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Streszczenie
Niniejszy poradnik przeznaczony jest dla nauczycieli i instruktorów kształcenia i szkolenia
zawodowego. Przedstawia praktyczne podejście do nauki zawodu. Poradnik ten jest produktem
europejskiego projektu Leonardo da Vinci FROJOL – Metoda Montessori w zdobywaniu
kwalifikacji zawodowych (2011-NL1-LE005-05061) (ang. Freestyle Montessori On the Job
Learning). Projekt został zrealizowany przez sześciu partnerów z krajów Unii Europejskiej: Austrii,
Francji, Hiszpanii, Holandii, Polski i Włoch. Poradnik opiera się na aktualnej sytuacji w kształceniu
zawodowym w tych krajach. Po przeanalizowaniu podstaw nauczania metodą Marii Montessori
i trendów w szkołach Montessori, partnerzy projektu porównali stosowanie tej metody
w kształceniu na poziomie średnim oraz w oświacie dorosłych. W rezultacie wybrano
i dostosowano sześć podstawowych zasad, które mogą być stosowane w kształceniu i szkoleniu
zawodowym bez specjalnego nakładu czy tworzenia typowych instytutów kształcenia i szkolenia
zawodowego tą metodą. Opracowano przykłady, jak zająć się grupami docelowymi w kształceniu
i szkoleniu zawodowym i jak poradzić sobie z problemami edukacyjnymi, charakterystycznymi dla
tej grupy. Nauczyciele i trenerzy znajdą tu zestaw narzędzi umożliwiających korzystanie z tej
metody. Na poradnik składają się dwie części: pierwsza – „część praktyczna” zatytułowana
„Poradnik nauczyciela” zakończona jest wersją narzędzi gotowych do druku; druga – część
teoretyczna zatytułowana „Kontekst teoretyczny”. Obie części poradnika można znaleźć na
stronie internetowej projektu: www.frojol-project.org. Dostępne są następujące wersje językowe:
angielska, francuska, hiszpańska, holenderska, niemiecka, polska i włoska.
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Przedmowa
Niniejszy poradnik jest jednym z głównych produktów europejskiego projektu Leonardo da
Vinci: FROJOL - Metoda Montessori w zdobywaniu kwalifikacji zawodowych (ang. FROJOL Freestyle Montessori on the Job Learning)1. Poradnik ten przeznaczony jest dla nauczycieli
szkół ponadgimnazjalnych i został podzielony na dwie części - praktyczną i teoretyczną.
Obie części można pobrać za darmo ze strony internetowej projektu http://www.frojolproject.org. Poradnik dostępny jest w następujących wersjach językowych: angielskiej,
francuskiej, hiszpańskiej, holenderskiej, niemieckiej, polskiej oraz włoskiej.
Edukacja wciąż zmaga się z problemem uczniów, którzy „wypadli” z systemu kształcenia.
Poza tym nie każdemu obywatelowi Unii Europejskiej udaje się osiągnąć zamierzony poziom
wykształcenia. Chociaż są to po części kwestie polityczne, to odpowiedzialność spoczywa
też na jednostkach kształcenia i szkolenia zawodowego2. To prowadzi nas do grupy
docelowej tego poradnika: nauczycieli i instruktorów zaangażowanych w system edukacji
zawodowej oraz opiekunów w miejscu szkolenia praktycznego.
Jak podkreślają partnerzy projektu FROJOL w sprawozdaniach w ramach projektu, systemy
edukacyjne ulegają zmianie w przeciągu dekad. W całej Europie wiele metod dydaktycznych
i rozwiązań edukacyjnych wprowadzano, a następnie z nich rezygnowano. Chociaż nadal
istnieją ogromne różnice w podejściu do edukacji w poszczególnych krajach europejskich, to
dla przykładu uczenie się na pamięć ustąpiło idei uczenia się przez działanie.
Jednak można zauważyć, podstawowe idee z dwudziestego wieku - pedagog Marii
Montessori nadal dobrze pasują do dzisiejszych strategii edukacyjnych! Optymalne
środowisko nauki zajmowało kluczową pozycję w jej metodzie dydaktycznej. I zagłębiając się
w zagadnienie dzisiejszej edukacji okazało się, że we wszystkich krajach europejskich istota
optymalnego środowiska jest ważna. Ale to nie oznacza, że uczniowie mogą uczyć się tylko
w miejscu pracy lub w szkole!
I to właśnie Maria Montessori zapoczątkowała silny związek między jej rodzimymi Włochami
a jej drugim krajem Holandią! Więc to nie był przypadek, że Roberta Marsili (członek zespołu
projektu FROJOL), w pełni zaangażowana w dzisiejsze kształcenie dorosłych metodą
Montessori, skontaktowała się z organizacją z Holandii w celu stworzenia partnerstwa i
napisania projektu FROJOL.
W dziedzinie edukacji Metoda Marii Montessori jest dobrze znana na świecie, ale do dziś jest
ona oficjalnie używana tylko w szkołach Montessori pracujących z grupą docelową uczniów
4-16 lat.
Sześć organizacji, współpracowało w tym 2 letnim projekcie, współfinansowanym przez
Komisję Europejską w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Leonardo da Vinci,
Transfer Innowacji 2011. Przeniesienie wizji włoskiego partnera Lingua PIU i wykorzystanie
możliwości wprowadzenia metody Montessori do kształcenia i szkolenia zawodowego
dorosłych, stanęły u podstaw stworzenia tego projektu.
Celem projektu jest wykorzystanie podstawowych zasad tej metody w nowej grupie
docelowej tj. dla osób powyżej 16 roku życia. Konsorcjum projektu skupia się na przyszłych
1
2

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu: http://frojol-project.org/about-frojol
Jednostki kształcenia i szkolenia zawodowego (ang. VET organisations)
Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
LLP-Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, numer projektu: 2011-NL1-LE005-05061
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i obecnych uczniach w tradycyjnym kształceniu i szkoleniu zawodowym, jako ze każdy
uczeń, który ukończył 16 lat posiada już, mniejsze lub większe doświadczenie edukacyjne.
Autorzy tej metody (Anabel Menica, Roberta Marsili i Margrieta Kroese) uważają, że to
właśnie połączenie nauki w szkole i firmie prowadzi do najskuteczniejszego wyboru drogi
zawodowej przez ucznia. Ważna jest świadomość, że każdy uczeń jest inny, ma inne
pochodzenie i doświadczenia za sobą, a także swój własny, najlepszy dla niego sposób
uczenia się.
Projekt skierowany jest do następujących grup docelowych:
•

Nauczyciele tj. specjaliści ze szkół lub ośrodków szkolenia i doskonalenia
zawodowego

•

Opiekunowie praktyk, instruktorzy tj. specjaliści z miejsca pracy, którzy opiekują się
praktykantami

•

Uczniowie , a więc te osoby, które jeszcze uczą się w szkole przygotowując się do
praktyk i miejsca pracy w swoim zawodzie

•

Stażyści, praktykanci tj. uczniowie uczący się na praktykach zawodowych

Uwagi: Autorzy poradnika zdecydowali się stosować formę przymiotnika "on" odnosząc się
do ucznia / praktykanta oraz uczennicy / praktykantki, aby ułatwić czytanie. Forma "on / ona"
mogłaby spowolnić czytanie. Niemniej jednak stosując tę formę autorzy mieli oczywiście na
myśli zarówno kobiety jak i mężczyzn.

Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
LLP-Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, numer projektu: 2011-NL1-LE005-05061
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1. Wstęp

Metoda Montessori opiera się na idei wyjątkowości ucznia i jego zdolności, co powoduje
konieczność opracowania przez niego jego własnej ścieżki kształcenia.
Zespół projektu FROJOL zastosował takie podejście do kształcenia i szkolenia zawodowego,
koncentrując się na uczniu począwszy od jego potrzeb.
Wciąż jednak to program nauczania - zgodnie z przyjętymi w poszczególnych krajach
ustaleniami - jest podstawą do uzyskania przez ucznia kwalifikacji / dyplomu. Największą
różnicą jest to, że zakłada się tu zdolności i zaangażowanie ucznia, czyli jego aktywną
postawę w dokonywaniu wyborów i wypełnianiu swoich obowiązków (w szkole lub podczas
praktyk), zapewniając mu jednocześnie wsparcie i zachęcanie do pracy.
Zespół projektu FROJOL zbadał 6 zasad metody Montessori wybranych przez holenderskie
stowarzyszenie Montessori i świadomie włączył je w program kształcenia i szkolenia
zawodowego podczas szkoleń pilotażowych sugerując różne sposoby stosowania tych
zasad zarówno w środowisku szkolnym jak i podczas praktyk zawodowych.
Ponadto metoda ta przedstawia cztery przykłady przypadków, w których podejście
Montessori może być stosowane oraz udostępnia zestaw narzędzi z harmonogramem dla
opiekuna pracy. Poradnik zawiera gotowe do wydrukowania i zastosowania wzory.
Załączone wzory dokumentów/zadania przeznaczone są do wypełnienia/zrealizowania przez
ucznia wraz z nauczycielem / instruktorem.
Niniejszy poradnik zawiera również wskazówki dla nauczycieli i uczniów na temat
korzystania z proponowanego zadania.
Zdecydowanie radzimy nauczycielom wydrukowanie zadania dla uczniów do fazy wstępnej,
który ma być dokumentem wprowadzającym do rozmowy z uczniem, jednak uczeń powinien
wypełnić ten dokument on-line.

Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
LLP-Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, numer projektu: 2011-NL1-LE005-05061
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2. Nowe podejście do nauki kształcenia i szkolenia zawodowego
2.1. Teoria
Na podstawie międzynarodowego raportu z badań krajowych prowadzonych w ramach
projektu, partnerzy doszliśmy do wniosku, że metoda Montessori jest rzeczywiście dobrze
znana w Europie i jest ona skuteczna zarówno w „starym” jak i „nowym” wydaniu. Metoda ta
jest stosowana głównie w stosunku do dzieci. Jedynie w kilku przypadkach stosuje się ją
w kształceniu dorosłych, jednak nie stosuje się jej do nauczania przedmiotów ogólnych.
Metoda Montessori opiera się na założeniu wyjątkowości ucznia, jego zdolności
i konieczności samodzielnego opracowania własnej ścieżki kształcenia. Z badań możemy
wnioskować, że w szkoleniu i kształceniu zawodowym indywidualne kompetencje ucznia nie
zawsze są w pełni brane pod uwagę.
W niektórych krajach uczeń szkoły zawodowej rozpoczynający praktykę jest nierzadko
pozostawiony sam sobie. Podczas praktyki w miejscu pracy opiekun często nie przestrzega
aspektów pedagogicznych i edukacyjnych mających na celu lepsze wsparcie
ucznia/praktykanta. W niektórych krajach, oferują to warsztaty przygotowujące do praktyki
zawodowej.
W wielu krajach, praktyki to dla uczniów pierwszy kontakt z rynkiem pracy. Z tego powodu
często jest im dość trudno stawić czoła nowej rzeczywistości w krótkim czasie wymuszonym
przez organizację w firmie. Ten rodzaj presji może spowodować psychologiczną blokadę lub
opóźnienia w procesie uczenia się, czego wynikiem jest niekiedy nawet frustracja
praktykantów.
Dzisiejsze podejście do szkolenia nie zawsze pomaga uczącym się rozwinąć
samoświadomość i determinację które mogłyby pomóc im w uświadomieniu sobie tego co
właściwie chcą robić i jak zdobyć pożądaną pracę. Jest to spowodowane głównie
programami szkoleniowymi, które nauczyciele / instruktorzy i firmy mają do zrealizowania,
a które nie zawsze odpowiadają współczesnym potrzebom rynku pracy.
Programy szkoleniowe nie zawsze zwracają uwagę na umiejętności miękkie praktykantów,
a więc na umiejętności osobiste (takie jak sprawne zarządzanie sobą i swoją pracą, zdolność
do motywowania samego siebie, zorganizowanie zajęć) czy umiejętności interpersonalne
(obejmujące np. komunikowanie się z ludźmi, przekonywanie ich do swoich racji,
motywowanie, zarządzanie zespołami). W programach nie uwzględnia się często
indywidualnego czasu potrzebnego na naukę, różnych procesów uczenia się czy zdolności
i psychologicznych blokad uczniów.
Podstawy metody Montessori opierają się na wspomaganiu ucznia / praktykanta w miejscu
pracy, w podjęciu odpowiedniej ścieżki uczenia się i rozwijania wszechstronnych
umiejętności.3 Ideologia Montessori szanuje wszystkie różnice kulturowe i religijne:
stosowanie tej metody pozwala na dodatkową wrażliwość wobec uczniów doświadczonych
wszelkiego rodzaju dyskryminacją (ze względu na wiek, wyznawaną religię pochodzenie
etniczne, zaburzenia, upośledzenia, dyskryminację ze względu na płeć).

3

W teorii Montessori jest to określane jako "kosmiczne", patrz część teoretyczna, strona 31 i na stronę
internetową projektu FROJOL: http://www.frojol-project.org/
Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
LLP-Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, numer projektu: 2011-NL1-LE005-05061
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W tym poradniku nauczyciele, instruktorzy i wykładowcy znajdą praktyczne wsparcie, aby
uzyskać najlepsze rezultaty praktyk zawodowych, zwiększając poczucie własnej wartości
oraz motywację uczestników praktyk.
Zastosowanie wspólnego podejścia proponowanego przez partnerów projektu FROJOL
mogłoby być skutecznym procesem internacjonalizacji pracy, ambicji i możliwości
praktykantów. Ponadto przy pomocy wspólnej metodologii, nauczyciele i instruktorzy mogliby
mieć podobne narzędzia do interakcji w wymiarze unijnym.
Motywacja jest jednym z największych wyzwań szkolenia i doskonalenia zawodowego we
wszystkich sektorach, jak wynika z krajowych badań przeprowadzonych przez partnerów
projektu i zestawieniu wniosków w międzynarodowym raporcie „Metoda Montessori
w nauczaniu zawodu”:4
„Zaangażowanie uczniów jest jednym z największych wyzwań dla nauczycieli, a przede
wszystkim dla tych, którzy pracują z osobami dorosłymi. Motywacja, podobnie jak
podtrzymanie i rozbudzenie zainteresowania zdobyciem większej wiedzy, jest obecnie
podstawowym elementem aktywnego udziału ucznia w procesie kształcenia.
Dla naszej grupy docelowej,5 ważne jest, aby wziąć pod uwagę pochodzenie, posiadane
podstawy naszych uczniów, ich styl życia oraz uczenia się.
Podążając za kierunkiem wytyczonym przez metodę Montessori, należy stworzyć spokojne
środowisko (gdzie uczeń może wyrazić siebie), aby pomóc uczniom osiągnąć i poprawić
swoją pewność siebie i znajomość własnych możliwości. Ważne jest, aby nauczyciele przez
cały czas przypominali uczniom o początkowych motywacjach i przedstawiali praktykę, nie
jako szeroki program, ale możliwe do osiągnięcia cele.
.............. Niezwykle istotne jest dla osób uczących się, aby poczuli się częścią procesu
kształcenia, zapoznali się na wstępie z proponowanymi materiałami, ścieżkami i metodami.
Uczniowie muszą czuć wolność wyboru własnej ścieżki kształcenia, ale pod okiem opiekuna,
który powinien dać wskazówki i narzędzia umożliwiające im osiągnięcie swoich celów.
........... Motywacja jest głównym powodem do zaangażowania uczniów w ich własną ścieżkę
kształcenia. To zaangażowanie leży u podstaw metody Montessori. Partnerzy projektu
FROJOL znaleźli takie same aspekty i potrzeby podczas naszych badań w krajach
partnerskich.”
Co chcemy osiągnąć poprzez realizację projektu FROJOL i jego rezultaty?
Rozwinięcie u uczniów poczucia odpowiedzialności oraz swobody wyboru ścieżki
edukacyjnej.
Wzmocnienie u uczniów szacunku do samego siebie, innych i otaczającego
środowiska.
Wspieranie ciągłej samooceny uczniów.
Wzbudzenie u uczniów ciekawości i konstruktywnego entuzjazmu, jako naturalnych
bodźców do samokształcenia.
Zachęcanie zarówno uczniów jak i nauczycieli / instruktorów do wzmacniania
poczucia własnej wartości w celu przezwyciężenia lęków i trudności.
Dostarczenie skutecznej metody nauki, która umożliwi rozwinięcie zdolności uczniów
do zapoznania z programem nauczania, planowanie oraz realizację zadań.
Wzmocnienie u uczniów umiejętności pracy w zespole.
Zachęcenie nauczycieli / instruktorów do dzielenia się własnymi doświadczeniami
4
5

Freestyle Montessori on the job learning, 2012, raport dostępny na http://www.frojol-project.org/
osoby w wieku 16 + uczestniczące w kształceniu i szkoleniu zawodowym
Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
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związanymi z pracą.
Zwiększenie zarówno wśród nauczycieli / instruktorów i kształcących się, umiejętność
słuchania, rozumienia i opracowywania.
Zachęcenie nauczycieli / instruktorów do bycia bardziej „elastycznymi’ w pracy
z praktykantami.
Z listy wymienionej powyżej można wywnioskować, że wolność wyboru jest fundamentem
metody Montessori, która może okazać się bardzo skuteczna w kształceniu i szkoleniu
zawodowym, w celu zwiększenia i świadomego wykorzystania przez uczących się ich
indywidualnych umiejętności i znalezienia własnej ścieżki edukacji i kariery zawodowej.
Włoski partner projektu FROJOL dostosował i korzysta z podstawowych zasad Montessori
w nauczaniu języków obcych osób dorosłych. Aby wykorzystać to podejście w kształceniu
i szkoleniu zawodowym, dostosowaliśmy je, korzystając z sześciu zasad Montessori
wybranych przez holenderskie Stowarzyszenie Montessori ("Głowa, serce i ręce" [ang. 3xh =
head, heart, hand[, "nauka poprzez wybór", "refleksja", "społeczne uczenie się", "nauka
zintegrowana", „nauka w środowisku szkolnym i poza nim").6 Te ostatnie zasady są już
stosowane w szkołach średnich. Podajemy też przykłady i sposób w jaki mogą być
wykorzystywane w kształceniu i szkoleniu zawodowym, zarówno w klasie jak i podczas
praktyki w miejscu pracy. Bardzo ważne jest, aby nauczyciele i instruktorzy mieli
świadomość, że ta metoda nie ma zastąpić obecnego systemu, ale może być przydatnym
wsparciem, które można zastosować oprócz własnych lub tradycyjnych metod.

6

Zobacz część teoretyczną B oraz stronę internetową projektu Frojol: http://www.frojol-project.org/
Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów.
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2.2. Przykłady
Poniżej zbadanych będzie sześć zasad metody Montessori wybranych przez holenderskie
Stowarzyszenie Montessori jako te kluczowe.
Najpierw wyjaśnione zostaną zasady ogólne, a następnie sprawdzona możliwość
przeniesienia ich do kształcenia i szkolenia zawodowego. Autorzy poradnika zasugerują też
różne sposoby zastosowania tych zasad zarówno w klasie jak i podczas praktyki. Zwrócą też
uwagę na główne zasady Montessori, które powinny zostać zastosowane przez instruktora.
2.2.1. Głowa (mózg), serce i ręce (ang. 3xH - head, heart and hands)
UWAGI OGÓLNE: metoda Montessori wskazuje nie tylko na poznawczy rozwój ucznia, ale
także społeczny, moralny, emocjonalny i twórczy. Poprzez integrację “głowy, serca i rąk”
edukacja Montessori zmiarza do pogłębienia nauki.
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE: uczniowie szkół zawodowych widzą rynek
pracy, na którym emocjonalny, społeczny, moralny i twórczy poziom ucznia jest równie
ważny jak jego poziom poznawczy. Uczniowie uczą się lepiej w sposób praktyczny, poprzez
działanie (ręce) w dobrym i bezpiecznym środowisku, w którym czują się częścią zespołu
(serce). Ale równie ważne jest, aby uświadomić uczniom znaczenie ich własnej postawy,
kiedy rozpoczynają pracę w firmie.
POWIĄZANIE Z OGÓLNYMI ZASADAMI MONTESSORI DOSTOSOWANYMI PRZEZ
WŁOSKIEGO PARTNERA PROJEKTU - LINGUA PIU:
W celu umożliwienia uczniom korzystania z głów i rąk ,przy jednoczesnym zwróceniu uwagi
na poprawę ich umiejętności miękkich, instruktor powinien zapewnić:
•
•
•

wizualny przykład tego jak wypełniać zadanie,
odpowiednie środowisko, w którym student może korzystać z odpowiednich narzędzi
i materiałów zgodnie ze swoim zawodem,
miejsce dla praktykanta do pracy we własnym rytmie i możliwość powtarzania
czynności, jeśli jest to potrzebne.

