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Od redakcji
Tłok w wagonie restauracyjnym. Pan z laptopem chciałby kaczkę (nie
ma), starsze małżeństwo pierogi, my – kawę i ciasto. Młoda kelnerka
w firmowym ubraniu nie daje się stresowi. – Proszę usiąść, zaraz
do Pań podejdę – rzuca nam w locie, a koleżance w kuchni podsuwa
kartkę z zamówieniami. Uprzejma i dobrze zorganizowana. I widać, że
lubi to, co robi.
Młodzi ludzie na rynku pracy. Jacy są? Czego pragną i co potrafią?
O tym, że młodym jest trudno, mówią nam liczby i doświadczenia.
Dotkliwy brak wykwalifikowanych pracowników to wielki problem
po obu stronach Odry, piszą autorzy na łamach naszego magazynu.
Z drugiej strony zaskakuje nas ogrom wsparcia, które na młodych ludzi wręcz czeka. Skąd zatem problem bezrobocia i braku kompetencji
w dobie rozbudowanej oferty edukacyjnej i nowoczesnych technologii
w obu krajach?

wiadamy, jak likwidować przepaść pomiędzy nauką a rynkiem pracy,
prezentując liczne programy, inicjatywy, portale internetowe oraz
przykłady udanych projektów. Nasi autorzy i rozmówcy wskazują, jak
zorganizować i sfinansować praktykę zagraniczną, wymianę doświadczeń wśród międzynarodowej kadry czy sprawić, by zawodówki znowu
były modne. Czego opiekun uczy się od ucznia i jak wzbudzić w młodych motywację do pracy.
Mamy nadzieję, że zarówno osoby pracujące z młodzieżą i dla niej,
jak i rodzice i sami młodzi ludzie znajdą w INFO dużo wskazówek
i inspiracji dla polsko-niemieckiej wymiany zawodowej.

Aleksandra
Milewska-Czachur,
Anke Papenbrock
– redaktorki INFO, odpowiedzialne za Public Relations
w Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).

Chcielibyśmy, aby czytelnik odnalazł w tekstach INFO odpowiedź
na te i podobne pytania. Czy rzeczywiście jest tak, że „głównego źródła takiego stanu rzeczy należy poszukiwać w rozdźwięku pomiędzy
wymogami rynku kształcenia a zainteresowaniami i umiejętnościami
młodych ludzi?” jak piszą Frank Neises i Caroline Kunert? Podpo-
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„Berufsorientacja w Grenzregionie“

Zdjęcia: Theodor-Fontane-Oberschule w Letschin, archiwum PNWM

Jak przebiega orientacja zawodowa w kraju sąsiada? Jak
pracują fabryki o zasięgu międzynarodowym, zlokalizowane
na pograniczu polsko-niemieckim? Jak wygląda codzienność w polskiej lub niemieckiej szkole? 32 młodych ludzi
z Letschin i Słubic zgłębiło te kwestie podczas projektu
„Orientacja zawodowa w regionie przygranicznym“, realizowanego przez Centrum Kształceniowe bbw (bbw Bildungszentrum) we Frankfurcie nad Odrą. Brali oni udział w analizie potencjału zawodowego, zwiedzali zakłady produkcyjne
i testowali swoje zdolności manualne. Co dał im ten projekt?
– Nasza młodzież mogła rozpocząć pracę w firmie z branży elektronicznej zaraz po ukończeniu szkoły – Jörg Masche, nauczyciel
w Theodor-Fontane-Oberschule w Letschin, wspomina wizytę w fabryce Yamaitchi we Frankfurcie nad Odrą. Masche uczy przedmiotu
o nazwie WAT, czyli „Gospodarka-praca-technika”, który jest realizowany od 7 klasy szkoły ponadpodstawowej. Jego celem jest intensywne przygotowanie uczniów do czekającego ich wyboru zawodu.
Letschin to gmina we wschodniej Brandenburgii licząca 4500 mieszkańców. Najbliższe przejście graniczne z Polską to oddalony o około 25
kilometrów Küstrin-Kietz/Kostrzyn. Mniej więcej 40 kilometrów dzieli ją
natomiast od Frankfurtu nad Odrą i położonych na przeciwległym brzegu
rzeki Słubic, polskiego 17-tysięcznego miasta. Kontakty z krajem sąsiada
mają dla obu stron wymiar raczej pragmatyczny – granicę przekracza
się, jadąc na zakupy; przyjaciół i znajomych raczej się tam nie ma.
Młodzi ludzie z Letschin nie spodziewali się, że dostawca części
samochodowych z prowincjonalnego miasta położonego w Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, którego zakład właśnie odwiedzają, wysyła swoje towary nie tylko za ocean, ale także na
rynek niemiecki. – Ten projekt otworzył przed naszymi uczniami nowe
horyzonty – uważa Ulrike Wagner, odpowiedzialna w Fontane-Oberschule za towarzyszenie młodym ludziom w procesie przejścia do
życia zawodowego. – Uczniowie przekonali się, co oznacza tolerancja
w praktyce, w codziennych kontaktach z innymi ludźmi – dodaje.
Poszerzenie horyzontów uczniom z Polski przyniosło inne nowe
odkrycia. Byli zaskoczeni faktem, jak wcześnie orientacja zawodowa
pojawia się w programie nauczania szkół niemieckich i że zawiera
ona tak wiele elementów praktycznych. – U nas nie istnieje taka ścisła
współpraca z instytucjami kształcenia zawodowego i firmami. Orientacja zawodowa ma charakter raczej teoretyczny – mówi Angelika Chustecka, pedagog szkolny z Gimnazjum nr 2 w Słubicach, jednej z dwóch
polskich szkół biorących udział w projekcie. – Dla naszych uczniów był
to pozytywny szok, że udostępniono im całe warsztaty i że mogli sami
wszystkiego spróbować – dodaje. Niektórzy z zaskoczeniem stwierdzali, że wymarzony zawód nie jest jednak tym właściwym. – Jedna
z uczennic myślała o pracy w warsztacie stolarskim – wspomina Chustecka. Dziewczyna dość szybko przekonała się, że brak jej odpowiednich warunków fizycznych do wykonywania tego zawodu.
Nie tylko młodzi ludzie, ale też nauczyciele zdobyli podczas projektu
nowe doświadczenia. – Przed rozpoczęciem projektu sam nie wiedziałem, jak wygląda codzienność w polskiej szkole – mówi Jörg Masche.
Stowarzyszenie bbw Centrum Kształcenia w Dziedzinie Gospodarki
w Berlinie i Brandenburgii (bbw Bildungswerk der Wirtschaft in Berlin
und Brandenburg) we Frankfurcie nad Odrą na przestrzeni półtora roku
zorganizowało w sumie dziesięć spotkań dla uczniów. Było to możliwe
dzięki wsparciu pozyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Program projektu obejmował poznanie się,
animację językową, zajęcia w grupach, analizę potencjału, prezentację
zawodów, wizyty w zakładach oraz praktyczną pracę w warsztatach –
wszystko to odbywało się w mieszanych zespołach polsko-niemieckich.

Najważniejszym punktem były zajęcia praktyczne. Przed wizytą
w zakładach produkcyjnych młodzi ludzie przygotowywali zestaw
pytań, które następnie zadawali pracownikom: Na czym konkretnie
polega praca w fabryce? Jakie kwalifikacje trzeba posiadać? Jak
bardzo elastyczni muszą być pracownicy? Ile można zarobić? Podczas
pracy w warsztatach uczniowie sami wytwarzali drobne produkty.
Mimo bariery językowej, różnicy wieku i innego poziomu wiedzy poczucie przynależności grupowej pojawiło się bardzo szybko.
Uczniowie z Polski byli w drugiej klasie gimnazjum (13-14 lat), młodzi
ludzie ze szkoły ponadpodstawowej w Letschin uczęszczali już do 9.
klasy, mieli więc 15 lub więcej lat. Już dawno brali udział w analizie
potencjału, dla Słubiczan była to jednak kompletna nowość. – Niektórym młodym ludziom zależało na tym, by wspólna praca odbywała się
zawsze w takich samych małych grupkach, z tymi samymi partnerami
z Polski – opowiada Ulrike Wagner ze szkoły w Letschin. – Komunikacja między nimi zawsze jakoś się udawała – po angielsku lub po niemiecku, a w awaryjnych sytuacjach także z pomocą tłumacza Google
– mówi Angelika Chustecka. Uczniowie kontaktowali się ze sobą także
w przerwie między spotkaniami poprzez sieci społecznościowe. Swój
projekt z miejsca przemianowali na „Berufsorientacja w Grenzregionie“ i wspólnie stworzyli odpowiednie logo.
Zarówno strona polska, jak i niemiecka są bardzo zainteresowane kontynuacją zakończonego już projektu. Jürgen Burau, inicjator
i koordynator projektu z ramienia bbw, dokonuje podsumowania,
które wypada pozytywnie. Celem przedsięwzięcia było, aby nie tylko
uczniowie i nauczyciele, ale także rodzice oraz przedstawiciele lokalnej administracji i polityki mogli poszerzyć swoje horyzonty poprzez
bezpośrednie doświadczenie. Wszyscy uczestnicy projektu mogli
sobie ponadto uświadomić, że po obu stronach granicy istnieją podobne problemy w kwestii orientacji zawodowej i w związku z brakiem
wykwalifikowanej siły roboczej.

Anke Papenbrock
– jest odpowiedzialna za Public Relations
w poczdamskim biurze PNWM.
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Rozwój kompetencji przydatnych
na współczesnym rynku pracy
Rozwijanie kompetencji przydatnych na współczesnym rynku pracy
to w tej chwili jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoi przed
Polską i innymi krajami Europy. Jeśli chcemy zbudować gospodarkę, która naprawdę będzie oparta na wiedzy, musimy od wczesnych
lat uczyć młodych Europejczyków, jakie umiejętności będą pożądane
przez pracodawców. Oprócz twardych kompetencji takich jak kodowanie ważna jest edukacja z zakresu tzw. kompetencji miękkich, jak
praca w grupach czy umiejętność autoprezentacji. Jednym z kluczowych zadań jest też aktywizacja zawodowa młodych kobiet. Oto kilka
przykładów autorskich programów prowadzonych przez polskie
organizacje pozarządowe, instytucje państwowe i firmy, które mają
realizować wspomniane zadania.

„Mistrzowie Kodowania” to program ogólnopolski. W II edycji
programu w roku szkolnym 2014/2015 wzięło udział prawie 650 szkół
z całej Polski. Zorganizowano szkolenia dla ponad 1200 nauczycieli,
w trakcie których edukatorzy zobaczyli, jak skuteczniej i przyjaźnie
uczyć najmłodszych kodowania. Jest to program przeznaczony dla
uczniów z klas od 4. do 6. szkoły podstawowej i został przygotowany tak, aby szkoły nie musiały doposażać się w najnowocześniejszy
sprzęt, a wszystkie programy w nim wykorzystywane są typu open
source, czyli jest to ogólnodostępne i darmowe. Wystarczy zwykły
pecet, ale jeśli i to jest barierą dla szkoły, to Samsung chętnie wypożycza niezbędny sprzęt i udziela pomocy technicznej. Na rok szkolny
2015/2016 jest planowana III edycja programu.

Kodowanie zaczyna się w podstawówce

Jak zainspirować przyszłych, młodych
profesjonalistów?

Jedną z podstawowych twardych kompetencji pożądanych przez przyszłych pracodawców dzisiejszych nastolatków jest programowanie,
a w polskich szkołach brakuje tego typu edukacji. Dlatego też powstał
program „Mistrzowie Kodowania”.
Nauka kodowania w młodym wieku fenomenalnie wpływa na
rozwój umiejętności kognitywnych dziecka – rozwiązywania problemów, pracy zespołowej, prowadzenia projektów. Dzieci, które uczą
się kodowania, po prostu rozwijają się lepiej i szybciej. Nauka programowania ma też jeszcze jeden cel. Poznanie języków kodowania
pozwala uniknąć najmłodszym bycia „niewolnikami maszyn”. Jak
wynika z badań amerykańskiej organizacji pozarządowej Common
Sense Media, aż 38 procent dzieci, które nie ukończyły jeszcze drugiego roku życia, miało już styczność ze smartfonem lub tabletem.
Aby nie przyjmować bezkrytycznie wszystkich rozwiązań, jakie niosą
za sobą te urządzenia, najmłodsi muszą znać podstawy ich funkcjonowania.
„Mistrzowie Kodowania” to program, który został przygotowany
w najdrobniejszych szczegółach i z udziałem ekspertów, którzy od lat
zajmują się nauczaniem programowania. Stworzyli go przedstawiciele
Centrum Edukacji Obywatelskiej, członkowie stowarzyszenia Rodzice
w Edukacji oraz pracownicy Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie. Fundatorem i inicjatorem programu jest firma Samsung.

