych
i osobistych ograniczeń.

Jak nawiązać pozytywne relacje z młodymi ludźmi:
Należy dowiedzieć się czegoś na temat ich zainteresowań, problemów, nowego stylu życia, mody,
preferencji w zakresie mobilności (jazda na łyżwach, skutery, jazda na rolkach itd.).
W zakresie procesów komunikacji, w kontekście platform rówieśniczych, młodzi ludzie powinni mieć
możliwość:
‐
‐
‐

tworzenia i sprawdzenia swoich pomysłów w warunkach prawdziwego życia,
połączenia swoich działań i doświadczeń z zakresu sukcesu i społeczności,
doświadczenia zabawy i zadowolenia.

Platformy rówieśnicze
W kontekście szkoleń i edukacji doświadczenia młodych ludzi powinny odzwierciedlać te, które mają,
kiedy spędzają wolny czas w gronie rówieśników. Oznacza to, że :
‐ musi istnieć możliwość selekcji, testowania i integracji nowych wzorców zachowań. Uczniowie
powinni mieć możliwość „bawienia się” nowymi wrażeniami.
‐ powinni móc wyrażać uczucia intymności i poczucie bycia razem, ale także demonstrować swoje
zdolności i siłę w celu ochrony własnych interesów w akceptowalny sposób.
Pożądane cechy moderatorów i trenerów w kontekście wspierania platform rówieśniczych
Jak już wspomniano wcześniej, każda osoba pracująca z młodymi ludźmi powinna najpierw zdobyć
jak najwięcej informacji na temat danej grupy rówieśniczej, jeżeli chce nawiązać z nią pozytywne
relacje i móc się komunikować. To pomoże w wywieraniu wpływu na pożądane postawy i zachowania
młodzieży.
Dlatego moderator/trener powinien:
‐ zachować otwarty umysł w trakcie dyskusji (żadnych komunałów),
‐ zachęcać młodych ludzi do dyskusji oraz skupienia się na słuchaniu,
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‐ wspierać pewność siebie młodych ludzi zamiast atakować je (psychologiczna zasada, że pozytywne
warunkowanie jest lepsze niż negatywne),
‐ pomagać młodym ludziom w znajdowaniu własnych rozwiązań swoich problemów (trener pełni
tylko rolę moderatora dyskusji, nie określa jej zasad),
‐ wspierać ich zainteresowanie przejmowaniem odpowiedzialności (rzeczywiście istnieje takie
zainteresowanie, co wykazały nasze badania).
Posiadanie informacji na temat charakterystycznych cech stylu życia nastolatków może pomóc
trenerowi, moderatorowi lub pedagogowi w nawiązaniu pozytywnych relacji z nastolatkami oraz
pomoże mu zrozumieć „ich język”. Jednak nie powinien on próbować ich naśladować, gdyż może go
to narazić na śmieszność. Co więcej, moderator lub trener powinien posiadać następujące cechy
(trenerzy powinni przejść szkolenie lub sami dokształcić się w odpowiednim zakresie):
‐ kompetencje,
‐ doświadczenie życiowe,
‐ powaga i zdrowy rozsądek,
‐ autentyczne zainteresowanie młodymi ludźmi,
‐ umiejętność stworzenia swobodnej atmosfery.
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ZAŁĄCZNIK 2
Grupy rówieśnicze w kontekście badań naukowych
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Badania naukowe (Fragmenty artykułów 1, 2, 3)
W społeczeństwie postmodernistycznym młodzi ludzie w dużym stopniu stykają się z niepewnością
rezultatów w szybko zmieniających się warunkach socjokulturowych i socjoekonomicznych. Zdobycie
kompetencji budowania tożsamości jest procesem uczenia się, który rozpoczyna się od niepewności i
negatywnych emocji, których źródłem jest ta właśnie niepewność.
Rozwój tożsamości oparty na doświadczeniach życiowych można rozumieć jako proces uczenia się,
który rozpoczyna się doświadczeniem idącym w parze z pozytywnymi emocjami – np. możliwość
rozwoju – lub emocjami negatywnymi – np. konflikt, nieudolność, nieumiejętność lub niepewność.
Uczenie się tożsamości jest procesem intelektualnym i racjonalnym, w którym kluczową rolę
odgrywają emocje. W procesie uczenia się tożsamości, poznanie i emocje ulegają zrównoważeniu
stopniowo i w sposób dialogiczny. (Hermans & Hermans‐Jansen, 2001).
Tożsamość nie jest czymś, co się wydarza, ale czymś, co jednostka konstruuje poprzez interakcję
społeczną; identyfikację z rolami i wartościami, refleksję nad doświadczeniami oraz interpretację
siebie i danej sytuacji. Informacja tworzy znaczenie w życiu danej jednostki, kiedy zostaje włączona
do historii jej życia.
Ze względu na zmieniające się wymagania, współcześni młodzi ludzie mogą robić tylko częściowy
użytek z doświadczeń poprzednich pokoleń. Mimo braku poczucia bezpieczeństwa, młodzi ludzie są
w stanie samodzielnie skonstruować tożsamość, która różni się od tożsamości ich rodziców. Badania
wykazują, że duża większość młodych ludzi czuje się panami swojego losu (Alsaker & Flammer, 1999),
a także czuje się gotowa, chętna i zdolna do odnalezienia własnej tożsamości w życiu.

Grupy rówieśnicze w kontekście badań naukowych
Interakcje społeczne w grupie rówieśniczej polegają na dzieleniu się między sobą wiedzą i
konkretnymi doświadczeniami. Sytuacja stworzona przez grupę rówieśniczą pozwala młodym
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ludziom komunikować, rozważać i radzić sobie z pozytywnymi i negatywnymi emocjami w
produktywny i kreatywny sposób. W tym kontekście emocje stają się funkcjonalną częścią procesu
uczenia się tożsamości.
Grupy rówieśnicze tworzą godne zaufania i motywujące środowisko, w którym uczniowie dyskutują
na temat różnych interesujących ich problemów związanych z karierą, takich jak wizja przyszłości,
cele zawodowe, znaczenie pracy, ścieżki edukacyjne i zawodowe, zdobywanie informacji na temat
pracy, sukces zawodowy oraz zmiany i wymagania na rynku pracy. Uczniowie są narratorami swoich
historii życia i zastanawiają się nad swoimi doświadczeniami i emocjami. Otrzymywanie opinii od
rówieśników umożliwia uczniom ocenę i przystosowanie własnych koncepcji na temat życia.
W dialogicznym procesie dyskusji i refleksji w grupie rówieśniczej uczniowie stają się świadomi
własnych zainteresowań, zdolności, wartości i wizji. Uczniowie uczą się budować nowe poglądy,
spoglądając na swoją sytuację z różnych perspektyw, rozwijać i tworzyć tożsamość osobistą i
tożsamość zawodową oraz konstruować autokoncepcję. Interakcje społeczne z rówieśnikami
wpływają korzystnie na rozwój strategii radzenia sobie z problemami, odporność, umiejętność
przystosowania się, tworzenie sieci kontaktów, wiarę w siebie oraz poczucie własnej skuteczności,
które są umiejętnościami niezbędnymi do radzenia sobie z szybko zmieniającymi się wymaganiami
nowoczesnego rynku pracy i nieprzewidzianymi wyzwaniami życiowymi. Pozytywna współzależność
w grupach rówieśniczych stymuluje uczniów do tworzenia pomysłów na budowanie swojego życia
zawodowego i prywatnego.
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