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD: Uczniowie mogą omówić następujące pytanie w małych
grupach: “Kogo zatrudnionoby w firmie: mniej wykwalifikowanego pracownika z właściwym
nastawieniem (zaangażowaniem) i pragnącego pogłębiać wiedzę, czy bardzo
wykwalifikowanego robotnika pozbawionego manier, chęci słuchania i uczenia się?
Dlaczego?”. Po wykonaniu tego zadania można zorganizować spotkanie z wybranym
pracodawcą.
UCZENIE SIĘ W PRACY: kiedy uczeń rozpocznie praktykę, poproś go aby obserwował
relacje pomiędzy współpracownikami i znalazł dwa przykłady (pozytywne lub negatywne),
gdzie dobre lub złe nastawienie pozwoliło uniknąć lub doprowadziło do powstania sytuacji
konfliktowej w miejscu pracy (np.: nieporozumienie, które spowodowało opóźnienie
w realizacji zamówienia, spotkanie, z którego wszyscy uczestnicy wyszli mając jasno
określone cele i motywacją, albo też nie…)
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2.2.2. Uczenie się przez wybór
UWAGI OGÓLNE: Wybór jest nieodłączną częścią życia. Stosując metodę Montessori
nauczyciel, uczeń i środowisko/otoczenie tworzą trójkąt edukacyjny. Klasa jest przygotowana
przez nauczyciela tak, aby zachęcać do niezależności, wolności – w pewnych granicach oraz dawać poczucie porządku. Uczeń, przez indywidualne wybory wykorzystuje to, co
oferuje środowisko do własnego rozwoju, wchodząc w interakcję tj. współpracując
z nauczycielem, kiedy potrzebne jest wsparcie lub rada.
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE: Nauka wyboru jest niezbędna podczas
zdobywania kompetencji. Aby dowiedzieć się jak wybierać, uczeń szkoły zawodowej musi
zdobyć doświadczenie zawodowe w różnych sytuacjach praktycznych, związanych
z zawodem albo ucząc się w miejscu pracy, w firmie symulacyjnej w szkole lub poprzez
projekty szkolne związane z pracą / wykonywaniem zawodu, w sytuacjach, w których
możliwe jest stopniowe dostosowywanie się. Praktykant musi nauczyć się jak to wszystko
funkcjonuje w rzeczywistości, jaka może być jego rola, ale również tego, co on jest w stanie
zrobić, czego chce i dlaczego.
POWIĄZANIE Z OGÓLNYMI ZASADAMI MONTESSORI PRZYJĘTYMI PRZEZ
WŁOSKIEGO PARTNERA PROJEKTU - LINGUA PIU:
Aby uczeń nauczył się dokonywać odpowiednich wyborów, nauczyciel / instruktor musi
odsunąć się w cień i zaufać w umiejętność dokonywania właściwego wyboru przez ucznia.
Jeśli nauczyciel odnosi się do ucznia w sposób protekcjonalny lub w jakikolwiek sposób
okazuje brak zaufania, uczeń prawdopodobnie nie wykorzysta swojego pełnego potencjału
i lęk przed niepowodzeniem będzie utrudniał mu własny osąd. Proces ten musi rozpocząć
się powoli, tak aby uczeń mógł zbudować w sobie zaufanie do własnego procesu
podejmowania decyzji.
Należy zapewnić uczniowi rozmaite, przejrzyste, dostępne możliwości. Im bardziej
możliwości te odnoszą się do życia zawodowego, tym lepiej dla procesu uczenia się.