Sama edukacja w zakresie miękkich i twardych kompetencji przydatnych na współczesnym rynku pracy to jednak nie wszystko. Młodych
ludzi jeszcze trzeba zainspirować, aby zechcieli szukać zatrudnienia
w najbardziej perspektywicznych branżach. To jest właśnie cel programu „Link do przyszłości”.
Bezrobocie wśród młodych ludzi w Polsce kształtuje się na poziomie ponad 20 procent. To bardzo poważny problem. Dużo mówi się
o tym, jak go rozwiązywać, ale przeciwdziałanie bezrobociu wśród
młodych, kiedy już do niego doszło, jest spóźnionym działaniem. Dlatego Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego postanowiła
mu zapobiegać dużo wcześniej.
„Link do przyszłości” jest adresowany do młodzieży z ostatnich
klas gimnazjów i młodzieży licealnej. W jego ramach młodzi profesjonaliści, czyli osoby, które są aktywne zawodowo i mają już na koncie
pierwsze sukcesy, a często nie ukończyły jeszcze 30. roku życia, spotykają się z uczniami i starają się ich zainspirować swoim przykładem
do kształcenia się pod kątem najnowszych technologii. To ma szansę
przydać się im w przyszłości w znalezieniu dobrej pracy. Spotkania
w ramach „Linku do przyszłości” odbywają się w bibliotekach, domach kultury, szkołach czy Ochotniczych Hufcach Pracy zlokalizowanych w miejscowościach do 200 tysięcy mieszkańców.
W trzech edycjach programu łącznie wzięło udział ponad 37 tysięcy uczniów, z czego ponad 21 tysięcy uczestniczyło w spotkaniach
organizowanych w bibliotekach, szkołach i innych ośrodkach kultury.
Reszta uczestników miała kontakt z programem w ramach webinariów (seminariów online) i spotkań online. – Aż 99 procent uczestników oceniło je pozytywnie, zaś znakomita większość potwierdziła, że
dzięki nim dowiedziała się więcej o różnych zawodach, roli nowych
technologii w pracy oraz czego się uczyć i jaką profesję wybrać – podkreślają organizatorzy „Linku do przyszłości”.
Program realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoftu w ramach inicjatywy YouthSpark oraz
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Projektowi patronują Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Pracy i Polityki Społecznej.
Do tej pory odbyły się trzy edycje programu. Pod koniec 2015 roku
wystartuje IV edycja „Linku do przyszłości”.

Czy pracę dla młodych można zagwarantować?
Oddolne inicjatywy trzeciego sektora i firm prywatnych w inspirowaniu i szkoleniu młodych ludzi pod kątem potrzeb rynku pracy są bardzo ważne, lecz same w sobie nie sprawią, że nagle wszyscy młodzi
Polacy znajdą pracę. Niezbędna jest również pomoc rządowa. Dlatego
też Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS ) w ramach ogól-
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nounijnego programu „Gwarancje dla młodych” przeznaczy do 2021
roku prawie 14 miliardów złotych na edukację zawodową. Różne działania podejmowane przez urzędy pracy oraz Ochotnicze Hufce Pracy
(OHP) mają łącznie dotrzeć do 2,4 miliona osób poniżej 25. roku życia.
Połowa środków programu pochodzi z funduszy unijnych, a połowa
z budżetu państwa.
Program „Gwarancji dla młodzieży” już działa. Jako pierwsze
zaangażowały się w niego Ochotnicze Hufce Pracy, które prowadzą
dwa projekty – „Równi na rynku pracy” i „Pomysł na siebie”. Do
końca tego roku 393 hufce z całego kraju zorganizują centra edukacji i pracy młodzieży, centra kariery oraz punkty pośrednictwa pracy.
Działania OHP są skierowane przede wszystkim do młodych ludzi
znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a w szczególności do
osób wywodzących się z rodzin niepełnych, dotkniętych bezrobociem
i ubóstwem.
Projekt „Pomysł na siebie” jest adresowany do młodzieży licealnej
(w wieku od 15 do 17 lat). Jego zadaniem jest pomoc w powrocie do
szkoły, wyrównanie zaległości czy zdobycie kwalifikacji zawodowych
poprzez udział w kursach i szkoleniach. W pierwszej edycji projektu,
która cały czas trwa, bierze udział 1,5 tysiąca osób. Na pomoc im
MPiPS przeznaczyło 19 milionów złotych. Natomiast „Równi na rynku
pracy” to program, w którym bierze udział 6 tysiecy osób w wieku od
18 do 25 lat. Celem projektu jest pomoc w znalezieniu pracy lub założeniu własnej działalności gospodarczej. Budżet na ten program to
prawie 100 milionów złotych.
W działania programu „Gwarancji dla młodzieży” mogą włączyć
się również organizacje pozarządowe. Wcześniej jednak muszą wziąć
udział w przygotowywanych przez MPiPS konkursach ofert.

zdjęcia: TOBIAS TANZYNA, ARCHIWUM PRYWATNE AUTORA

Aktywizacja zawodowa młodych kobiet
Polskim rynkiem pracy rządzą mężczyźni. Jak wynika z raportu
„Przedsiębiorczość kobiet w Polsce”, opracowanym przez Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, na rynku jest 13,5 milionów
aktywnych zawodowo pań, co stanowi 59,4 procent wszystkich przedstawicielek płci pięknej w Polsce. Odsetek ten w przypadku mężczyzn
wynosi 73 procent. W sektorze IT dysproporcje są jeszcze wyraźniejsze. Kobiety stanowią tylko 10 procent absolwentów kierunków
informatycznych w Polsce, a odsetek kobiet zajmujących wysokie
stanowiska w branży nowych technologii wynosi zaledwie 11,2 procent. Dlatego też istnieje w Polsce szereg inicjatyw, które starają się
aktywizować dziewczyny i młode kobiety wchodzące na rynek pracy
lub rozpoczynające edukację wyższą.
Projekt „Dziewczyny na politechniki”, który jest wspierany
m. in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji czy Ministerstwo Gospodarki ma za
zadanie zwiększenie liczby młodych kobiet studiujących kierunki
ścisłe. – W ciągu 7 lat trwania akcji liczba studentek na uczelniach
technicznych wzrosła o 20 tysięcy – co przy panującym niżu demograficznym i ogólnym deficycie studentów na uczelniach wyższych
jest naszym wielkim sukcesem – chwalą się organizatorzy programu: Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych i Fundacja
Edukacyjna „Perspektywy”. Był to pierwszy tego typu program w tej
części Europy.
Natomiast organizatorzy różnych działań edukacyjnych pod szyldem „Girls Code Fun” adresują swoje programy do małych dziewczynek i nastolatek. To „dziewczyńska” wersja „Mistrzów Kodowania”,
czyli programu nauki języka kodowania Scratch. W rożnych działaniach „Girls Code Fun” mogą brać udział dziewczynki od 5 do 15 roku
życia. Program jest realizowany przez wyspecjalizowaną fundację
Girls Code Fun.
Do dorosłych kobiet, już aktywnych zawodowo, które chcą zmienić swój profil zawodowy lub poszukują pracy, docierają natomiast
organizatorki społeczności Geek Girls Carrots. Pod tym szyldem
organizowane są spotkania i warsztaty, które mają edukować kobiety

z zakresu nowych technologii. Poprzez spotkania ze specjalistkami
branży IT Geek Girls Carrots pokazują, jakich umiejętności poszukują
dziś pracodawcy. Co miesiąc w całej Polsce w różnych cyklicznych
imprezach (spotkania, warsztaty, konferencje) pod tym szyldem bierze
udział ponad 1000 kobiet.

Potencjał zawodowego selfie
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oprócz inspirowania młodych w ramach „Linku do przyszłości” stara się też pokazywać
im, jak szukać pracy oraz gdzie mogą ją znaleźć w przyszłości.
Jednym z narzędzi, które służą temu celowi jest ćwiczenie „Twój
Potencjał”. To internetowy kwestionariusz, w którym młoda osoba
deklaruje, jakie są jej dotychczasowe sukcesy oraz czym się interesuje. Po serii doprecyzowujących pytań narzędzie wskazuje, w jakich
branżach i zawodach dana osoba mogłaby się sprawdzić.
Natomiast program „Selfie zawodowca”, który był częścią „Tygodnia z internetem 2015” miał na celu nabycie przez uczestników
umiejętności poszukiwania pracy za pomocą społecznościowych
serwisów biznesowo-rekrutacyjnych. W ramach specjalnych zajęć,
prowadzonych przez specjalistę z zakresu rekrutacji, młodzi ludzie
zakładali profile w takich serwisach jak LinkedIn czy Goldenline,
tworzyli swój wirtualny profil zawodowy, wyszukiwali interesujące ich
oferty pracy i argumentowali, dlaczego te oferty są dla nich ciekawe
oraz dlaczego powinni zostać wybrani przez potencjalnych pracodawców. Do tej pory odbyła się jedna edycja programu.

Czy te wszystkie działania są skuteczne?
Jak wynika z danych Eurostatu, liczba bezrobotnych w pierwszym
kwartale 2015 roku wśród młodych ludzi (do 25. roku życia) spadła
o 100 tysięcy osób w porównaniu rok do roku. Wciąż jednak ponad 21
procent młodych Polaków nie ma pracy. To armia 300 tysięcy ludzi.
Skąd bierze się bezrobocie wśród młodych? Jak wynika z danych
resortu pracy, prawie 30 procent młodych bezrobotnych nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych. Dlatego też programy podnoszące
kwalifikacje najmłodszych na rynku pracy są tak ważne. Na dodatek,
jak pokazują dane Eurostatu, są one skuteczne.
Paweł Luty
– dziennikarz aktywnie włączający się w działania organizacji pozarządowych.
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Zlikwidować przepaść
W różnych niemieckich regionach i grupach zawodowych można
obecnie zaobserwować dotkliwy brak wykwalifikowanych pracowników. Coraz więcej miejsc praktycznej nauki zawodu pozostaje
nieobsadzonych. Mimo to płynne przejście ze szkoły do regularnego
szkolnego lub dualnego kształcenia zawodowego w przypadku blisko 250 000 młodych ludzi kończy się niepowodzeniem bądź musi
zostać poprzedzone udzieleniem odpowiedniego wsparcia. Wydaje
się, że głównego źródła takiego stanu rzeczy należy poszukiwać
w rozdźwięku pomiędzy wymogami rynku kształcenia a zainteresowaniami i umiejętnościami młodych ludzi.
Dlatego też celem politycznym stało się umożliwienie jak największej liczbie młodych ludzi bezpośredniego przejścia na rynek kształcenia zawodowego oraz zmniejszenie liczby młodych, korzystających z tak
zwanych środków przejściowych. Oznacza to działania zmierzające do
zmniejszenia przepaści pomiędzy realnym przygotowaniem młodzieży
a wymogami przedsiębiorstw odpowiedzialnych za przyuczenie do
zawodu. Wiele ofert wspierających proces przejścia ze szkoły do pracy
zawodowej skierowanych jest zatem do obu stron. Równolegle tzw.
akwizytorzy miejsc praktycznej nauki zawodu, zatrudnieni przez Federalną Agencję Pracy (Bundesagentur für Arbeit, BA; dawniej: Federalny
Urząd Pracy – przyp. red.), poprzez bezpośredni kontakt z przedsiębiorstwami mają za zadanie poszukiwać dodatkowych miejsc kształcenia,
odpowiadających poziomowi kwalifikacji młodych ludzi.
Zasadniczo w Niemczech realizowane są założenia podejścia prewencyjnego, którego celem jest umożliwienie młodym ludziom jak
najwcześniejszej konfrontacji z własnymi zainteresowaniami i umiejętnościami. Proces ten rozpoczyna się w 7. klasie (dzieci w wieku 12 lub 13
lat – przyp. red.) poprzez tzw. określenie kompetencji lub analizę potencjału zawodowego. Powinna ona stanowić podstawę rozwoju kompetencji
uczniów, zachęcać ich do refleksji, być impulsem do możliwie samodzielnej pracy nad perspektywami osobistymi i zawodowymi oraz pobudzać
do działania. Podczas praktycznych ćwiczeń mierzą się oni z sytuacjami
z życia codziennego i ze świata pracy.
Coraz trudniej połapać się w gęstej i pełnej przeszkód sieci instytucjonalnych kompetencji i ofert skierowanych do młodych ludzi. Prowadzi
to do coraz częstszych przerw w procesie przejścia od nauki do pracy
zawodowej i częściowego wstrzymania jego przebiegu. Dlatego tak
ważna jest wzmożona współpraca odpowiednich instytucji. Zainicjowana
przez Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF), Federalne Ministerstwo
Pracy i Spraw Społecznych (Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
BMAS) i Federalną Agencję Pracy „Inicjatywa Łańcuchów Edukacyjnych“ („Initiative Bildungsketten“) podejmuje we współpracy z landami
działania zmierzające do wypracowania i powiązania ze sobą skutecznych instrumentów w jednolity, spójny i obowiązujący na terenie całych
Niemiec system. Przykładem instytucjonalnej reorganizacji i skupienia
programów wielu jednostek pod jednym dachem jest model hamburskiej Młodzieżowej Agencji Pracy (Jugendberufsagentur). Młodzieżowa
Agencja Pracy to bardziej intensywna forma współpracy przedstawicieli
różnych instytucji i kompetencji: agencji pracy, Jobcenter (urzędów
łączących kompetencje urzędów pracy i ośrodków pomocy społecznej –
przyp. red.) i urzędów ds. młodzieży (Jugendamt). Założeniem koncepcji
Młodzieżowych Agencji Pracy jest, aby żaden młody człowiek kończący
szkołę nie „zaginął“, czyli aby każdy otrzymał adekwatną ofertę pracy,
odpowiadającą jednocześnie zapotrzebowaniu rynku. Natomiast poprzez lokalny oddział agencji pracy może skorzystać z programów przygotowania zawodowego lub wspierania kształcenia.
Już w 2010 roku Federalna Agencja Pracy zainicjowała koalicje na
rzecz pracy „Młodzież i zawód“ („Jugend und Beruf“), którym przyświecają podobne cele. Obecnie na terenie całych Niemiec istnieje już
ok. 180 takich koalicji i Młodzieżowych Agencji Pracy.
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Działania wspierające młodych ludzi w procesie przejścia z etapu
kształcenia do etapu życia zawodowego obejmują różne aspekty:

Orientacja zawodowa
Orientacja zawodowa jest pojmowana jako trwający całe życie proces
zbliżania i dopasowywania zainteresowań, pragnień, wiedzy i umiejętności jednostki do możliwości, potrzeb i wymagań świata pracy i środowiska zawodowego. Inicjatywy z zakresu orientacji zawodowej wspierają młodych ludzi w trakcie realizacji tego procesu, pomagają im w krytycznej ocenie własnych zainteresowań i kompetencji oraz w poznaniu
wymogów danych zawodów, branży i samego świata pracy. To oferty
realizowane w większości w szkołach. Poszczególne moduły orientacji
zawodowej powinny być powiązane koncepcyjnie i w miarę możliwości
bazować jeden na drugim. I tak proces określenia kompetencji (pw.)
rozpoczyna się już w 7. klasie. W przypadku stwierdzenia specjalnych
potrzeb edukacyjnych jego wyniki powinny stanowić punkt odniesienia
dla indywidulanego programu wsparcia. Praktyki w przedsiębiorstwach
lub poznawanie obszarów zawodowych w ośrodkach kształcenia zawodowego umożliwiają młodym ludziom poznanie konkretnych obszarów
zawodowych i refleksję nad tymi doświadczeniami oraz konfrontację ich
z własnymi umiejętnościami i zainteresowaniami. Dopełnienie oferty
stanowią działalność informacyjna, szkolenia w zakresie poszukiwania
pracy oraz możliwość konsultacji. Zaangażowanie uczniów w aktywności z zakresu orientacji zawodowej dokumentowane jest z reguły
w różnych formach portfolio, takich jak Teczka Wyboru Zawodu (Berufswahlpass). Berufswahlpass ułatwia strukturyzację procesu wyboru
i poszukiwania zawodu. Dzięki udokumentowaniu w nim poszczególnych etapów tego procesu służy także refleksji nad jego przebiegiem.
Również internet zawiera wiele dobrych narzędzi wspierających
proces orientacji zawodowej. Na planet-beruf.de zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele lub rodzice znajdą wiele przydatnych informacji
i materiałów z zakresu orientacji zawodowej. Portal beroobi.de zawiera natomiast multimedialne prezentacje poszczególnych zawodów,
które dzięki odpowiedniej narracji, np. poprzez młode postaci, dotykają świata młodzieży, w ten sposób skutecznie do niej docierając. Na
qualiboxx.de znajdują się oferty szkoleniowe z zakresu kompetencji
bazowych, środowiska życia i pracy i orientacji zawodowej oraz oferty
dotyczące różnych zawodów, a także platforma internetowa służąca
łączeniu w sieci specjalistów. Godne polecenia są również strony
internetowe stworzone przez landy, organizacje zawodowe, branże,
inicjatywy czy związki zawodowe (ich listę wraz z linkami można znaleźć na stronie planet-beruf.de; patrz też s. 26).
Orientacja zawodowa jest zapisanym w programie kształcenia
zadaniem szkół ponadpodstawowych podlegających władzom krajów
związkowych. Większość z nich wypracowała już swoje koncepcje
w zakresie orientacji zawodowej lub właśnie nad nimi pracuje. Podczas realizacji różnych inicjatyw szkoły współpracują z Federalną
Agencją Pracy lub z innymi podmiotami edukacyjnymi, otrzymującymi
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wsparcie np. od agencji pracy, federalnego ministerstwa edukacji lub
od władz landu. Program Doradztwa Zawodowego ministerstwa edukacji wspiera analizę potencjału oraz tzw. dni warsztatowe, podczas
których młodzież może przez dwa tygodnie poznać przynajmniej trzy
obszary zawodowe.

Wsparcie w procesie przejścia
Różnorodne inicjatywy mają na celu zapewnienie młodym ludziom
bezpieczeństwa, szczególnie w przypadku momentów krytycznych
w procesie przechodzenia z różnych etapów kształcenia w kolejne, oraz
zagwarantowanie im ogniw łączących, a tym samym stworzenie tzw.
łańcuchów edukacyjnych, prowadzących do pomyślnego zakończenia
kształcenia. Przede wszystkim młodzi ludzie z gorszymi perspektywami na dobry start lub osoby defaworyzowane muszą pokonywać na
swojej ścieżce edukacyjno-zawodowej liczne przeszkody. Przykładem
działań wspierających jest tu „Towarzyszenie podczas startu na drodze
do zawodu“ („Berufseinstiegsbegleitung“) – inicjatywa skierowana
do młodzieży ze szkół głównych (Hauptschule) i szkół specjalnych
(Förderschule). Jej celem jest pomoc w ukończeniu nauki, wyborze
zawodu i poszukiwaniu miejsca jego praktycznej nauki. Towarzyszenie
rozpoczyna się w szkole, jest kontynuowane w momencie przejścia do
kształcenia zawodowego, a także trwa przez pierwszy okres po jego
rozpoczęciu. W ten sposób zostaje nawiązana relacja oparta na zaufaniu oraz zapewniona ciągła opieka, która ma szczególne znaczenie dla
młodych ludzi z mniejszymi szansami na dobry start.
W ramach programu „Wzmocnić młodych“ („Jugend stärken“) Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ)
wspiera społeczną, szkolną i zawodową integrację młodych ludzi
z mniejszymi szansami na dobry start. Także tutaj punkt ciężkości
kładzie się na kompetencje młodzieży, a przygotowany plan edukacji
i wsparcia uwzględnia szczególnie specyfikę ich środowiska społecznego. W oparciu o ten plan integracji powstają odpowiednie oferty
wsparcia. Również w ramach programu „Edukacja, Gospodarka,
Praca w Dzielnicy” („Bildung, Wirtschaft, Arbeit im Quartier”, BIWAQ),
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i realizowanego przez federalne ministerstwo transportu, skierowanego do
konkretnych miejscowości i ich dzielnic, dotowane są projekty z zakresu przejścia od nauki w szkole do pracy zawodowej.

zdjęcia: Magdalena Zatylna, BIBB

Przygotowanie do zawodu i kształcenia zawodowego
Przygotowanie do zawodu i kształcenia zawodowego obejmuje oferty
szkoleniowe skierowane do młodych ludzi, którzy spełnili obowiązek
szkolny, ale nie znaleźli swojego miejsca na rynku kształcenia zawodowego i pracy. Celem jest stworzenie podstaw dla rozwoju zawodowych umiejętności praktycznych zainteresowanych i doprowadzenie
do rozpoczęcia przez nich kształcenia w zakresie jednego z zawodów
wprowadzonych do klasyfikacji szkolnictwa zawodowego. Zadanie to
realizują różne podmioty poprzez następujące oferty:
 inicjatywy kształceniowe Federalnej Agencji Pracy przygotowujące do wykonywania zawodu, realizowane przez różne podmioty,
ale obejmujące także zajęcia w przedsiębiorstwach;
 uproszczona oferta wsparcia aktywizującego dla młodych. Jest ono
skierowane do trudnej do zmotywowania młodzieży, która nie ma
innej możliwości zaznajomienia się z rynkiem kształcenia i pracy;
 szkolenie wstępne w przedsiębiorstwach, finansowane przez Federalną Agencję Pracy; w okresie od 6 do 12 miesięcy przedsiębiorstwa mogą poznać sprawności i umiejętności młodych ludzi,
ci natomiast mogą nabyć zawodowe umiejętności praktyczne;
celem szkolenia wstępnego jest nawiązanie stosunku pracy;
 szkolne przygotowanie zawodowe, prowadzone w szkołach zawodowych w oparciu o ustawy o szkolnictwie poszczególnych
krajów związkowych, a tym samym bardzo różnie zorganizowane
(np. w formie rocznego przygotowania do zawodu);

 dodatkowe oferty w ramach wsparcia młodzieży realizowane np.
w młodzieżowych warsztatach pracy.

Kształcenie zawodowe
Oferty towarzyszenia podczas kształcenia lub wsparcia w jego trakcie
skierowane są zarówno do młodych dorosłych, przedsiębiorstw, pracowników pełniących rolę nauczycieli zawodu, jak i do szkół zawodowych i ich kadry pedagogicznej. Przyświeca im zawsze jeden cel: doprowadzić młodzież do otrzymania tytułu zawodowego lub do ukończenia regularnego kształcenia. Często realizowane są one przy wsparciu
jeszcze jednego partnera, np. instytucji edukacyjnej, który towarzyszy
całemu procesowi na różnych jego etapach, służąc radą i wsparciem.
Do stałej oferty wsparcia w procesie kształcenia należą pomoc towarzysząca zdobywaniu wykształcenia oraz kształcenie zawodowe w instytucji niebędącej przedsiębiorstwem. Jej realizacją na zlecenie Federalnej
Agencji Pracy zajmują się placówki kształceniowe. W przyszłości, czyli
od roku szkolnego 2015/2016, Federalna Agencja Pracy zamierza także
rozpisać przetarg na model usługi kształcenia z asystą (Assistierte Ausbildung). Zakłada on, że instytucje edukacyjne będą oferować usługi dla
uczniów i przedsiębiorstw, aby w ten sposób umożliwić przede wszystkim młodzieży słabiej uczącej się lub z mniejszymi szansami regularne
kształcenie w przedsiębiorstwach. Forma, w jakiej wykorzystane zostanie to wsparcie, będzie uzależniona od indywidualnych potrzeb młodych
ludzi lub zakładów pracy. Będzie ona mogła zatem obejmować zarówno
pomoc w organizacji kształcenia lub w ustaleniu jego ram, jak i zajęcia
wyrównawcze lub indywidualne towarzyszenie młodym ludziom. Obok
tych stałych instrumentów istnieją także inne programy i oferty, realizowane na obszarze konkretnych landów lub gmin, służące np. przeciwdziałaniu rozwiązywaniu umów lub przerwaniu kształcenia. I tak na
przykład w ramach programu VerA uczniom, którym grozi przerwanie
kształcenia, towarzyszą wolontariusze. Wspierają ich, rozwiązując problemy w szkole, np. poprzez korepetycje, lub pomagają im radzić sobie
z trudnościami komunikacyjnymi w przedsiębiorstwie.