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD: Zaproponuj uczniowi zestaw X zadań, z którego on ma do
wyboru zadanie X w celu uzyskania określonych kwalifikacji. Raz wybrane zadanie nie może
zostać zmienione bez zasadnej przyczyny i musi być dostarczone w odpowiednim terminie.
Uczniowie muszą zrozumieć, że wolność wyboru obejmuje również odpowiedzialność.
Przed rozpoczęciem swojej praktyki, uczeń ma możliwość, ale i ponosi odpowiedzialność
zastanowienia się, w jakiego o rodzaju firmie chciałby odbywać praktyki i jakiego rodzaju
zadania chciałby wykonywać. W tym celu poszuka informacji na temat tej firmy i będzie
starał się dostać tam na praktyki.
UCZENIE SIĘ W PRACY: Podczas swojej praktyki, uczeń znajdzie się w jednej lub kilku
sytuacjach, gdy będzie musiał dokonać wyboru. Poproś go, aby je zapisywał i wyjaśniał,
dlaczego takiego wyboru dokonał.
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2.2.3. Refleksja
UWAGI OGÓLNE: Auto- korekta i samoocena są integralną częścią koncepcji Montessori
w podejściu szkolnym. W miarę dorastania uczniowie uczą się patrzeć krytycznie na swoją
pracę i stają się mistrzami w rozpoznawaniu, korygowaniu i uczeniu się na swoich błędach.
Uczniowie rozpoznają i dokonują refleksji na temat tego, w jakim są obecnie miejscu jeśli
chodzi o ich proces kształcenia i co jeszcze muszą osiągnąć.
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE: Dla kształcenia zawodowego nie wystarczy
postawić uczniów w sytuacji praktycznej (proces pracy). Konieczna jest jeszcze refleksja.
Wybierając sytuację praktyczną bardzo ważne jest określenie zawczasu, czego należy się
z niej nauczyć. Następnie wspólnie z uczniem należy dokonać refleksji na temat tego, czego
doświadczył i jaka była jego rola, wtedy “doświadczenie” zamienia się w proces uczenia się:
uczeń będzie w stanie ocenić czy nauczył się czegoś i czego jeszcze musi się nauczyć, ale
będzie też w stanie zrozumieć jak to wszystko funkcjonuje w danym zawodzie i jak sobie
radzić w różnych sytuacjach.
POWIĄZANIE Z OGÓLNYMI ZASADAMI MONTESSORI PRZYJĘTYMI PRZEZ
WŁOSKIEGO PARTNERA PROJEKTU - LINGUA PIU:
Rola trenera przyjęta przez instruktora w sposób naturalny dopowadza
uczniów/praktykantów do refleksji na temat własnej ścieżki kształcenia oraz zagadnień,
jakich się uczą, a także pozwala im lepiej zrozumieć swoje mocne i słabe strony oraz błędy.
Wszelka zbędna ingerencja ze strony instruktora może zachwiać aktywną rolę praktykanta
w dążeniu do osiągnięcia celu i w konsekwencji może doprowadzić go do przyjęcia
negatywnej, pasywnej roli. Po dokonaniu refleksji praktykant może zdać sobie sprawę, że
musi ponownie powtórzyć zadanie i powinien mieć możliwość, aby to zrobić. Ciche
środowisko (cisza) jest pomocne w odzwierciedleniu tego co uczeń robi. Refleksja może
również być wykorzystana przez niego samodzielnie do stwierdzenia, czy osiągnął cel
postawiony sobie w tym zadaniu.
PRAKTYCZNY PRZYKŁAD: Poproś ucznia aby zrealizował projekt lub zadanie. Po
zakończeniu poproś go o refleksję na temat tego, co było celem tego konkretnie zadania
oraz czego się nauczył. Zapytaj go również w jaki sposób mógłby on wykonać lepiej to
zadanie i czy brakowało mu jakiejś wiedzy lub umiejętności w trakcie realizacji.
UCZENIE SIĘ W PRACY: Przed rozpoczęciem praktyki, poproś ucznia/praktykanta, aby
zapisał, czego oczekuje od siebie podczas praktyki: czego spodziewa się nauczyć
i doświadczyć, w zakresie osobistym i zawodowym. Następnie po upływie jednego miesiąca
praktyki poproś ucznia, aby spojrzał ponownie na swoje zapiski i podzielił się
spostrzeżeniami, na ile jego oczekiwania były słuszne, jak dużo lub jak mało udało mu się
osiągnąć. Zrób to jeszcze raz na koniec praktyki w celu uzyskania ogólnego obrazu. Poproś
praktykanta o refleksje na temat całego procesu.
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2.2.4. Uczenie się społeczne
UWAGI OGÓLNE: Uczenie się od siebie nawzajem jest w ogóle bardzo ważnym elementem
metody Montessori, a młodzież w wieku 13-18 lat jest bardzo wrażliwa społecznie.
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE: Nawet w kształceniu zawodowym uczenie się
społeczne pozostaje ważnym aspektem edukacji. Każdy uczeń kształcenia zawodowego
musi się nauczyć, jak zachowywać się w miejscu pracy. I powinien nadal być wrażliwy na
uczenie się społeczne, również w miejscu pracy. Dlatego, że nauka ta odbywa się nie tylko
w momencie, gdy opiekun praktyki wyjaśnia zadanie związane z pracą. Nauka odbywa się
także poprzez słuchanie rozmów podczas przerwy kawowej, uczniowie powinni nauczyć się
jak wchodzi się do miejsca pracy w godzinach porannych (mówiąc dzień dobry, okazując
zainteresowanie współpracownikom, pytanie o to, jak im sie wiedzie, itp.). Uczenie się
społeczne to także umiejętność zrozumienia kiedy kolega próbuje dać nam wskazówkę na
temat zachowań w miejscu pracy. Ale uczenie się społeczne to także nabywanie nowych
zachowań oraz dokonywanie zmian w zachowaniu w określonym środowisku: uczenie się
przez obserwację.
POWIĄZANIE Z OGÓLNYMI ZASADAMI MONTESSORI PRZYJĘTYMI PRZEZ
WŁOSKIEGO PARTNERA PROJEKTU - LINGUA PIU:
W zasadzie uczenie się społeczne może odbywać się wszędzie. Jednak odpowiednie
(spokojne i ufne) środowisko ułatwi uczenie się od siebie nawzajem (nie wyłączając
instruktora). W tym środowisku uczniowie nie będą bać się popełniania błędów, ale będą
zdawać sobie sprawę, że jest to część procesu uczenia się, o ile tylko będą dokonywać
refleksji na ten temat. Dlatego instruktor musi dać studentom czas (ciszę) i przestrzeń do
refleksji nad sobą, wierząc, że będą w stanie nauczyć się poprzez analizę swoich osiągnięć
i błędów.
PRAKTYCZNY PRZYKŁAD: Można na przykład pozwolić grupie uczniów na dyskusję na temat
sytuacji, w których uczniowie rzeczywiście nauczyli się czegoś od siebie. Co sprawiło, że
rzeczywiście nauczyli się? Czy mogą nauczyć się z dyskusji czegoś, co mogą wykorzystać
w szkole lub życiu zawodowym?
UCZENIE SIĘ W PRACY: Gdy uczeń jest w trakcie nauczania zawodowego - uczenie się
społeczne odbywa się poprzez obserwację, naśladowanie, interakcję, określony model
własnych zachowań i refleksji.
Np. nauczyciel przygotowuje maszynę do produkcji wyrobu. Przeprowadza standardową
procedurę, a uczeń obserwuje, co on robi, akceptując jednocześnie rolę lidera, jaką pełni
instruktor. Po jakimś czasie uczniowi wolno również wykonać to zadanie Będzie on
naśladował nauczyciela postępując według tej samej procedury. Po wykonaniu zadania
zastanowi się nad tym, co zrobił "Czy to było dobre ćwiczenie? Czy zrobiłem wszystko
dobrze? Czy istnieje inny sposób na przygotowanie maszyny? Czy mogę porozmawiać o tym
z moim nauczycielem?”
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2.2.5. Zintegrowane nauczanie
UWAGI OGÓLNE: Spójność na lekcjach zapewnia uczniom możliwość postrzegania
rzeczywistości jako całości. Bariery pomiędzy odrębnymi kursami będą mniejsze.
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE: W kształceniu zawodowym, kształcenie
zintegrowane powinno być niczym „normalna” procedura. Uczymy naszych uczniów, aby
stali się profesjonalistami i jak już będą pracować, zdadzą sobie sprawę, że ich zadania są
też skomplikowane. Prawie każde zadanie składa się z kilku części lub działań, które należy
podjąć. I nawet jeśli wykonujesz tę samą pracę każdego dnia, okoliczności mogą być różne,
co oznacza, że zadania będą różne.
POWIĄZANIE Z OGÓLNYMI ZASADAMI MONTESSORI PRZYJĘTYMI PRZEZ
WŁOSKIEGO PARTNERA PROJEKTU - LINGUA PIU:
Mimo, że czasami bardziej skomplikowane jest zintegrowanie ze sobą poszczególnych
kursów nauczania w jedno szkolne zadanie, to jest to lepszy sposób na naukę dla uczniów
szkolenia zawodowego. Ponieważ uczenie się w miejscu pracy również wymaga od uczniów
wykonywania różnorodnych działań. Instruktor musi zapewnić odpowiednie środowisko
i odpowiednie propozycje (projekty/materiały) dla uczniów, aby byli w stanie zintegrować
swoją naukę.
PRAKTYCZNY PRZYKŁAD: Uczniowie dostają zadanie praktyczne. Muszą zaprojektować
ulotkę informującą o ponownym otwarciu budynku szkolnego. Zanim 200 ulotek będzie
gotowych, uczniowie skorzystają z: umiejętności językowych, umiejętności obsługi
komputera, komunikacji, projektowania i będą pracować nad kilkoma kompetencjami, takimi
jak: negocjowanie, współpraca, kierowanie, organizowanie i planowanie.
UCZENIE SIĘ W PRACY: Od chwili, kiedy uczniowie rozpoczną naukę w miejscu pracy,
zawsze już będą funkcjonowali w środowisku uczenia zintegrowanego. Zadania nigdy nie są
takie same ani nie są wyizolowane. Nawet jeśli uczeń pracuje w sklepie i sprzedaje produkty
to integruje ze sobą wiele elementów, których się nauczył: znajomość języka, obsługę
klienta, znajomość produktu, marketing, komunikację, logistykę, matematykę. Prosimy
ucznia o refleksję na temat, jak w miejscu pracy zintegrował wszystkie elementy nauki,
których nauczył się w szkole. Jest to integracja wszystkich wcześniej wymienionych zasad
Montessori.
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2.2.6. W środowisku szkolnym i poza nim
UWAGI OGÓLNE: nauka umiejętności zdobywania przez dziecko/ucznia własnego miejsca
w społeczności lub społeczeństwie w obydwu przypadkach odbywa się zarówno w szkole jak
i poza nią.
KSZTAŁCENIE I SZKOLENIE ZAWODOWE: Jest oczywiste, że programy szkolenia
zawodowego zawierają, oprócz zwykłych harmonogramów szkolnych, okresy praktyk
zawodowych. Praktyczna nauka odbywa się również w szkole, np. gdy uczniowie pracują
wspólnie nad projektami lub pracują nad zadaniami związanymi z ich przyszłą pracą
zawodową wraz z innymi uczniami.
POWIĄZANIE Z OGÓLNYMI ZASADAMI MONTESSORI PRZYJĘTYMI PRZEZ
WŁOSKIEGO PARTNERA PROJEKTU - LINGUA PIU:
Aby zapewnić optymalne wyniki nauczania zarówno podczas nauki zawodu jak i w szkole
niezbędne jest odpowiednie środowisko. Ten wymóg łatwiej spełnić poza szkołą, ale
trzeba pamiętać o tym, że nie każde „środowisko pracy” jest odpowiednie. To odnosi się
także do szkoły. Podczas nauki duże znaczenie ma też wykorzystanie materiałów
funkcjonalnych w szkole i poza szkołą. Podczas nauki w pracy jest to bardzo ważny
aspekt procesu uczenia się. Powtarzanie jest silnym aspektem, a fakt że każde zadanie
może być powtórzone w szkole i w pracy sprawia, że jest to mniej atrakcyjne dla uczniów,
gdyż dla nich to duża różnica, czy wykonują to samo zadanie “naniby” czy „naprawdę”.

PRAKTYCZNY PRZYKŁAD: Aby zintegrować przedmioty teoretyczne z uczeniem się
w miejscu pracy można użyć symulacji. Podobnie jak w recepcji, tak w szkolnej klasie,
uczniowie mogą symulować rozmowy z klientami, zza biurka (z innymi uczniami), przez
telefon czy email.

UCZENIE SIĘ W PRACY: Najlepszym i najbardziej skutecznym sposobem na uczenie się
zawodu jest połączenie z nauką w szkole. Najbardziej skutecznym transferem wiedzy jest ta
przekazana uczniom na ich prośbę. Tak więc uczniowie, po napotkaniu trudnych sytuacji
w miejscu pracy, będą wracać do szkoły, aby zdobyć potrzebne umiejętności, wiedzę
i kompetencje, które pomogą im poradzić sobie w tych sytuacjach. Inna możliwość to
sytuacja, kiedy praktykanci mogą łatwiej zapamiętać temat jeżeli widzieli go też w praktyce.
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2.3. Praktyczne wyjaśnienie
Wykorzystanie metody Montessori w edukacji zawodowej rozpoczyna się od ucznia, ale
w każdym kraju nadal istnieją programy - ustalone przez odpowiednie organy prawne - które
dają podstawy do przyznania uczniom kwalifikacji / dyplomów. Zasadniczą różnicą jest
decyzja z jakich korzystasz z podręczników od decydowania w sprawie programu nauczania
w zależności od możliwości jakie uczeń ma lub ma osiągnąć (w miejscu pracy / firmie
symulacyjnej / w szkole). Podejście do tego tematu może być różne w poszczególnych
krajach.
Chociaż uczeń otrzyma pusty dokument do wykonania zadania tzw. “puste zadanie” 9zob.
Rozdział 2.4), to doświadczenie nauczyciela / instruktora, będzie kluczowe przy podjęciu
decyzji w jakim stopniu uczeń jest w stanie wykonać to zadanie samodzielnie!
Poniżej podano kilka przykładów. Niektóre z nich mogą nie pasować do sytuacji w danym
kraju.
Osoba A: (38 lat, pracuje od 15 lat jako operator telefoniczny / recepcjonista w salonie)
Osoba A przychodzi na dzień otwarty szkoły i pyta o możliwość ponownego podjęcia
nauki, ale nie chce, uczyć się w klasie wśród 17-latków i nie chce być w szkole przez
cały tydzień.
Podczas pierwszego spotkania z doradcą będą rozmawiać o opcjach edukacyjnych
w tej samej lub innej branży, które są zgodne z wcześniejszymi dyplomami czy
doświadczeniem zawodowym w połączeniu ze zdobytymi umiejętnościami / wiedzą /
kompetencjami.
To daje osobie A możliwość uzyskania jasnego obrazu własnej sytuacji, a dzięki temu
pomoże sformułować własne "oczekiwania odnośnie uczenia się", połączone
z programem nauczania. Może to być na tym samym poziomie Europejskich Ram
Kwalifikacji (ERK)7 lub wyższym.
Jeżeli osoba A zdecyduje, że chce być np. sekretarką, oznacza to, że niezbędne jest
podniesienie jego jednego poziomu w ramach Europejskich Ram Kwalifikacji
Doradca może skorzystać z informacji podanych w „oczekiwaniach", aby zorientować
się, które części procesu edukacyjnego można pominąć, gdyż dane kompetencje /
umiejętności / wiedza zostały już przez ucznia wcześniej opanowane.
Osoba A ma teraz konkretny pogląd na to, co pozostało jej do uzupełnienia i musi
jeszcze być zrobione.
Praktyka może zostać zorganizowana przez nauczyciela / ucznia.
Przy wykorzystaniu „pustego zadania” i pozostałych części programu nauczania
treści pozostałe do nauczenia mogą być wypełnione przez osobę A, po tym jak
znajdzie się na praktyce. Środowisko pracy jest czynnikiem wywierającym główny
wpływ na to, co uczeń naprawdę chce zrobić.
Ścieżka nauki planowana jest wraz z trenerem, osoba A układa własny "program".
Osoba A zorientuje się, że musi mieć pewną podbudowę teoretyczną, aby dobrze
wykonywać pracę (patrz puste zadanie). Teorię można uzupełnić w szkole, podczas
kolejnych zajęć, organizując w tym celu specjalnie spotkania, których terminy zostaną
zarejestrowane.
Kiedy wszystko jest zakończone może się odbyć egzamin/ocena.