Edukacja drugiej szansy
Oferty doskonalenia zawodowego i programy edukacji drugiej szansy
skierowane są do młodych dorosłych mających już doświadczenie
w pracy, ale nieposiadających jeszcze żadnego dyplomu uzyskania
tytułu zawodowego. Mamy tu do czynienia z kombinacją doskonalenia
zawodowego i zatrudnienia. Ich modułowa struktura umożliwia osobom zainteresowanym podjęcie zróżnicowanej i zindywidualizowanej
ścieżki doskonalenia. W zależności od podstaw prawnych może być
ona realizowana w przedsiębiorstwach, placówkach kształceniowych
lub instytucjach publicznych.
Carolin Kunert,
Frank Neises
– pracują w Federalnym
Instytucie ds. Kształcenia
Zawodowego (Bundesinstitut für Berufsbildung,
BiBB) w dziale „Przejście do
kształcenia zawodowego i zawodu, orientacja zawodowa / program
orientacji zawodowej”.
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Zawodówki z przyszłością
Jak polskie firmy radzą sobie z brakiem świeżej krwi? W szkołach zawodowych
zakładają specjalne klasy i wychowują w nich przyszłych pracowników.
Taką strategię wybrał m.in. Solaris.

–B

ardzo dobre wyniki w nauce nie są kluczowe podczas
naboru do klasy patronackiej – mówi Monika Rudnicka,
specjalista ds. rekrutacji i rozwoju w Solarisie, polskiej
firmie produkującej autobusy, trolejbusy i tramwaje. Szesnastolatkowie, którzy po gimnazjum decydują się uczyć w szkole zawodowej,
zwykle nie mają najlepszych stopni. Rudnickiej bardziej niż na ocenach zależy jednak na nastawieniu młodych ludzi. – Sprawdzam, czy
faktycznie interesuje ich świat techniki. A najważniejsze jest to, czy
mają techniczne pasje – mówi.
Chociaż z tymi ocenami wcale nie jest tak źle. Solaris to znana
i prężna firma. Ma wśród młodych ludzi dobrą markę. Kalkulują, że nauka w klasie patronackiej firmy w szkole zawodowej w podpoznańskiej
Murowanej Goślinie będzie się im po prostu opłacać. – Podczas rozmów
kwalifikacyjnych spotykam coraz więcej bardzo zdolnych i ambitnych
młodych ludzi. Pomagamy im robić karierę – zapewnia Rudnicka.

Pionierzy z Wielkopolski

– Nie mamy problemów z zamówieniami, brakuje tylko pracowników
– mówił w pierwszej połowie roku w rozmowie z „Gazetą Wyborczą”
Sławomir Łubiński ze stoczni Nauta w Gdyni. Okoliczne szkoły zawodowe i technika już nie kształcą przyszłych pracowników dla przemy-
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słu stoczniowego. Młodzi ludzie zresztą nie wiedzą, jak wygląda ciężka stoczniowa praca. Firma musi ich tego uczyć od zera, traci czas
i pieniądze. I nie tylko chodzi o koszt szkolenia nowo przyjętych, ale
o wydajność zakładu. Bo gdyby ludzie od razu wiedzieli, co mają robić,
produkcja szłaby jeszcze sprawniej.
W Solarisie nie ma tego problemu. W halach firmy w podpoznańskim Bolechowie pracuje obecnie 44 nastolatków, którzy uczą się
zawodu. Ich 41 starszych kolegów ma już w firmie etaty.
Pierwsi uczniowie w fabryce pojawili się w 2007 roku, gdy Solaris rozpoczął współpracę ze szkołą w Murowanej Goślinie. Firma
wybrała właśnie ją, bo znajduje się po sąsiedzku. Fabrykę od szkoły
dzieli zaledwie kilka kilometrów. A poza tym młodzież uczy się w niej
w zawodach, których w Solarisie potrzebowano. Chodzi o monterów
mechatroników i elektromechaników pojazdów samochodowych.
Jakieś dziesięć lat temu, w czasie bardzo dynamicznego rozwoju,
a także w wyniku masowej emigracji zarobkowej, w firmie zaczęło
brakować rąk do pracy. Od zaraz potrzebni byli elektrycy, lakiernicy,
a na rynku pracy brakowało ludzi w tych profesjach. Wówczas narodził
się pomysł, by samemu wyszkolić przyszłych pracowników. Ale szkoły
zawodowe świeciły pustkami. Młodych ludzi bardziej ciągnęły studia
(zwykle w prywatnych szkołach), a nie perspektywa pracy w nowo-
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czesnej fabryce. – Mimo wszystko uznaliśmy, że warto spróbować.
Uruchomiliśmy klasę patronacką – opisuje Rudnicka. Solaris nie jest
jedyną firmą, która zdecydowała się na taką współpracę ze szkołami
zawodowymi. W szkole w Murowanej Goślinie swoją klasę patronacką
ma też firma El-Cab produkująca wiązki elektryczne, w pobliskim
Swarzędzu kilka klas patronackich prowadzi Volkswagen i produkująca łożyska firma SKF. Niestety każda z firm musiała opracować własny program szkolenia. Nawet w fabrykach Volkswagena i Solarisa,
mimo że to firmy z tej samej branży, produkcja wygląda inaczej, więc
wymagania wobec uczniów też są inne. Na szczęście przedsiębiorstwa mocno wspierał starosta powiatu poznańskiego, który mówił
dziennikarzom, że woli wydać setki tysięcy złotych na przewożenie
uczniów między szkołami i fabrykami, bo później, gdy zaczną pracować, zwrócą to, płacąc podatki. Z bezrobotnych młodych ludzi gmina
nie miałaby zaś pożytku.
W 2007 roku firmy spod Poznania były pionierami. Jeszcze w 2013
roku liczbę klas patronackich w Polsce szacowano ledwie na 140.
Dziś dokładną liczbę trudno podać, bo klas patronackich ciągle przybywa. W ten sposób narybku szukają nawet Polskie Linie Kolejowe.
W Rzeszowie w klasie patronackiej będą kształcić się specjaliści od
sterowania ruchem kolejowym. Matura i dyplom wyższej uczelni nie
gwarantują pracy. Konkretny zawód tak. Zauważył to kilka lat temu
ówczesny premier Donald Tusk, mówiąc cierpko, że „lepiej być dobrym spawaczem niż kiepskim politologiem”. W ten sposób komentował wysokie bezrobocie wśród młodych ludzi, także wśród absolwentów wyższych uczelni.

Fabryka to nie przedszkole

„Pan Tadeusz” też potrzebny

– Słaby nabór to już przeszłość. W zeszłym roku przyjęliśmy do klasy
patronackiej 20 osób. W tym roku spodziewamy się, że nabór będzie
większy – mówi Białachowska. Najlepszą reklamę klasie patronackiej robią jej uczniowie. Bo firma o nich dba. Nie chodzi tylko o to,
że w fabryce zdobywają praktyczną wiedzę, cenną na rynku pracy.
Również zarabiają. Zgodnie z przepisami tzw. pracownik młodociany
w pierwszym roku nauki ma dostawać 4 procent przeciętnego
→

zdjęcia: SOLARIS

Filip Słomiński z Murowanej Gośliny poczuł niepokój, gdy trzy lata
temu po raz pierwszy wszedł do hali, w której produkowano nowe
Solarisy. Czuł, że wrzucono go od razu na głęboką wodę. Przywykł do
luzu panującego w gimnazjum, a w fabryce wszyscy byli poważni. No
i zasuwali. – Stało się dla mnie jasne, że tu nikt nie będzie się nade
mną litował, bo mam 16 lat. To fabryka – opowiada. Lęk mu szybko

przeszedł, bo okazało się, że starsi koledzy są fajni. Nie traktowali go
z góry, ani tak, jakby był dzieckiem. Był po prostu jednym z nich.
Pracownicy Solarisa przyznają, że na początku część załogi krzywo
patrzyła na nieporadne „dzieci”. Uczniowie z Murowanej Gośliny musieli zapracować na reputację, co im się szybko udało.
Filip do klasy patronackiej poszedł dzięki starszej siostrze, która
już pracowała w firmie. – Opowiadała mi o niej w samych superlatywach. Przez ostatni rok praktycznej nauki zawodu uczył się głównie pracy elektryka. Zajmował się też sprawdzaniem, czy działają
wszystkie systemy w autobusach, w których zakończono proces
produkcji – Taką diagnostykę prowadzi się za pomocą komputerów.
To skomplikowana i odpowiedzialna praca – mówi Filip z dumą
w głosie. Bo skoro mając 19 lat, może tym się zajmować, to już coś
w życiu osiągnął.
Joanna Białachowska, która w jego szkole jest kierownikiem
kształcenia praktycznego, wspomina, że początki współpracy z Solarisem były skromne. – Do klasy patronackiej przyjęto tylko czterech
uczniów – wspomina. I to mimo wielu reklam w okolicznych gimnazjach. Większość kandydatów, która przyszła na rozmowę kwalifikacyjną, nie spełniała oczekiwań pracodawcy.
Były też inne problemy. Szkoła nie miała własnych warsztatów,
więc uczniowie raz w roku jechali na zajęcia do centrum praktycznej
nauki zawodu np. w Zielonej Górze. Firma nie była zadowolona z efektów. Uczniom zapewniono więc dodatkowe zajęcia praktyczne. Teraz
naukę realizują w szkole w podpoznańskim Swarzędzu.
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wynagrodzenia miesięcznie. Dla pierwszoklasisty wychodzi obecnie
158 złotych. Ale Solaris płaci im troszkę więcej. Na zachętę.
Przygoda z firmą zaczyna się od rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci, ponieważ są niepełnoletni, przychodzą na nią z rodzicami.
Przedstawiciele Solarisa pytają o wiedzę o firmie i zainteresowania
kandydatów. Zwykle pada pytanie: co ostatnio zepsułeś lub naprawiłeś. Uczniowie opowiadają o swoich zmaganiach ze skuterami, urządzeniami elektrycznymi albo o naukowych eksperymentach. – Oprócz
pytań o zainteresowania, zwracamy uwagę na ocenę z zachowania
– opisuje Monika Rudnicka. Firma chce mieć pewność, że uczniowie
będą zdyscyplinowani, odpowiedzialni i będą potrafili dostosować się
do zasad panujących w przedsiębiorstwie.
A potem młodych ludzi czeka ciężka praca. Dwa dni w tygodniu
w szkole w Murowanej Goślinie uczą się polskiego, matematyki, historii, chemii. Dzień spędzają w szkole w Swarzędzu na nauce zawodu. A dwa dni w fabryce Solarisa. Tam, w przeciwieństwie do szkoły,
praca zaczyna się nie o ósmej, a o szóstej, razem z ranną zmianą.
Uczniowie pierwszej klasy, o ile nie skończyli 16 lat, pracują po sześć
godzin, starsi muszą odpracować całą ośmiogodzinną dniówkę.
Solaris po kolei przeprowadza uczniów przez większość działów
fabryki. – Efekt jest taki, że po zakończeniu szkoły uczeń zna firmę
na wylot. I gdyby chciał w niej zostać, wie, w którym dziale czułby się
najlepiej – opowiada Białachowska.
– Szczególnie zależy nam na tym, by u uczniów kształtować etos
pracy. By zżyli się z Solarisem – dodaje Rudnicka. Inna ważna kwestia
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to nauka pracy zespołowej. Bo w fabryce pojazdów każdy pracownik
pełni swoją rolę.
Czy uczniowie nie narzekają, że zamiast uczyć się przydatnych
rzeczy w fabryce, muszą czytać „Pana Tadeusza”? – pytam Joannę
Białachowską. Nauczycielka rozkłada ręce. – Musimy realizować
program nauczania. Ale po pierwszej klasie mają trochę lżej, bo większość przedmiotów przyrodniczych odchodzi – mówi. Ale lżej jest tylko
trochę, bo uczniowie z klasy patronackiej robią też kurs Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, dzięki czemu ich uprawnienia
będą ważne też za granicą. Ale kurs oznacza więcej nauki. – Jesteśmy
pod wrażeniem pracowitości młodych ludzi – mówi Rudnicka.
Pytam Filipa, który w czerwcu odebrał świadectwo ukończenia
szkoły w Murowanej Goślinie, czy nie żałuje, że nie poszedł do liceum.
Teraz mógłby iść na studia. – Pewnie poszedłbym tą drogą, gdyby
siostra nie zachęciła mnie do pracy w Solarisie – mówi. – Ale teraz
mam konkretny zawód. A po liceum różnie mogłyby się sprawy ułożyć
– dodaje. Ma już ofertę pracy od fabryki. Na pewno ją przyjmie.
Bartosz T. Wieliński
– jest dziennikarzem „Gazety Wyborczej”.