7

Europejskie Ramy Kwalifikacji - inicjatywa Unii Europejskiej wiążąca systemy edukacji krajów, mający na celu
zrozumienie zdobytych kwalifikacji w różnych państwach europejskich. Celem Ram jest promocja mobilności
obywateli pomiędzy krajami oraz ułatwianie im uczenia się przez całe życie
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Różnica w stosunku do poprzedniego sposobu uczenia się: uczeń nie jest prowadzony przez
podręczniki lub stały program nauczania, ale przez środowisko i własne decyzje. To skutkuje
większą motywacją i poczuciem odpowiedzialności za siebie.

Osoba B: 20-letni uczeń drugiego roku szkoły na poziomie ERK 3, z powodu dużej liczby
nieobecności, być może zostanie wyrzucony ze szkoły)
Osoba B jest zaproszona na spotkanie z nauczycielem i trenerem, omawiają dużą
liczbę nieobecności.
Podczas pierwszego spotkania nauczyciel będzie starał się dowiedzieć, co się dzieje.
Osoba B oświadcza, że nie jest już zainteresowana chodzeniem do szkoły, nie chce
spędzać całych dni w szkole i myśli o rezygnacji.
Nauczyciel sprawdza program nauczania, który osoba B realizuje i pokazuje
uczniowi, co osiągnął, a co jest jeszcze do zrobienia (np. w okresie półtorarocznego
cyklu nauczania).
Nauczyciel pyta ucznia o jego zainteresowania, a także stara się zorientować, czy
udałoby się zatrzymać ucznia w systemie szkolnym, zmieniając jego ścieżkę
edukacyjną / kwalifikacje i oferując krótszy czas przebywania w szkole i / lub na
praktykach.
Instruktor może teraz poszukać i znaleźć program, który jest o jeden poziom niższy
i sprawdza to z programem nauczania, który uczeń realizował do tej pory. Uczeń
może teraz zobaczyć luki, które musi uzupełnić, aby uzyskać dyplom, co oznacza
krótszy okres szkolny i w mniejszym wymiarze, ale z większą liczbą godzin
praktycznych.
Daje to osobie B okazję do zdobycia nowego i bardziej przejrzystego poglądu na
własną sytuację i wprowadzenia własnych oczekiwań co do uczenia się.
Jeśli osoba B jest przekonana, że może zobowiązać się do takiej możliwości, zostaje
zawarta „umowa”, która ma zostać zrealizowana poprzez wykorzystanie „pustych
zadań”.
Praktyka może zostać zorganizowana przez ucznia / nauczyciela.
Przy wykorzystaniu „pustych zadań” i pozostałych części programu nauczania, treści
kształcenia mogą zostać wypełnione przez osobę B po rozpoczęciu praktyki. Jako że
jest to inna sytuacja, trener/instruktor prowadzi ucznia redukując część edukacyjną w
odniesieniu do 2 lub więcej zadań. Oznacza to, że osoba B będzie miała poczucie, że
zrealizowała coś nie po 4 czy 6 tygodniach, ale po jednym lub dwóch! Środowisko
pracy jest nadal czynnikiem wywierającym główny wpływ na to, co uczeń naprawdę
chce zrobić.
Ścieżka kształcenia jest planowana wraz z trenerem, osoba B tworzy swój własny,
krótszy i osobisty "program".
Osoba A zorientuje się, że musi mieć pewną podbudowę teoretyczną, aby dobrze
wykonywać pracę (patrz „puste zadanie”).Teorię można uzupełnić w szkole, podczas
kolejnych zajęć, organizując w tym celu specjalnie spotkania, których terminy zostaną
zarejestrowane.
Kiedy wszystko jest zakończone może się odbyć egzamin/wystawienie oceny.
Różnica w stosunku do poprzedniej sytuacji uczenia się: Naszą grupą docelową są
uczniowie, którzy nie są zadowoleni z dotychczasowego systemu edukacji. Mogą
opracować ze swoim instruktorem 2 tygodniową umowę, odnośnie tego czego zamierza się
uczyć (odpowiedzialny za swój własny sposób wykonania); środowisko jest otwarte (będąc
w pracy) zapewniając wystarczający wkład do nauki. Nasz uczeń może zrezygnować
z dotychczasowego, klasowego systemu uczenia się zajmującego jedną godzinę na rzecz
zmian na system nauki poprzez pracę, w którym może łatwiej i lepiej będzie mu utrzymać
koncentrację, a kiedy już raz zacznie, będzie w stanie pracować przez okres 3 godzin.
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Osoba C: (23 - letnia, która porzuciła szkołę kilka lat temu, bez dyplomu, straciła pracę,
a teraz musi uzupełnić edukację, aby mieć możliwość ponownie znaleźć się na rynku pracy)
Osoba C może przyjść na pierwsze spotkanie z trenerem skierowana przez agencję
pośrednictwa pracy/urząd pracy.
Trener będzie próbował dowiedzieć się, w jakim środowisku osoba C może się
zaktywizować, lub jakie środowisko pracy uważa za przyjazne.
Osoba C będzie musiała wziąć odpowiedzialność za własny wybór sektora, instruktor
może następnie przedstawić program nauczania na niskim poziomie ERK, aby
rozpocząć sprawdzenie jaką wiedzę formalną i nieformalną, jakie umiejętności
i kompetencje osoba C już posiada.
To daje osobie C możliwość uzyskania jasnego obrazu własnej sytuacji
i opracowania własnej "ścieżki uczenia się", połączonej z programem nauczania.
Osoba C ma teraz konkretny pogląd na to, co pozostaje do uzupełnienia i musi być
zrobione.
Praktyka może zostać zorganizowana nauczyciela / ucznia.
Przy wykorzystaniu „pustego zadania” i pozostałych części programu nauczania,
treści kształcenia mogą zostać wypełnione przez osobę C po rozpoczęciu praktyki.
Środowisko pracy jest nadal czynnikiem wywierającym główny wpływ na to, co uczeń
naprawdę chce zrobić.
Planowanie ścieżki kształcenia odbywa się początkowo w małych krokach, wraz
z trenerem, osoba C tworzy swój własny "program".
Osoba C zostanie poinformowana przez trenera na temat teorii potrzebnej do
dobrego wykonywania pracy (patrz „puste zadanie”). Teoria może zostać uzupełniona
w szkole po zajęciach, poprzez organizowane w tym celu specjalne spotkania,
których terminy zostaną zarejestrowane.
Kiedy wszystko jest zakończone może odbyć się egzamin/wystawienie oceny.
Różnica w stosunku do poprzedniej sytuacji uczenia się: uczymy się za pomocą naszych
zmysłów: słuchu, węchu, smaku, dotyku i wzroku itp. Ocena następuje poprzez sporządzenie
portfolio oraz przez obserwację nauczyciela (w okresie nauki). Nasi docelowi uczniowie
(młode osoby dorosłe) mogą opracować co najmniej 2 tygodniowe umowy z nauczycielem,
w zależności od ich poziomu kształcenia i szkolenia zawodowego oraz kompetencji
osobistych, umowy zawierające to, czego zamierzają się uczyć (będąc w pracy) zapewniając
wystarczający wkład do nauki. Nasi docelowi praktykanci mogą uczyć się gdzie chcą
(w firmach symulacyjnych lub rzeczywistym środowisku dopasowanym do programu
nauczania / ocen szkolnych).

Osoba D: student ostatniego roku (w wieku 20-24), ERK poziom 5, który osiągnął dobre
wyniki w szkole, ale nie ma doświadczenia na rynku pracy.
Ten uczeń ma wysokie oczekiwania na przyszłość, ale małe doświadczenie
w zarządzaniu własnymi sprawami. Jego program studiów był zawsze dobrze
określony, podlegał on ciągłemu systemowi oceniania i egzaminów, co doprowadzi
do pożądanego celu - akredytowanego certyfikatu.
Podczas wcześniej przygotowanego spotkania należy omówić obowiązkową 3
miesięczną praktykę na początku ostatniego roku, student spotyka się
z nauczycielem / instruktorem odpowiedzialnym za monitorowanie tego etapu
studiów.
Student wykazuje niewielką wiedzę o rzeczywistej sytuacji w swojej dziedzinie
zawodowej i miał mało lub nie miał żadnego kontaktu z pracodawcami.
Opiekun praktyki zaprasza osobę D do wypełnienia pustego formularza do zadania
w celu zapisania, co jest mu potrzebne do ukończenia praktyki. Student
prawdopodobnie stwierdzi brak praktycznego doświadczenia zawodowego i może
przedstawić pewne swoje oczekiwania co do tego doświadczenia. Nauczyciel może
Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów.
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poprosić osobę D, by jak najprecyzyjniej to możliwe na ten moment
opisała/przeprowadziła burzę mózgów na temat tego, czego w jego pojęciu przyszli
pracodawcy będą oczekiwać od niego, czego on chce się uczyć i jak / gdzie chciałby
się tego nauczyć.
Osoba D zdaje sobie sprawę, co będzie je potrzebne w przyszłości i co musi zrobić,
aby jej działania zbliżały ją do osiągnięcia tego celu. Z tym nowym poczuciem
odpowiedzialności osoba ta może rozpocząć wypełnianie „pustego zadania” do nauki
realizowania celów w fazie szkolenia opierającej się na praktycznym doświadczeniu
zawodowym.
Nauczyciel / instruktor może zachęcać studenta do poszukiwania firm, w których
chciałby zdobyć doświadczenie zawodowe i do nawiązania kontaktu z niektórymi z
nich, w celu zdobycia tam miejsca praktyki. To może być pierwsze zadanie. Osoba D
będzie się spotykała z nauczycielem w celu omówienia postępów i doświadczeń
w regularnych odstępach czasu.
Student nie mający doświadczenia w świecie pracy zaczyna czuć się bardziej
autonomiczne. Wykorzysta umiejętności i da do zrozumienia innym, że potrzebuje,
ale nie musi jeszcze mieć opanowanych umiejętności potrzebnych do
zaprezentowania się w firmach. Instruktor może komentować jego postępy i pomóc
osobie D przyjrzeć się celom i działaniom niezbędnym do osiągnięcia tego celu.
Osoba D buduje nową strategię uczenia się przez doświadczenie, a także nową
relację z instruktorem i światem zawodowym.
Po znalezieniu miejsca praktyki (wyłącznie / częściowo zorganizowanego przez
osobę D) przed rozpoczęciem etapu praktycznego, instruktor i osoba D rozpoczynają
ten sam proces wyznaczania celów i tworzenia programu uczenia się w kolejnych
etapach praktyki, z tak dużym jak to możliwe udziałem opiekuna w danej firmie.
Instruktor i opiekun jasno określają, czego szkoła i firma oczekują od osoby D i jak
mogą go wesprzeć, aby udało mu się osiągnąć ostateczny cel edukacyjny. Minima
kwalifikacyjne zostały wcześniej jasno określone przez szkołę.
Nieformalna umowa uczenia się może być zawarta pomiędzy osobami
zaangażowanymi w praktyki.
Osoba D i instruktor powinni spotykać się co 2 tygodnie od początku praktyki i być w
kontakcie w tych samych odstępach czasu w ciągu całego okresu trwania praktyki,
aby monitorować cele nauczania / umowę i wyniki. Ustalanie dodatkowych terminów
spotkań może odbywać się przez Skype, e-mail lub w inny sposób, w zależności od
potrzeb osoby D, która kontroluje swój proces edukacyjny na tym etapie.
Osoba D uzupełnia swoje doświadczenie edukacyjne, po zaliczeniu kilku "ważnych
etapów" i opanowaniu kilku nowych kompetencji kluczowych. Przechodzi do
zakwalifikowania się i rozpoczęcia swojej niezależnej kariery zawodowej.
Różnica w stosunku do poprzedniej sytuacji edukacyjnej: Student docelowy korzysta ze
swojej dojrzałości i niezależności poprzez bezpośredni udział w określaniu i realizacji celów.
Cele edukacyjne i ścieżki, które są zazwyczaj wstępnie ustalone przez szkołę, mogą być
wyrażona osobiście, tworząc większą odpowiedzialność i konsekwencje. Docelowy student
analizuje swój proces uczenia się i środowisko, w którym się kształci.
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2.4. Koncepcja „pustego zadania” dla ucznia dla ucznia
2.4.1. Wprowadzenie do idei „pustego zadania”
a. Dla ucznia / praktykanta odpowiedzialność za własny proces uczenia się obejmuje
m.in. dokonywanie własnych wyborów nie tylko w szkole, ale także podczas
wykonywania zadań w trakcie praktyk zawodowych.
b. "Większość nauczycieli często woli powiedzieć uczniom, co powinni zrobić i jak
powinni działać, jednak obniża to odpowiedzialność i inicjatywę ucznia."
c. "Nie każdy uczeń jest taki sam, dotyczy to również nauczycieli"
d. "Nie każdy system edukacyjny w Europie jest taki sam"
e. "Nie każdy uczeń jest w tym samym wieku i ma takie same doświadczenie"
Do tych pięciu stwierdzeń odnosić się będziemy w poniższych przykładach zadań dla ucznia,
aby zasugerować Tobie, jako nauczycielowi elastyczne wykorzystanie naszej metody
i zadań.
Ad. a. Jako nauczyciel możesz powiedzieć uczniowi, co zrobić. Uczeń wykona Twoje
instrukcje i dokończy zadanie. Jednakże uczeń nie musi wtedy zastanawiać się nad tym, co
i dlaczego. Uczeń nie musi też zastanawiać się nad wagą swoich zadań. Jest to mniej lub
więcej stracona szansa, większego zaangażowania ucznia w jego własny proces uczenia
się.
Koncepcja pustego zadania polega na tym, żeby skłonić ucznia do samodzielnego myślenia,
poznawania możliwości uczenia się (w szkole lub w miejscu pracy), do przyjrzenia się jego
własnej ścieżce edukacyjnej, a następnie do wyjścia z propozycją wypełnienia tego zadania
jednym lub większą liczbą działań. A poprzez takie działanie, do opracowania własnej ścieżki
kształcenia w celu zdobycia dyplomu!
Ad b. Kiedy mówisz swoim uczniom co mają robić, być może jest Ci trudno uwierzyć w to, że
uczeń posiada umiejętności dokonywania własnych wyborów.
Ad c. Nie da się mówić o uczniu generalizując: możesz mieć do czynienia z „przeciętną”
grupą uczniów, z osobami przedwcześnie kończącymi szkołę, z takimi, którzy po szybkim
zaniechaniu edukacji w przeszłości wracają do szkoły czy w końcu ze starszymi uczniami
powracającymi do szkoły w celu zdobycia lub uzupełnienia wykształcenia.
Ad d. Istnieje duża różnica pomiędzy systemami edukacyjnymi w niektórych krajach.
Niektóre kraje wprowadziły już system nauki oparty na kompetencjach, podczas gdy inne
nadal działają w starszych / innych systemach edukacyjnych. Należy również zauważyć
różne podejścia do nauki grupowej i indywidualnej ścieżki kształcenia.
Ad e. Nasz projekt adresujemy do:
• Uczniów w wieku od 16 do 22 lat
• Uczniów w tym samym wieku zagrożonych „wypadnięciem” z systemu edukacji
• Przedwcześnie kończących naukę, którzy chcą wrócić do szkoły aby zdobyć
kwalifikację, w wieku od 20 do 30 lat
• Osób w wieku 30+ bez lub o niskich kwalifikacjach formalnych
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2.4.2. Jak można wykorzystać „puste zadanie”?
Zadanie jest skierowane do uczniów i praktykantów. Nauczyciel lub instruktor wypełnia
(mniejszą lub większą) część zadania wraz ze swoim uczniem.
W zależności od poziomu Europejskich Ram Kwalifikacji (ERK) i roku nauki, uczeń może być
w stanie wykonać to zadania samodzielnie.
Zadanie jest czymś w rodzaju „umowy” pomiędzy uczniem a nauczycielem (a może nawet
opiekunem praktyk). Prowadzi ucznia i instruktora krok po kroku, tak więc decyzje dotyczące
wszystkich ważnych kwestii należy podjąć wcześniej.
Zadanie może być wykorzystane jako sposób utrzymania ucznia czy studenta w procesie
edukacyjnym, kiedy zanosi się na to, że z tego systemu wypadnie. Należy omówić i pokazać
luki, które uczeń musi uzupełnić, zanim będzie mógł uzyskać możliwie najłatwiejszy do
uzyskania dla niego dyplom / certyfikat. Może to pomóc ponownie zachęcić ucznia do
pozostania w szkole lub ukończenia nauki na praktyce przy mniejszej liczbie godzin
spędzonych w szkole!
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2.5. Harmonogram działań opiekuna praktyk

Harmonogram działań dla opiekuna praktyk
1

Praktykant/stażysta chciałby zwiedzić Twoją firmę.

2

Ty i Twój praktykant możecie omówić zadania/obowiązki zawodowe, które będzie
wykonywać w celu zdobycia kwalifikacji.

3

Praktykant zaplanuje swoją praktykę w formie harmonogramu zadań (biorąc pod
uwagę warunki pracy i możliwości, aby mieć pewność, że jest na to gotowy)
i przedyskutuje to ze swoim instruktorem ze szkoły.

4

Praktykant pokaże Tobie plan całego okresu praktyki jako jednego dużego lub kilku
mniejszych zadań w formacie zwanym: „zadania praktykanta”.

5

Możesz dać swoje komentarze zanim zgodzisz się na zadanie(a).

6

Ty (i Twoi koledzy) możecie teraz wspierać praktykanta w uczeniu się wykonywania
swoich obowiązków/zadań.

7

Wszystkie niezbędne informacje, np., jak długo dana osoba planuje uczyć się
zadania i co musi wiedzieć z teorii, można znaleźć w „zadaniach praktykanta”.

8

Nauczyciel ze szkoły skontaktuje się z Tobą w sprawie postępów ucznia /
praktykanta, ale oczywiście możesz również sam informować go o jego postępach…

9

Może się zdarzyć, że praktykant sam poprosi Cię o możliwość pokazania Tobie
czego się nauczył, poprosi Cię o podzielenie się Twoją opinią na ten temat i będzie
liczył na Twoją akceptację/zaliczenie (może nawet razem z instruktorem w szkole).

10

Praktykant będzie również dzielił się swoją opinią na temat zadania.