zdjęcia: SOLARIS, ARCHIWUM PRYWATNE AUTORA
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zdjęcia: Niemieckie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (DJH), PNWM

„Młodzi ludzie nabierają pewności siebie”
Mario Krogulec od 2015 roku jest kierownikiem schroniska młodzieżowego nad jeziorem Wannsee. Od 2011 roku młodzi ludzie z Polski
regularnie zdobywają tutaj swoje pierwsze doświadczenia zagraniczne podczas praktyk zawodowych. Pracują za barem, na recepcji lub
też w kuchni. Celem jest poznanie przez nich całego spektrum prac
związanych z funkcjonowaniem schroniska młodzieżowego. Uczą
się np. jak przygotować półmiski z wędliną albo serem na śniadanie
dla gości. Także zbieranie brudnych naczyń i ich zmywanie należą do
zadań, jakie muszą wykonywać podczas praktyk. Mario Krogulec opowiada o swoich doświadczeniach z praktykantkami, o tym, co młodzi
ludzie wynoszą z pobytu za granicą i czego mogą się nauczyć pracownicy schroniska – „starzy wyjadacze” – od praktykantów.
W jakim zakresie uczestnictwo w takim projekcie ułatwia wejście na
rynek pracy?
Czterotygodniowa praktyka jest wprawdzie za krótka, żeby poznać
głębsze struktury przedsiębiorstwa. Jednak odnalezienie się w nowym
miejscu pracy, zastosowanie nowo zdobytych umiejętności, poznanie
nowych koleżanek i kolegów i współpraca z nimi ułatwia rozpoczęcie
pracy zawodowej, ponieważ oprócz zajęć w szkole można także poznać
praktyczną stronę zawodu.

Jakie zmiany w rozwoju osobistym mógł Pan zauważyć u młodych ludzi?
To bardzo zależy od poszczególnych praktykantów. Po fazie poznania się
niektórzy z nich są bardzo otwarci, chcą rozmawiać i zintegrować się
z zespołem. Podczas praktyki nabierają pewności siebie, odrzucają częściowo obawy przed nieznanym i strach przed językiem obcym. Niektórzy
są jednak zamknięci w sobie i próbują się trochę „ukrywać” z powodu
braku znajomości języka.
Dlaczego przyjmują Państwo praktykantów z Polski?
Z jednej strony chcielibyśmy umożliwić praktykantom w ramach
naszych możliwości zebranie doświadczeń związanych z pracą za
granicą. Z drugiej strony pomagają nam oni w najgorętszym okresie
sezonu. Kiedy mamy wielu gości, naprawdę nas odciążają, jeśli potrafią pomóc przygotować suchy prowiant na lunch dla większych grup
lub stanąć za barem.
Czy Państwo także uczą się czegoś od praktykantów?
My także uczymy się patrzenia na nasze schronisko oczami „nowego”. W zależności od tego, jak bardzo otwarci i zainteresowani są nasi
współpracownicy, dzięki obecności praktykantów poznają nie tylko
nowych ludzi, lecz także nową kulturę.
Wywiad przeprowadziła Mareike Fechner
– współpracownik ds. projektów Public
Relations oraz Koordynacji PNWM.

Dzień z życia praktykanta
Tomasz jest w trzeciej klasie Hotelarskiej Szkoły Zawodowej w Świnoujściu. W tok jego kształcenia wpisana jest czterotygodniowa praktyka
w schronisku młodzieżowym Berlin-Wannsee. Tomasz dość dobrze
mówi po niemiecku, może więc pracować w obsłudze jako barman.
Jego dzień wygląda mniej więcej tak:
Przed południem
Ponieważ bar jest
otwarty dopiero po
południu, Tomasz
ma przed południem wolne.
To znaczy, że ma
czas na spokojne
śniadanie z kolegą,
a potem na zwiedzanie Berlina.

16:30
Rozpoczyna się dzień pracy.
Tomasz przygotowuje swoje
miejsce pracy. Bar, który
znajduje się w schronisku
młodzieżowym zaraz obok
recepcji, jest czynny od
17.30. Tam goście mogą
kupić napoje oraz przekąski.
Tomasz przynosi skrzynki
z napojami, wkłada butelki
do lodówki, uzupełnia ciasteczka i paluszki leżące na
regale. Poleruje szklanki,
ściera stoły.

17:15
Krótka przerwa
na kolację,
zanim bar
będzie czynny.

17:30
Otwarcie baru. Goście schroniska młodzieżowego zamawiają
u niego napoje. Tomasz musi
uważać na to, żeby były one dobrze schłodzone i zostały podane
w odpowiednich naczyniach.
Jeśli nikt w danej chwili niczego
nie zamawia, sprawdza, czy trzeba wymienić świeczki palące się
na stołach albo pomaga gościom
włączyć telewizor w holu. Jeśli
obsługuje kasę, musi uważać,
żeby na koniec dnia jej stan się
zgadzał.

23:00
Bar kończy pracę.
Tomasz sprząta,
zmywa ladę,
napełnia jeszcze
raz lodówkę, aby
następnego dnia
można było w niej
znaleźć schłodzone napoje.
Koniec pracy!

0:00
Czas na sen.
Dobranoc!
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„Praktyka to świetna
szkoła życia”
Zagraniczne praktyki zawodowe mają zapewnić młodym ludziom szeroki zakres
doświadczeń oraz wiedzę i umiejętności. Oni sami mają różne oczekiwania związane z wyjazdem, pobytem i pracą za granicą. Interesują ich najczęściej miejsce
pracy, opieka lekarska, dobre kontakty z opiekunami praktyk, planowanie czasu
wolnego, spotkania z rówieśnikami oraz poznanie kraju. Jak zadbać o to, by praktyka była udana?
Doświadczenia zawodowe
– W firmie elektronicznej zapoznałem się z nowoczesnymi urządzeniami elektrycznymi i elektronicznymi. Poznałem normy i symbole.
Miałem możliwość porównania polskich i niemieckich technologii.
Świetne doświadczenie – mówi Rafał, który swą praktykę odbył
w Stuttgarcie. – Uważam, że nabrałem większego doświadczenia
w zakresie elektroniki, a uzyskany certyfikat daje mi większe szanse
na znalezienie pracy w Polsce i za granicą – dodaje.
Wyjazd na praktykę zagraniczną jest dla ucznia szczególnie atrakcyjną formą kształcenia. Praktykanci nabywają nowych umiejętności,
zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, poznają nowe metody
produkcji, technologie i funkcjonowanie w warunkach europejskich.
W Polsce są one organizowane głównie przez szkoły zawodowe,
które dzięki realizowaniu takich projektów mogą osiągnąć znacznie
wyższy poziom kształcenia swoich uczniów. W programie nauczania
zawarte są miesięczne praktyki zawodowe. Wszyscy uczniowie zostają
oddelegowani do firm i zakładów w celu ich realizacji. Ci, którzy spełniają warunki rekrutacji, wyjeżdżają na praktykę zagraniczną, najczęściej w grupach 10-15 osobowych. W centrum uwagi organizatorów
praktyk jest przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu. Muszą
więc odpowiednio dobrać treści i metody szkolenia oraz precyzyjnie
określić program praktyki, zgodny z założeniami podstawy programowej obowiązującej w polskiej lub niemieckiej szkole, a także przygotować jej nadzór pedagogiczny. Kraj, w którym odbywa się praktyka,
zabezpiecza instruktorów zawodu, natomiast kraj macierzysty zapewnia opiekuna/tłumacza grupy.

„Sam, skazany na język niemiecki”
Poza kształceniem praktyki łączą w sobie wiele innych ciekawych
elementów, jak poznanie kraju, obyczajów, aspektów ekonomicznych
i strukturalnych, nowinek technologicznych czy udoskonalenie znajomości języka obcego.
– Nigdy nie miałem wątpliwości i obaw związanych z wyjazdem do
Niemiec, chociaż moja znajomość języka niemieckiego była daleka od
doskonałości. Stwierdziłem, że jak się chce, to wszystko jest możliwe.
I tak było – opisuje swoje doświadczenia w komunikowaniu się Rafał.
– W skomplikowanych sytuacjach wspomagałem się językiem angielskim oraz „rękami i nogami”. Poprawiłem język, łatwiej posługuję się
językiem praktycznym i technicznym (niemieckim i angielskim). Przestałem się bać mówić – stwierdza.
Zadaniem szkół jest przygotowanie młodych ludzi do pracy jako
specjalistów, ale też ludzi będących w stanie pokonać trudności
i przeszkody w życiu osobistym i zawodowym. Jedną z nich może być
nieznajomość języka czy realiów życia w innym kraju. Już na etapie
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Do zadań organizatorów praktyk z obu
krajów należą:
 zabezpieczenie miejsc pracy – rozpoznanie oferty firmy,
możliwość zapewnienia fachowej opieki instruktorów
zawodu, zasady zawarcia umów dla praktykantów;
 zabezpieczenie środków transportu – dojazd do miejsca
praktyk oraz komunikacja miejska;
 zagwarantowanie miejsca pobytu – preferuje się pobyt
w rodzinach, żeby umożliwić młodzieży poznanie życia
codziennego, konfrontację wyobrażeń z realiami. Zakwaterowanie w domach prywatnych sprzyja rozmowom i dyskusjom na tematy bieżące, poznawaniu zwyczajów i historii
danego narodu. W przypadku trudności znalezienia rodzin
chętnych do przyjęcia praktykantów istnieje możliwość
zakwaterowania praktykantów w hotelu lub schronisku
młodzieżowym, co wiąże się z większymi kosztami;
 opłacenie ubezpieczenia – obowiązek ten wypełnia strona
wysyłająca;
 przygotowanie nadzoru pedagogicznego – zawodowi
instruktorzy opiekują się praktykantami w czasie pracy.
Opiekun pedagogiczny z umiejętnością języka obcego
pełni rolę organizatora czasu wolnego, osoby nadzorującej przebieg praktyk – odwiedza zakłady pracy, mediuje
w sytuacjach konfliktowych. Organizuje również spotkania
z grupą w celu podsumowania etapów praktyki;
 przygotowanie kulturowo-językowe praktykantów;
 wystawienie świadectw i certyfikatów – każdy praktykant otrzymuje je na zakończenie praktyki. Dokument ten
ma wartość administracyjną i może wpłynąć na podwyższenie wartości przyszłego pracownika na rynku pracy na
terenie UE.