11

Po skończonym i podpisanym tj. zaakceptowanym przez nauczyciela zadaniu,
praktykant może rozpocząć kolejne zadanie.
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3. Praktyczny zestaw narzędzi dla nauczycieli i instruktorów kształcenia
i szkolenia zawodowego
3.1. Zarys zadania

Nauka poprzez pracę - zadanie dla uczniów FROJOL
Numer / Imię
1 /

Autorzy AM, MK, RM
Wersja 1.0

To zadanie ◘1
Może być częścią zestawu, pozwalającą uczniowi zaplanować swoją ścieżkę kształcenia w sytuacji
uczenia się zawodu w szkole i w miejscu pracy (symulacja, praktyka zawodowa lub praca)
Kiedy można rozpocząć to zadanie? ◘2
Możesz zacząć od tego zadania po porozumieniu się z nauczycielem / instruktorem i zatwierdzeniu
swojej własnej ścieżki edukacyjnej
O czym jest to zadanie? / Czego dotyczy to zadanie?
a) ◘3
b)
c)
Co powinieneś moc zaprezentować po zakończeniu tego zadania?
Czego masz zamiar się nauczyć?
Czego potrzebujesz, aby zaprezentować na koniec? (wypełnij po zatwierdzeniu przez
nauczyciela / instruktora) ◘4
Skorzystaj z części "zadania główne, procesy pracy, kompetencje" z własnego programu nauczania,
do stworzenia portfolio
Czego masz zamiar się dowiedzieć (wypełnij sam-a)
Jak Twoim zdaniem możesz się tego nauczyć?
(wypełnij sam-a) ◘5
Informacje zwrotne
Twój nauczyciel / instruktor daje Ci (obiektywną) informację zwrotną / opinię. Jeśli chcesz możesz
także uzyskać informacje zwrotne od innych praktykantów.
Metodologia
Stwórz swój własny plan nauczania ◘6
Ile Twoim zdaniem potrzebujesz
Gdzie można wykonać to zadanie?
Punkty
czasu? ◘7
kredytowe (wpisać adres miejsca praktyki zawodowej /
symulacji / itp.) ◘ 9
... dni / tygodni / miesięcy

UE
◘8

Wspólnie czy samodzielnie?*
◘10
Informacja
(wpisz informacje, które proponujesz, wspólnie z nauczycielem lub samodzielnie lub które proponuje
instruktor z firmy, w której odbywasz praktykę) ◘11
Potrzebne wyposażenie
(wypełnij, można zaproponować np. komputer, www, ...) ◘12
Zadania główne, procesy, kompetencje, których dotyczy to zadanie
Zadania główne ◘13
Procesy
Kompetencje
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3.2. Poradnik instruktora dotyczący zarysu zadania
Jak możesz wykorzystać to zadania razem z uczniem lub praktykantem?
Rady dla opiekuna:
a) zaplanuj swoje spotkanie z uczniem/praktykantem
b) pamiętaj o 3.3. (lista świadomości)
c) omów z nim nadchodzące tygodnie
d) wypełnijcie zadania razem albo niech uczeń przygotuje je przed drugim spotkaniem
e) wyjaśnij, jak możesz pozostać w kontakcie z uczniem (telefon, e-mail, Skype, wizyty)
Poniżej znajdziesz każdą część zarysu zadania osobno wyjaśnioną:
◘ 1 W zależności od tego, z czym uczeń sobie radzi, w jednym poleceniu może być zawartych wiele
zadań, lub można użyć osobnego zarysu dla każdego zadania.
◘ 2. Bardzo ważne jest, żeby zadanie zostało uzgodnione przez wszystkie strony. Nie mogą to być
tylko: nauczyciel / instruktor ze szkoły i uczeń. Należy zaangażować w to także opiekuna praktyki.
◘ 3 Tutaj uczeń / nauczyciel może podsumować główną treść zadania.
◘ 4 Nauczyciel / instruktor powinien jasno określić, czego oczekuje od ucznia. Czego spodziewamy
się od niego otrzymać? Czy ma to być na papierze, ustnie, w formie prezentacji, a może też uczeń
musi wykazywać aktywność podczas praktyki.
Ważne jest, aby uczeń sam myślał o tym, czego chce się uczyć. Spisanie tego pomoże mu się skupić
na celach.
◘ 5 Kontynuując myśl z punktu 4, teraz uczeń musi myśleć o tym, jak mógłby się nauczyć tego, co
wcześniej zapisał, podsumowuje to i teraz zapisuje to.
◘ 6 Teraz, kiedy uczeń wie, czego ma się uczyć i jak, musi podzielić ten cel na mniejsze etapy uczenia
się (zadania).
◘ 7 Jest tutaj wymienionych kilka opcji (godziny, dni, tygodnie). Odpowiedź zależy od poziomu
i postawy ucznia, ale także od wielkości zadania. W przypadku praktyki zawodowej może to być na
przykład jedno zadanie na 4 lub 8 tygodni, a nawet więcej.
◘ 8 Niemożliwe jest jednak zdobycie europejskich punktów kredytowych. System ten, jak do tej pory,
jest stosowany jedynie w przypadku studiów licencjackich lub magisterskich, ale był testowany w paru
kursach pilotażowych w kształceniu i szkoleniu zawodowym.
◘ 9 Ponownie zależy to od sytuacji. Uczeń może wykonać zadanie w szkole, firmie symulacyjnej lub
podczas praktyki zawodowej w firmie.
◘ 10 Przez większość czasu uczeń będzie pracować sam nad zadaniem. Możliwe jest jednak
utworzenie przez uczniów zespołów, nawet na praktykach.
◘ 11 Tą część można przeznaczyć na dodatkowe informacje. Nawet nauczyciel może dać dodatkowe
sugestie dla ucznia, o którym uczeń sam prawdopodobnie nawet nie pomyślał. Można zasugerować
gdzie znaleźć informacje teoretyczne (rozdziały z podręcznika), z którymi uczeń powinien najpierw
zapoznać się zanim przejdzie do zadania albo jakie drobne zadanie musi przećwiczyć przed
rozpoczęciem praktyki zawodowej.
◘12 Ważne jest, aby spisać tu materiały potrzebne uczniowi. Może należy to przedyskutować z innymi
nauczycielami, instruktorami lub opiekunek praktyk w firmie, w której uczeń zamierza wykonać to
zadanie. Może to nawet oznaczać, że uczeń musi poszukać innej firmy, w sytuacji gdy materiały /
urządzenia / przyrządy potrzebne do realizacji tego zadania, nie są dostępne do użytku w pierwotnie
wybranej przez niego firmie.

◘ 13 W zależności od własnej struktury kwalifikacji oraz sprawozdań ucznia może okazać się
konieczne zmodyfikowanie tej części. Na koniec, powinno być jasne, że uczeń „zalicza” tę część
programu szkolnego, po ukończeniu tego zadania!
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3.3. Lista świadomości nauczycieli / trenerów
Idea wolnego wyboru odbywa się w praktyce poprzez sporządzenie "kontraktu", jako zadania
między nauczycielem / instruktorem a praktykantem, podpisanego przez nich obu.
Aspekt psychologiczny jest bardzo ważny w metodzie Montessori, a zadanie polega na
poczuciu odpowiedzialności po stronie uczniów/praktykantów.
Kiedy idziesz na spotkanie z praktykantem w celu przygotowania umowy lub oceny
postępów, należy pamiętać o następujących aspektach psychologicznych i zachowaniu
z Twojej strony, o utrzymaniu i zwiększeniu motywacji uczniów. Jest to jedna
z najważniejszych podstaw dla skutecznego osiągania celu.
Sugestie
Zapoznaj się z wykształceniem praktykanta i jego
przyszłymi oczekiwaniami.
Kontynuując ideę z poprzedniego zadania,
opracuj ogólny zarys i główne aspekty dotyczące
ścieżki edukacyjnej praktykanta, które należy
wykonać i określ najlepszy sposób na osiągnięcie
tego.

Bądź dostępny i słuchaj go, aby zrozumiał, że
jesteś elastyczny, jeśli chodzi o wprowadzanie
wszelkich zmian w zadaniu, o ile jest to
uzasadnione.
Nie należy za szybko kreować opinii wyroków,
stereotypów i uprzedzeń dotyczących
praktykanta.
Postaw się w czyjejś sytuacji.

Uśmiechaj się.

Dbaj o swoją postawę

Wyjaśnienia
Możesz uzyskać te informacje ze szkoły lub po
wywiadzie
Tego podejścia nie należy traktować jako
obowiązkowego, w kwestii wypełnienia
i wykonania „umowy”, ale jako konstruktywny
sposób, który ma pomóc praktykantowi lepiej
osiągnąć swój cel, aby pokazać, że praktykant
może wybrać swoją drogę uczenia się i
dostosować ją w pożądany przez siebie sposób
Zmiany mogą dotyczyć terminów i wszystkich
innych wcześniej uzgodnionych części, a które
okazały sie trudne do osiągnięcia w trakcie
stosowania.
To może powodować szereg wad: zła ocena
może doprowadzić do źle wykonanego zadania,
które może spowodować spowolnienie procesu
edukacyjnego.
Staraj się zapamiętać, kiedy byłeś w tym samym
wieku i / lub sytuacji praktykanta; jakie miałeś
pragnienia, oczekiwania, lęki, wątpliwości,
nadzieje na przyszłość...
Trzeba przekazać praktykantowi pozytywne
nastawienie i twoje pozytywne oczekiwania
wobec niego.
Pamiętaj: postawa musi przekazywać pozytywne
nastawienie. Należy kontrolować mowę ciała: bez
założonych rąk, pochylenie ciała do przodu, w
kierunku
praktykanta
i
spokojny
wyraz,
wykorzystując także znaki niewerbalne, aby go
zachęcić.

Biorąc pod uwagę, że zadanie jest „osobistą umową”, pamiętaj, o następujących kwestiach:
Zadanie musi być stale aktualizowane, zmieniane i poszerzane przy obopólnej
zgodzie instruktora i praktykanta.
Jeśli w okresie szkolenia niektóre zadania są zbyt trudne do wykonania zgodnie
z przydziałem, każde zadanie można podzielić na podzadania.
Należy ustalić terminy ostateczne do wykonania zadań (dotyczy to zarówno zadań,
jak i ich części - „podzadań”).
Uzgodnione zadanie musi dawać poczucie zaufania co do dotrzymania terminów,
a ustalanie realnych terminów pokazują szacunek instruktora wobec praktykanta.
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3.4. Informacje zwrotne - szablon dla praktykanta
Forma informacji zwrotnych jest ważnym narzędziem dla samego praktykanta. Ponieważ jest
w formie zorganizowanej tabeli, zachęca praktykanta do podzielenia sukcesów, tematów
i problemów na mniejsze części. Daje to lepszy pogląd na sytuację i pokazuje uczniom, że
wszystkie "sprawy" mogą być zakończone, a na pytania można uzyskać odpowiedź.