naboru i selekcji uczestników praktyk szkoła uwzględnia więc nie
tylko dobre wyniki w nauce i motywację do zdobywania doświadczeń
zawodowych, ale też opanowanie języka obcego przynajmniej w takim
stopniu, by uczeń był w stanie porozumiewać się w miejscu pracy.
Do zadań organizatorów praktyk należy też takie przygotowanie kul-
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turowo-językowe praktykantów, dzięki któremu uczestnicy poznają
zagadnienia kulturowo-cywilizacyjne z ukierunkowaniem na styl życia
i zachowania w danym kraju, historię i tradycję regionalną i narodową,
osiągnięcia intelektualne i artystyczne w obu krajach. W zakresie językowym ważne jest poszerzenie funkcji językowych umożliwiających
posługiwanie się językiem w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, głównie poprzez konwersację.
O swoim pobycie w Willingen Konrad, uczeń hotelarstwa, na bieżąco relacjonował tak: – Jestem tutaj zupełnie sam, za co dziękuję
opatrzności. Sam, skazany na język niemiecki. Zwiedzam też okolicę.
Nie ruszam się nigdzie bez mojego przyjaciela, jakim jest słownik
języka niemieckiego.

zdjęcia: Piotr Strojnowski, MAgdalena Zatylna, archiwum prywatne autorki

Szanse na rynku pracy
W przypadku Konrada jego praca i sposób bycia zostały nagrodzone: – Za sumienną pracę dostałem piękny apartament. W wolnym
czasie mogę korzystać ze wszystkiego, z basenu, sauny, solarium, itp.
Wszyscy, poczynając od personelu po gości, chwalą mnie za zaangażowanie i życzliwość. Mój opiekun zaproponował mi po ukończeniu
szkoły miejsce pracy, więc ta praktyka „otwiera przede mną drogę do
świetlanej przyszłości” – pisał.
Wspólna Europa stwarza młodzieży nowe możliwości zarówno
w dostępie do edukacji, kultury, jak i rynku pracy. Konieczne jest
przygotowanie jej do kontaktów międzynarodowych i do pracy zawodowej także za granicą. Praktyki za granicą przynoszą wymierne
efekty w postaci podwyższenia kwalifikacji zawodowych, a poprzez to
zwiększają szanse na rynku pracy zarówno lokalnym, jak i europejskim. Organizacja takich wyjazdów jest więc dobrym sposobem na
stworzenie systemu pomocy absolwentom w aktywności zawodowej.
Ważne jest również wyrównywanie szans młodych pracowników
w Europie.

Pokonać stereotypy i własne słabości
O swoim doświadczeniu w Polsce Elpe, młody niemiecki mechanik, mówi tak: – Pojechałem do Polski, bo chciałem uzyskać nowe
perspektywy zawodowe i doświadczenia życiowe. Chciałem się dowiedzieć, czy jestem świadomy wyborów, jakich dokonałem. Niemcy
uchodzą za kraj rozwinięty technologicznie i ekonomicznie. Mówi się,
że w firmach panuje porządek i dyscyplina. A tu okazuje się, że w Krakowie trafiłem do przedsiębiorstwa, w którym jest świetnie zorganizowana praca, panuje życzliwa atmosfera, a stanowiska pracy są bardzo
nowoczesne.

TEMAT NUMERU

Młodzi ludzie na ogół wracają z praktyki lżejsi o stereotypy na
temat sąsiedzkiego kraju, zadowoleni z praktyk, pełni wrażeń, doświadczeń i pewności siebie w zakresie zawodowym, społecznym
i językowym.
Justyna, która robiła praktykę w niemieckiej firmie informatycznej
w Norymberdze, oprócz zdobycia umiejętności i kompetencji zawodowych podczas pobytu, najbardziej ceniła sobie poznanie ludzi i kultury.
Cieszyła się, że dzięki mieszkaniu u niemieckich rodzin poszerzyła
swoją wiedzę o zachodnim sąsiedzie i mogła porównać warunki życia
i pracy w Polsce i Niemczech. – Nauczyłam się samodzielności, umiejętności w zakresie organizacji i orientacji. Mogę śmiało powiedzieć,
że dorosłam, bo musiałam poradzić sobie w każdej sytuacji. Niczego
nie zrobili za mnie rodzice czy nauczyciele. Nagle okazało się, że
potrafię rozwiązywać różne problemy, negocjować warunki, nie zginęłam w mieście i nie umarłam z głodu. Praktyka to świetna szkoła
życia – stwierdza.

Kilka rad praktykantów dla rówieśników
planujących zagraniczną praktykę:
 „Naucz się swojego sąsiada” przed wyjazdem, żeby cię nie
zaskoczyły potrawy, zwyczaje i powiedzonka!
 Noś zawsze przy sobie słownik, notes i długopis!
 Nie bój się zadawać pytań. Pytaj dotąd, aż zrozumiesz!
 Bądź otwarty na nowe doświadczenia!
 Wykaż wolę nauki!
 Uśmiechaj się!
 Staraj się komunikować zarówno za pomocą języka, jak
również mowy ciała!
 Wykorzystuj swoją wiedzę i umiejętności!
 Uwierz w siebie i spróbuj podjęcia się trudnych, nowych
zadań!

Ryszarda Szybowska
– jest wicedyrektorem Zespołu Szkół
Zawodowych HTS S.A. w Krakowie – organizatorem praktyk zagranicznych od 15 lat.

13

PREZENTACJE

info pnwm nr 1/2015

Czy to polski uczeń podejmujący wakacyjną pracę w przedszkolu
w partnerskim mieście w Niemczech, by sprawdzić się w roli wychowawcy czy młoda Niemka w trakcie nauki zawodu handlowca, która
chce się dowiedzieć, jak funkcjonuje międzynarodowa wymiana
towarów w Polsce czy też uczniowie pewnej klasy szkoły zawodowej
odbywający praktykę w różnych przedsiębiorstwach w sąsiednim
kraju – nieważne, czy działają z własnej inicjatywy, czy w ramach
nauki lub doskonalenia zawodowego: wszyscy oni mogą otrzymać
wsparcie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM).
PNWM wspiera wymianę o charakterze zawodowym od początku
swojego istnienia. Zasada nienarzucania konkretnych form, tematów czy metod programów polsko-niemieckich obowiązuje w PNWM
także w przypadku praktyk i projektów zawodowych. Decydującym
kryterium jest „spotkanie“ umożliwiające zdobycie indywidualnych
doświadczeń i rozumiane szeroko jako kontakt czy to z partnerską
szkołą z zagranicy, opiekunem praktyki czy kolegami w miejscu pracy.
W latach 90. szczególną aktywność w obszarze polsko-niemieckiej wymiany młodzieży służącej orientacji zawodowej wykazywały
wschodnioniemieckie przedsiębiorstwa, zlokalizowane przede
wszystkim w Brandenburgii, zaangażowane w program ABM (program tworzenia subsydiowanych miejsc pracy, był jednym z elementów polityki rynku pracy, w ramach którego bezrobotni mogli otrzymać zatrudnienie, możliwość zdobycia kwalifikacji, przekwalifikowania lub nauki nowego zawodu – przyp. red.). Do Niemiec zapraszano
uczniów szkół zawodowych z Polski, którzy kończyli jeden z modułów
kształcenia, realizowany jednak tylko częściowo wspólnie z uczniami
niemieckimi. Liczba bliźniaczych projektów po drugiej stronie granicy
była znacznie mniejsza. Praktyki indywidualne były rzadkością.
Wraz z rosnącą, szczególnie w początkowym okresie istnienia
PNWM, liczbą wniosków wzrastały także wymagania co do jakości
programów. Zaowocowało to zainicjowaniem wspólnego przedsięwzięcia PNWM i landu Brandenburgia – corocznego forum poświęconego orientacji zawodowej w wymianie młodzieży, odbywającego
się do dziś w Centrum Edukacji i Spotkań na Zamku Trebnitz (Bildungsstätte Schloss Trebnitz). Następująca podczas tego spotkania
wymiana doświadczeń, pomysłów i kontaktów wśród praktyków
polsko-niemieckiej wymiany młodzieży inspiruje PNWM do nowych,
lepszych rozwiązań w zakresie wspierania projektów o charakterze
zawodowym (patrz s. 25).
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W związku z tym, że w przypadku wielu praktyk grupowych kryterium spotkania spełniane było tylko w niewielkim stopniu, PNWM
zmieniła reguły ich wspierania. I tak, od około 15 lat praktyki grupowe
dofinansowywane są tylko w przypadku, gdy – po uprzednim wspólnym wprowadzeniu – młodzi ludzie pracują pojedynczo lub w parach
w danym przedsiębiorstwie. Takie rozwiązanie sprzyja indywidualnym
spotkaniom i wymianie doświadczeń. Z tej możliwości wsparcia korzystają prawie bez wyjątku polskie szkoły zawodowe, oferując praktyki
w rolnictwie oraz hotelarstwie i gastronomii.
Z kolei praktyki indywidualne realizowane są w najróżniejszych
obszarach zawodowych i przedsiębiorstwach w Polsce i Niemczech.
W tych przypadkach młodzi ludzie samodzielnie decydują o tym,
gdzie chcieliby odbyć swoją praktykę, a wybrane przez nich przedsiębiorstwo o tym, czy jest to możliwe. Liczba praktyk indywidualnych
wprawdzie wzrasta, ale możliwości nie są jeszcze w pełni wykorzystane. Wzrost ten jest proporcjonalny do ogólnej liczby projektów spotkań. Młodzież, która już wcześniej odwiedziła kraj sąsiada w ramach
projektu szkolnego lub pozaszkolnego, jest bowiem bardziej skłonna
do odbycia w nim także i praktyki zawodowej.
Blisko 10 procent z ponad 3000 projektów z liczbą ponad 110 000
uczestników dofinansowywanych rocznie przez PNWM można określić jako wymiany o charakterze zawodowym. Jednocześnie widać,
że także w przypadku pozostałych 90 procent programów mogą one
pomóc uczestnikom w procesie poszukiwania drogi zawodowej,
ponieważ każde spotkanie prowadzi do rozwoju, a czasami wręcz
wpierw odkrycia kompetencji, które mogą okazać się decydujące
przy wyborze konkretnego kierunku nauki. W wywiadach przeprowadzonych w ramach badań ”Długofalowe oddziaływanie uczestnictwa
w międzynarodowych spotkaniach młodzieży na rozwój osobowości
ich uczestników” prof. dr. Alexandra Thomasa można przeczytać
stwierdzenie: „Doświadczenie wymiany miało wpływ na rozwój zawodowy jej uczestników“.
Thomas Hetzer
– jest kierownikiem Referatu wspierania
pozaszkolnej wymiany młodzieży PNWM.

zdjęcia: Piotr Strojnowski, Michael Panckow

Z własnej inicjatywy lub w ramach nauki
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Nauka nad Sekwaną, praktyka
nad Menem? Nie ma sprawy!
Verena skończyła studia prawnicze w Niemczech i przed rozpoczęciem aplikacji chciałaby zobaczyć, jak w praktyce wygląda praca
w jej zawodzie w kontekście francusko-niemieckim. Udaje się jej
nawet znaleźć miejsce praktyki w sąsiednim kraju. Wymogiem
koniecznym jest jednak przedłożenie obowiązkowej convention de
stage, umowy o praktykę, podpisanej przez nią, przedsiębiorstwo
przyjmujące i instytucję oświatową. Verena ma niemały problem,
ponieważ w momencie rozpoczęcia praktyki nie będzie już studentką, a więc jej plany mogą lec w gruzach. Na szczęście natrafiła na
informację o programie dobrowolnych praktyk „Praxes”, realizowanym przez Francusko-Niemiecką Współpracę Młodzieży (DeutschFranzösisches Jugendwerk, DFJW). W ramach programu DFJW
zabezpiecza kwestie prawne, m.in. udostępniając convention de
stage, którą podpisuje jako instytucja oświatowa.

Nowe doświadczenia
– Bez „Praxes” nie miałabym możliwości kontynuowania ścieżki
zawodowej po ukończeniu nauki w Lyonie – stwierdza Sara po zakończeniu dobrowolnej praktyki. Dała jej ona nie tylko możliwość
doskonalenia umiejętności językowych, ale również zdobycia doświadczenia zawodowego. Lepiej poznała siebie samą i nauczyła się
radzić sobie z nowymi sytuacjami. Lepiej rozumie także kulturę pracy
we francuskich przedsiębiorstwach oraz wiele niuansów tamtejszej
codzienności.
Sara i Verena to tylko dwa przykłady zmotywowanych młodych
ludzi z Niemiec, którzy chcą odbyć dobrowolną praktykę we Francji.
Powody ich decyzji są różne: przerwa w nauce po maturze, rok pracy
pomiędzy studiami licencjackimi a magisterskimi, praktyka zagraniczna po zakończeniu kształcenia lub studiów itp. Takie dobrowolne
praktyki nie są przewidziane we Francji. Muszą się one zawsze odbywać w ramach studiów lub programu kształcenia. Dlatego to DFJW
przejmuje rolę towarzyszącej instytucji oświatowej.

Przewaga na rynku pracy
Aurélia z Francji zakończyła naukę i od kilku miesięcy szuka pracy.
Jest zarejestrowana w Pôle Emploi, francuskim urzędzie pracy. Aby
zwiększyć swoje szanse zawodowe, decyduje się rozpocząć praktykę
w Niemczech, Pôle Emploi żąda od niej przedłożenia umowy o praktykę. W tym momencie, podobnie jak Verenie, pomaga jej DFJW. Jako
zarejestrowana we Francji instytucja oświatowa umożliwia ona młodym ludziom, takim jak Aurélia i Verena, realizację praktyk.
Urząd pracy potraktował praktykę Aurélii jako formę kształcenia
za granicą. Dzięki temu nie straciła ona przysługujących jej praw
i mogła nadal otrzymywać należne świadczenia. Aurélia jest pewna,
że praktyka w ramach „Praxes“ da jej ogromną przewagę na rynku
pracy. Bogatsza o praktyczne doświadczenia oraz nowe umiejętności
językowe dalsze poszukiwania zatrudnienia rozpoczęła z optymizmem.

Praktyki, takie jak te Vereny i Aurélii, które nie są objęte w zasadzie żadnym programem wsparcia instytucjonalnego lub finansowego, są traktowane jako dalsze kształcenie w myśl idei uczenia
się przez całe życie. Wypływająca z nich wartość dodana może mieć
pozytywny wpływ na rozwój ścieżki zawodowej młodych Francuzów
i Niemców.
Już samo poznanie specyfiki zawodu, np. pielęgniarki, i związanych z tym praktyk medycznych, mają dla młodych ludzi bardzo dużą
wartość. Zrealizowanie takiego przedsięwzięcia za granicą, w obcym
języku, wymaga ponadto dużo własnej inicjatywy, motywacji i wytrzymałości. Międzykulturowość nie jest tutaj tylko teoretycznym pojęciem, ale osobistym doświadczeniem.

Praktyka pod opieką
Uczestnicy programu „Praxes” otrzymują nie tylko convention
de stage, ale zostają objęci pakietem ubezpieczeń, składającym
się z zagranicznego ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej i wypadkowego. Od momentu startu
w 2013 roku program „Praxes” cieszy się dużym zainteresowaniem.
W ubiegłym roku skorzystało z niego ok. 180 młodych Francuzów
i Niemców, którzy zrealizowali dobrowolną praktykę w kraju partnerskim.
Opiekę administracyjną i pedagogiczną nad uczestnikami ułatwia
platforma internetowa. Osoby zainteresowane zgłaszają się do DFJW
i, korzystając ze specjalnego formularza online, samodzielnie uzupełniają swój profil oraz podają informacje o praktyce. Po sprawdzeniu
danych przyszli praktykanci otrzymują w krótkim czasie dokumenty
umowy. Przy ich sporządzaniu uwzględnia się przede wszystkim spełnianie warunków uczestnictwa i ramy ustawowe w zakresie praktyk,
obowiązujące w obu krajach. We Francji jest to na przykład obowiązek
wynagrodzenia i 35-godzinny tydzień pracy. Osoby poszukujące miejsca praktyki mogą prześledzić giełdę praktyk programu „Praxes” za
pośrednictwem Facebooka.

Uznanie pracodawców
Pozytywne są jednak nie tylko opinie uczestników. Także zaangażowane w projekcie przedsiębiorstwa potwierdzają: tworząc ramy prawne
umożliwiające realizację praktyk wykraczających poza programy
szkolne czy uniwersyteckie, DFJW wykonuje bardzo ważną pracę.
Ponadto „Praxes” wspiera mobilność młodzieży w obszarze francusko-niemieckim. Przedsiębiorstwa cenią sobie autonomię i inicjatywę
własną młodych dorosłych, bo tu pewne jest jedno: praktykanci to
w przeważającej większości osoby bardzo zmotywowane, które samodzielnie organizują i realizują swoją praktykę.
www.dfjw.org/praxes

Zdjęcie: Amelie Losier

Mobilność bez przeszkód
Usuwanie przeszkód w zakresie mobilności i integracja młodych ludzi
na rynku pracy to ważne priorytety DFJW. Dlatego w styczniu 2013
roku zainicjowała ona program „Praxes”. „Praxes” skierowany jest do
osób, które chcą zrealizować dobrowolną praktykę (trwającą od jednego miesiąca do pół roku) w kraju partnerskim, niezależnie od instytucji oświatowej lub stosunku pracy. Obejmuje zatem maturzystów,
absolwentów, osoby poszukujące pracę oraz młodych ludzi, którzy
chcą przekwalifikować się zawodowo.

Saskia Arendt
– pracuje w referacie „Kształcenie zawodowe
i wymiana szkół wyższych“ Francusko-Niemieckiej
Współpracy Młodzieży (Deutsch-Französisches
Jugendwerk), gdzie jest odpowiedzialna za program francusko-niemieckich praktyk „Praxes”.
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Zasmakować praktyki w Czechach
lub Niemczech
Tandem – Centrum Koordynacji Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży od 15 lat ma w ofercie program „Dobrowolne Praktyki Zawodowe“, który ma na celu spotkanie uczniów z Czech i Niemiec będących w trakcie praktycznej nauki zawodu. Ci młodzi ludzie, którzy
z reguły nie znajdują się w grupie uczestników wymian młodzieżowych, dzięki dotacji Tandemu mogą przez kilka tygodni zasmakować
atmosfery pracy w kraju sąsiada.
Dlaczego jednak uczniowie z Czech mieliby do nauki zawodu włączać dwu- lub trzytygodniowy pobyt w Niemczech, a młodzież z Niemiec – w Czechach?

Pozyskać niestandardowych uczestników

Niechęć do oddelegowywania praktykantów
Aktualny problem, który utrudnia praktyki, to malejąca gotowość niemieckich zakładów pracy do oddelegowywania uczniów odbywających
u nich praktyczną naukę zawodu na tygodniowy lub dwutygodniowy
pobyt zagraniczny zorganizowany przez szkołę. Tym samym coraz
więcej niemieckich przedsiębiorstw przeciwstawia się ogólnie propagowanym celom europeizacji kształcenia zawodowego i coraz bardziej
rozwijającym się międzynarodowym powiązaniom gospodarczym.
Bezsprzeczne zalety międzynarodowego doświadczenia uczniów są
doceniane mniej niż ich nieprzerwana obecność w pracy, która w perspektywie krótkofalowej wydaje się korzystniejsza. To zjawisko nie
dotyczy wyłącznie uczniów, którym odmawia się szansy odbycia praktyki zawodowej w Czechach, lecz wszystkich młodych ludzi, którzy
w ramach kształcenia w szkole zawodowej otrzymują ofertę odbycia
praktyki w jednym z europejskich krajów sąsiedzkich.
Mimo to coraz więcej młodych ludzi uczących się zawodu powinno
wykorzystywać szansę wzbogacenia swoich doświadczeń poprzez kil-
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kutygodniową praktykę w kraju sąsiada i pokazać gotowość otwarcia
się na to, co nowe i nieznane.

Bilans 15 lat
Spośród prawie 5000 młodych ludzi biorących udział w „Dobrowolnych Praktykach Zawodowych” 57 procent pochodzi z Czech, a 43
procent z Niemiec. Przez 15 lat trwania programu liczba młodych
mężczyzn i kobiet wśród uczestników była wyrównana. Najbardziej
ulubione branże, względnie grupy zawodowe, to (w obydwu przypadkach) zawody związane z gastronomią i obróbką metalu oraz pracownicy socjalni, administracyjni i biurowi.
Oprócz Czesko-Niemieckiego Funduszu Przyszłości, który w ubiegłych 15 latach udostępnił lwią część środków na dofinansowanie
„Dobrowolnych Praktyk Zawodowych” (44 procent z prawie 3,3 milionów euro), 39 procent środków pochodzi z programów UE Leonardo
da Vinci i Erasmus+, z niemieckiej agencji narodowej tych programów.1 Pozostałe 17 procent pochodzi z programów UE ze strony
czeskiej.
Dzięki tym środkom możliwe było sfinansowanie w sumie 13 671
tygodni albo 263 lat praktyk w kraju sąsiada. To dumna liczba, która
nie oznacza jednak końca programu. Na następne lata oba biura Tandemu planują rozbudowę praktyk, w nawiązaniu do celów mobilności
zawodowej sformułowanych na poziomie europejskim. 28 krajów
członkowskich UE chce, aby do 2020 roku 6 procent młodych ludzi
z każdego rocznika mogło w ramach kształcenia zdobyć doświadczenie za granicą w Europie. Rząd Republiki Federalnej Niemiec przyjął
za cel podwyższenie tej liczby do 10 procent. Aby zrealizować ten plan,
potrzebna jest większa liczba praktykantów w Czechach i odwrotnie.
Thomas Rudner
– dyrektor Tandem-u – Centrum Koordynacji
Czesko-Niemieckiej Wymiany Młodzieży.

1	W powyższym zestawieniu liczbowym uwzględnione są środki Federalnego
Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (Bundesministerium für Bildung
und Forschung, BMBF) z lat 2002-2006.

zdjęcia: Piotr Strojnowski, Tandem

– Swój zasób doświadczeń uzupełniłem cudowną umiejętnością rzeźbienia, gięcia drewna i zdolnością posługiwania się językiem czeskim
– mówi niemiecki praktykant w szkole meblarskiej w Bystřice pod
Hostýnem.
Celem Tandemu było pozyskanie młodych ludzi niebędących odbiorcami standardowych programów stowarzyszeń i inicjatyw młodzieżowych do udziału w przedsięwzięciu, które daje im dodatkowe kwalifikacje. Dla młodzieży ubiegającej się o miejsce pracy po skończeniu
szkoły doświadczenie związane z poznaniem systemu edukacji w kraju
sąsiada stanowi dodatkowy atut. Praktykanci udowadniają, że są mobilni i gotowi do poszerzania swoich horyzontów. Potencjalni pracodawcy
zyskują współpracowników, którzy są w stanie otworzyć się na świat
i potrafili poszerzyć swoje kompetencje poprzez pobyt w kraju sąsiada.
Co sprawia, że młodzi ludzie chcą odbyć praktykę za granicą?
Praktykantka z Czech, którą przyjęto w brandenburskim Bernau,
pisze: – Chciałam się dowiedzieć, jak niemieckie placówki obchodzą
się z osobami niepełnosprawnymi, to był mój cel. Interesowało mnie,
jakie istnieją różnice między niemieckimi i czeskimi placówkami.
Oczekiwałam, że poznam nowe metody pracy z osobami niepełnosprawnymi i udoskonalę umiejętności językowe.
Aby zapewnić uczestnikom dobry start, Tandem oferuje dni przygotowawcze. Podczas dwóch pierwszych dni na miejscu, dzięki wykorzystaniu metody animacji językowej, uczestnicy próbują przybliżyć
sobie język obcy. Równie ważne jest także nastawienie praktykantów
na nieznane otoczenie i warunki w kraju sąsiada. – Bez animacji językowej nie dałbym sobie rady w Niemczech! Przygotowujemy „Słownik
pierwszej pomocy” – mówi inny praktykant z Czech.
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„Dziś już nie trzeba nikogo do udziału
w projektach zachęcać“
Tadeusz Sławecki jest Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji
Narodowej (MEN). Jednym z priorytetów działalności ministerstwa
w ostatnim okresie było wzmocnienie pozycji kształcenia zawodowego w Polsce.