Informacje zwrotne praktykanta
(do przedyskutowania z nauczycielem / instruktorem lub opiekunem praktyki)

Data
◘1

Sukces / temat / pytanie
◘2

Dalsze działanie
◘3

Ad ◘ 1 Kolumna ta ma szczególne znaczenie w przypadku, gdy praktykant wypełnił polecenie
składające się z zadań, zajmujących w sumie kilka tygodni. W tym przypadku może to trochę potrwać,
zanim nauczyciel /instruktor ze szkoły spotkają się z praktykantem. Praktykant może wykorzystać tę
formę jako listę pozycji z ostatniego okresu, które podlegają ocenie.
Ad ◘ 2 Praktykant musi natychmiast zdecydować, czy uznać coś za sukces, sformułować pytanie lub
jak przywołać temat. To może być związane z czymkolwiek, co się wydarzyło (lub nie). Praktykant może
mieć odczucie, że nie wolno mu wykonać zadania, które chce zrobić, by kontynuować swoją ścieżkę
kształcenia. Sformułowanie tego faktu na papierze może pomóc w dyskusji z opiekunem praktyki.
Ad ◘ 3 Praktykantowi (ale także dla nauczycielowi / instruktorowi lub opiekunowi praktyki zawodowej),
bardzo łatwo sprawdzić czy uczeń kończy swoje zadania i faktycznie wykorzystuje ocenę do
kontynuowania procesu uczenia.
Dzięki szablonowi dla wszystkich zainteresowanych prowadzenie dalszych działań jest bardziej
przejrzyste i łatwiejsze do kontrolowania. Nawet sam praktykant ma większą kontrolę nad własnymi
działaniami, zgodnie z metodą Montessori. Konieczność zapisania i sformułowania dalszych działań
także ułatwia mniej niezależnym lub niepewnym praktykantom aby kontynuację raz podjętej ścieżki
edukacyjnej.
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Aneksy z wersją do druku - narzędzia
Aneks 1. Nauka poprzez pracę - zadanie dla uczniów

Nauka poprzez pracę - zadanie dla uczniów
Numer / Imię
1 /

FROJOL

Autorzy AM, MK, RM
Wersja 1.0

To zadanie
Może być częścią zestawu, pozwalającą uczniowi zaplanować swoją ścieżkę kształcenia w sytuacji
uczenia się zawodu w szkole i w miejscu pracy (symulacja, praktyka zawodowa lub praca)
Kiedy można rozpocząć to zadanie?
Możesz zacząć od tego zadania po porozumieniu się z nauczycielem / instruktorem i zatwierdzeniu
swojej własnej ścieżki edukacyjnej
O czym jest to zadanie? / Czego dotyczy to zadanie?
a)
b)
c)
Co powinieneś moc zaprezentować po zakończeniu tego zadania?
Czego masz zamiar się nauczyć?
Czego potrzebujesz, aby zaprezentować na koniec? (wypełnij po zatwierdzeniu przez
nauczyciela / instruktora)
Skorzystaj z części "zadania główne, procesy pracy, kompetencje" z własnego programu nauczania,
do stworzenia portfolio
Czego masz zamiar się dowiedzieć (wypełnij sam-a)
Jak Twoim zdaniem możesz się tego nauczyć?
(wypełnij sam-a)
Informacje zwrotne
Twój nauczyciel / instruktor daje Ci (obiektywną) informację zwrotną / opinię. Jeśli chcesz możesz
także uzyskać informacje zwrotne od innych praktykantów.
Metodologia
Stwórz swój własny plan nauczania
Ile Twoim zdaniem potrzebujesz
Gdzie można wykonać to zadanie?
Punkty
czasu?
kredytowe (wpisać adres miejsca praktyki zawodowej /
symulacji / itp.)
... dni / tygodni / miesięcy
UE
Wspólnie czy samodzielnie?*
Informacja
(wpisz informacje, które proponujesz, wspólnie z nauczycielem lub samodzielnie lub które proponuje
instruktor z firmy, w której odbywasz praktykę)
Potrzebne wyposażenie
(wypełnij, można zaproponować np. komputer, www, ...)
Zadania główne, procesy, kompetencje, których dotyczy to zadanie
Zadania główne
Procesy
Kompetencje

Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść odzwierciedla wyłącznie poglądy
autorów. Komisja nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.

Projekt finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej. Treść odzwierciedla wyłącznie poglądy autorów.
Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
LLP-Leonardo da Vinci Transfer Innowacji, numer projektu: 2011-NL1-LE005-05061

27

Metoda Montessori w kształceniu i szkoleniu zawodowym

________________________________________________________________________________
Aneks 2. Lista świadomości nauczycieli / trenerów
Kiedy idziesz na spotkanie z praktykantem w celu przygotowania umowy lub oceny
postępów, należy pamiętać o następujących aspektach psychologicznych i zachowaniu
z Twojej strony, o utrzymaniu i zwiększeniu motywacji uczniów. Jest to jedna
z najważniejszych podstaw dla skutecznego osiągania celu.
Sugestie
Zapoznaj się z wykształceniem praktykanta i jego
przyszłymi oczekiwaniami.
Kontynuując ideę z poprzedniego zadania,
opracuj ogólny zarys i główne aspekty dotyczące
ścieżki edukacyjnej praktykanta, które należy
wykonać i określ najlepszy sposób na osiągnięcie
tego.

Bądź dostępny i słuchaj go, aby zrozumiał, że
jesteś elastyczny, jeśli chodzi o wprowadzanie
wszelkich zmian w zadaniu, o ile jest to
uzasadnione.
Nie należy za szybko kreować opinii wyroków,
stereotypów i uprzedzeń dotyczących
praktykanta.
Postaw się w czyjejś sytuacji.

Uśmiechaj się.

Dbaj o swoją postawę

Wyjaśnienia
Możesz uzyskać te informacje ze szkoły lub po
wywiadzie
Tego podejścia nie należy traktować jako
obowiązkowego, w kwestii wypełnienia
i wykonania „umowy”, ale jako konstruktywny
sposób, który ma pomóc praktykantowi lepiej
osiągnąć swój cel, aby pokazać, że praktykant
może wybrać swoją drogę uczenia się i
dostosować ją w pożądany przez siebie sposób
Zmiany mogą dotyczyć terminów i wszystkich
innych wcześniej uzgodnionych części, a które
okazały sie trudne do osiągnięcia w trakcie
stosowania.
To może powodować szereg wad: zła ocena
może doprowadzić do źle wykonanego zadania,
które może spowodować spowolnienie procesu
edukacyjnego.
Staraj się zapamiętać, kiedy byłeś w tym samym
wieku i / lub sytuacji praktykanta; jakie miałeś
pragnienia, oczekiwania, lęki, wątpliwości,
nadzieje na przyszłość...
Trzeba przekazać praktykantowi pozytywne
nastawienie i twoje pozytywne oczekiwania
wobec niego.
Pamiętaj: postawa musi przekazywać pozytywne
nastawienie. Należy kontrolować mowę ciała: bez
założonych rąk, pochylenie ciała do przodu, w
kierunku
praktykanta
i
spokojny
wyraz,
wykorzystując także znaki niewerbalne, aby go
zachęcić.

Biorąc pod uwagę, że zadanie jest „osobistą umową”, pamiętaj, o następujących kwestiach:
Zadanie musi być stale aktualizowane, zmieniane i poszerzane przy obopólnej
zgodzie instruktora i praktykanta.
Jeśli w okresie szkolenia niektóre zadania są zbyt trudne do wykonania zgodnie
z przydziałem, każde zadanie można podzielić na podzadania.
Należy ustalić terminy ostateczne do wykonania zadań (dotyczy to zarówno zadań,
jak i ich części - „podzadań”).
Uzgodnione zadanie musi dawać poczucie zaufania co do dotrzymania terminów,
a ustalanie realnych terminów pokazują szacunek instruktora wobec praktykanta.
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Aneks 3. Harmonogram działań dla opiekuna praktyk

Harmonogram działań dla opiekuna praktyk
1

Praktykant/stażysta chciałby zwiedzić Twoją firmę.

2

Ty i Twój praktykant możecie omówić zadania/obowiązki zawodowe, które będzie
wykonywać w celu zdobycia kwalifikacji.

3

Praktykant zaplanuje swoją praktykę w formie harmonogramu zadań (biorąc pod
uwagę warunki pracy i możliwości, aby mieć pewność, że jest na to gotowy)
i przedyskutuje to ze swoim instruktorem ze szkoły.

4

Praktykant pokaże Tobie plan całego okresu praktyki jako jednego dużego lub kilku
mniejszych zadań w formacie zwanym: „zadania praktykanta”.

5

Możesz dać swoje komentarze zanim zgodzisz się na zadanie(a).

6

Ty (i Twoi koledzy) możecie teraz wspierać praktykanta w uczeniu się wykonywania
swoich obowiązków/zadań.

7

Wszystkie niezbędne informacje, np., jak długo dana osoba planuje uczyć się
zadania i co musi wiedzieć z teorii, można znaleźć w „zadaniach praktykanta”.

8

Nauczyciel ze szkoły skontaktuje się z Tobą w sprawie postępów ucznia /
praktykanta, ale oczywiście możesz również sam informować go o jego postępach…

9

Może się zdarzyć, że praktykant sam poprosi Cię o możliwość pokazania Tobie
czego się nauczył, poprosi Cię o podzielenie się Twoją opinią na ten temat i będzie
liczył na Twoją akceptację/zaliczenie (może nawet razem z instruktorem w szkole).

10

Praktykant będzie również dzielił się swoją opinią na temat zadania.

11

Po skończonym i podpisanym tj. zaakceptowanym przez nauczyciela zadaniu,
praktykant może rozpocząć kolejne zadanie.
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Aneks 4. Informacje zwrotne praktykanta – formularz opinii
Forma informacji zwrotnych jest ważnym narzędziem dla samego praktykanta. Ponieważ jest
w formie zorganizowanej tabeli, zachęca praktykanta do podzielenia sukcesów, tematów
i problemów na mniejsze części. Daje to lepszy pogląd na sytuację i pokazuje uczniom, że
wszystkie "sprawy" mogą być zakończone, a na pytania można uzyskać odpowiedź.

Informacje zwrotne praktykanta
(do przedyskutowania z nauczycielem / instruktorem lub opiekunem praktyki)

Data

Sukces / temat / pytanie

Dalsze działanie,
Obserwacje
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