Zdjęcie: MEN

Dlaczego w Polsce trzeba promować szkolnictwo zawodowe?
Przede wszystkim chcemy zmienić nie zawsze jeszcze pozytywny
wizerunek kształcenia zawodowego. Szkoły zawodowe oferują wysoki poziom kształcenia w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.
Pokazujemy, że ich ukończenie nie zamyka dalszej drogi edukacji.
Powiedziałbym nawet, że otwiera przed absolwentem takiej szkoły
bardzo szerokie spektrum możliwości. Może on od razu podjąć pracę,
a jeśli pojawi się zapotrzebowanie na nowe kwalifikacje, szybko będzie je mógł zdobyć dzięki funkcjonującej od 2012 roku nowej formie
kształcenia zawodowego, jaką są kwalifikacyjne kursy zawodowe. Jeśli
w przyszłości będzie się chciał dalej kształcić, ma również taką możliwość. Absolwenci zasadniczych szkół zawodowych mogą po takich
kursach i uzyskaniu średniego wykształcenia w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych (naukę tu podejmą od drugiej klasy) zdobyć tytuł
technika. Jeśli zdadzą maturę, mogą iść na studia. Co ważne, dalsze
kształcenie po szkole zawodowej absolwenci mogą dostosować do
swoje sytuacji życiowej i aktualnych potrzeb. Jestem przekonany, że
system kształcenia zawodowego, który stworzyliśmy, umożliwia elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy i szybkie reagowanie na zachodzące na nim zmiany.
Absolwenci gimnazjów już od kilku lat częściej wybierają szkoły
prowadzące kształcenie zawodowe niż licea ogólnokształcące. W roku
szkolnym 2014/2015 na dalszą naukę w technikach i zasadniczych szkołach zawodowych zdecydowało się 54,74 procent z nich. Dla porównania
w roku szkolnym 2006/2007 kształcenie w technikach i zasadniczych
szkołach zawodowych wybierało 47,5 procent absolwentów gimnazjów.
Jest więc bardzo znaczący postęp. Nadal jednak potrzebna jest promocja kształcenia zawodowego, by jak największa grupa młodzieży kończącej gimnazja wiedziała, że może skorzystać z jego możliwości.
Zdaniem specjalnego zespołu ds. kształcenia zawodowego, którego
jest Pan filarem, jest zdefiniowanie systemu dualnego w Polsce.
Co oznacza system dualny i do czego jest on nam potrzebny?
W odniesieniu do kształcenia zawodowego przez dualny system
kształcenia rozumie się taki sposób nauczania zawodu, w którym
część teoretyczna realizowana jest w szkole, zaś część praktyczna
u pracodawców, w firmach i przedsiębiorstwach.
W Polsce opowiadamy się za szeroką definicją określenia „kształcenie zawodowe dualne”, aby obejmowało ono każdą formę nauki zawodu
realizowaną we współpracy szkoły z pracodawcą, bez względu na to, czy
kontrakt z pracodawcą zawiera uczący się czy szkoła. Chcemy stworzyć
szkołom jak najszersze możliwości nawiązywania współpracy z pracodawcami w zakresie praktycznej nauki zawodu. W nowelizacji rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu, które zaczęło obowiązywać
od września 2015 roku, mówimy, że nauka ta realizowana w formie zajęć
praktycznych może odbywać się u pracodawców, na zasadach dualnego
systemu kształcenia. Następuje to na podstawie umowy o pracę w celu
przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą albo umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej
pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów.
Określamy również wymiar zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców. Zapewniamy także pracodawcy możliwość wpływania na treści
programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które

są u niego realizowane. Chcemy w ten sposób stworzyć uczniom szkół
zawodowych możliwość zdobywania praktycznych umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.
Wybór zawodu to decyzja, przed którą stoi prawie każdy młody człowiek. Zaangażowani są przy tym nie tylko młodzi, ale też rodzice,
nauczyciele i opiekunowie. Jak można wesprzeć uczniów w tym
wyborze?
Bez wątpienia główną rolę w tym zakresie odgrywa doradztwo zawodowe w szkołach. By poprawić jego efektywność, zorganizowaliśmy
szkolenia dla osób realizujących doradztwo w szkołach oraz przygotowaliśmy materiały zarówno dla doradców i nauczycieli, jak i dla
uczniów i ich rodziców. Wszystkie te materiały oraz inne informacje
z tego zakresu są dostępne na stronach internetowych Ministerstwa
Edukacji Narodowej, Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) i na portalu Scholaris. W ramach wykorzystania środków unijnych na lata 2014-2020 zostaną jeszcze m.in.
przygotowane ramowe programy realizacji doradztwa w szkołach.
Jednak nie mniej ważna jest możliwość zapoznania się przez uczniów
i ich rodziców z ofertą szkół prowadzących kształcenie zawodowe, dlatego od marca na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje
się „Mapa szkół zawodowych”. Dzięki niej uczniowie i ich rodzice mają
dostęp do informacji o szkołach prowadzących kształcenie zawodowe
w ich najbliższym otoczeniu oraz możliwościach kształcenia w konkretnych zawodach. Tym samym łatwiej im zaplanować dalszą drogę
edukacji i kariery zawodowej.
W regionie przygranicznym odbywa się wiele projektów polsko-niemieckich, w ramach których młodzi ludzie robią praktyki lub hospitacje w sąsiednim kraju lub też pracują we wspólnej uczniowskiej
firmie. Dlaczego młodzież powinna brać udział w takich programach? Jak przekonać do nich szkoły, rodziców i pracodawców po obu
stronach granicy?
Polsko-niemieckie projekty realizowane w ramach współpracy transgranicznej przede wszystkim stwarzają młodym ludziom możliwość
wzajemnego poznania, pozwalają przezwyciężać stereotypy. Są też
dobrą okazją do przyjrzenia się specyfice kształcenia w obu krajach.
Istotne jest także, że dzięki tym projektom młodzież może poznać
odmienne, czasem niedostępne w jej kraju, technologie związane z zawodami, w których się kształci, ale również to, co jest w wykonywaniu
tych zawodów w obu krajach wspólne. W mojej opinii dziś już nie trzeba
do udziału w tych projektach nikogo zachęcać. Przynajmniej po stronie
polskiej, a myślę, że także po stronie niemieckiej zarówno szkoły, jak
i uczniowie i ich rodzice dostrzegają korzyści płynące z tej współpracy.
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Zaplanować przyszłość
nad pudełkiem czekoladek

12-17 czerwca, Świdnica: Kto zrobi najlepsze pralinki w okolicy? Z wizyty w pobliskiej manufakturze czekolady uczniowie z Zespołu Szkół Mechanicznych
w Świdnicy wynieśli do domów własnoręcznie robione czekoladki i wiedzę, jak się
prowadzi własną małą firmę.

1 czerwca, Września: Moda w pracy? Oczywiście! Młodzież z Gimnazjum Nr 2 we
Wrześni przygotowała pokaz strojów związanych z różnymi zawodami. Oprócz
dobrej zabawy publiczność musiała uważnie słuchać – na koniec pokazu czekał
na wszystkich sprawdzian nowo nabytej wiedzy!

12 czerwca, Leszno: Sałatkę ziemniaczaną, kompozycje kwiatowe i prezentację
maszyn rolniczych stworzyli uczniowie Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych
w Lesznie. Po co? By lepiej poznać swe zawodowe perspektywy oraz poćwiczyć
fachowe słownictwo. Oczywiście po niemiecku!

10-16 czerwca, Nastätten: Grunt to precyzja – o tym przekonali się uczestnicy
polsko-niemieckiego spotkania z Zespołu Szkół Społecznych w Lubinie oraz
Nicolaus-August-Otto-Schule w Nastätten, wykonując precyzyjne zegary i stojaki
na telefon w pracowni praktyczno-technicznej.

2 czerwca, Nowa Dęba
2 czerwca, Majdan Królewski
„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony!” W halach produkcyjnych to na porządku dziennym, lecz dla młodzieży zrobiono wyjątek. Uczniowie z Gimnazjum nr 2 w Nowej Dębie i Publicznego Gimnazjum nr 1 w Majdanie Królewskim obejrzeli produkcję i inne działy niemieckich firm w swojej okolicy. W tajniki swej pracy i niezębnych
do niej kompetencji wprowadzali ich pracownicy fabryk.
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Jak duża fabryka wygląda od środka? Czy małą firmę prowadzi się łatwiej? Jak się przedstawić przyszłemu pracodawcy? Czy ja się w ogóle do
tego nadaję? Na te i inne pytania odpowiadali sobie uczestnicy ponad 100
projektów w ramach tegorocznej akcji PNWM dzień.de | der-tag.pl, przygotowanych przez szkoły i inne instytucje w Polsce i Niemczech. Młodzi
ludzie zwiedzali fabryki i firmy, rozmawiali z ich właścicielami i pracownikami, ręcznie robili czekoladki i precyzyjne zegary albo tworzyli słowniki
obrazkowe. Swoje marzenia konfrontowali z rzeczywistością, predyspozycje – z oczekiwaniami pracodawcy. Jak w grupie rówieśników snuli swe
plany na zawodową przyszłość, prezentują poniższe zdjęcia.

LUDZIE
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Peer learning - spróbować nowego,
krocząc po utartych ścieżkach
Kiedy dwie szkoły z różnych miast, tak jak jezuicka Akademia „Ignatianum“ z Krakowa i Berufskolleg St. Ursula (Kolegium Zawodowe
im. Św. Urszuli) z Düsseldorfu, podejmują współpracę metodą
peer-learning i chcą się uczyć od siebie nawzajem, pojawia się wiele
niespodzianek. Jeden z twórców projektu opowiada o sukcesach
i potknięciach współpracy oraz o tym, jak sobie z nimi poradzili,
gdyż to właśnie one stały się dla nich drogowskazem na drodze do
lepszego zrozumienia siebie nawzajem.
Dwa lata polsko-niemieckiej współpracy nauczyły nas jednego:
współpraca nie powoduje, że partnerzy stają się peer (równorzędni).
Stać się peer to długi proces zbliżania się do siebie, spotkań i lepszego poznawania się poprzez wspólne doświadczenia. Peer stajemy
się również dzięki porażkom i źle zaplanowanym przedsięwzięciom:
poprzez refleksję i dyskusję obie strony mogą się czegoś nauczyć.

Początek procesu uczenia się
Celem naszej wymiany dla studentów pedagogiki było spróbowanie
czegoś nowego w oparciu o znane schematy. Ponieważ wychowanie
nie jest już dzisiaj tylko kwestią partykularno-narodową, lecz wypadkową wartości chrześcijańskich, wyzwań globalnych i standardów
międzynarodowych, chcieliśmy spojrzeć szerzej na Europę. W tym
celu musieliśmy na pewien czas opuścić nasze sale lekcyjne i miejsca
praktycznej pracy i zbadać sytuację naszych europejskich partnerów.
Chcieliśmy sprawdzić, z jakimi wyzwaniami muszą się oni mierzyć
w obszarze umiejętności zawodowych, międzynarodowości i zrównoważonego rozwoju.
Chcieliśmy spojrzeć na to także w kontekście katolickiej nauki
społecznej, której takie filary jak solidarność, sprawiedliwość i zrównoważony rozwój od jakiegoś czasu są punktami odniesienia dla
naszych projektów. Rozpoczęliśmy więc wieloletni proces uczenia się,
podczas którego chcemy coraz bardziej zgłębiać tę tematykę.
26 niemieckich studentów udało się zatem w lutym 2014 roku do
Krakowa, a w październiku tego samego roku do Düsseldorfu przyjechało 26 studentów z Polski. Latem i jesienią 2015 roku odbyły się
kolejne spotkania w ramach wymiany, w Krakowie i Bad Honnef.
Program spotkań obejmował m.in. zapoznanie się ze standardami
kształcenia w zakresie pedagogiki socjalnej w Polsce oraz kwestię
zrównoważonego rozwoju.

zdjęciE: archiwum prywatne autora

Superbohaterowie
W 2015 roku do rundy finałowej konkursu o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży „changes/chances@work“ zakwalifikowany został
inny nasz projekt „Superwychowawca – superbohater“. Jego celem
było stworzenie filmu wizerunkowego o kształceniu wychowawców
w odniesieniu do katolickiej nauki społecznej. Studenci chcieli pokazać, jaką kreatywnością i mocnymi stronami cechują się młodzi ludzie
kształcący się w tym zawodzie. Wspólnie stworzyliśmy scenariusz,
ustaliliśmy miejsca zdjęć, dialogi, szczegóły techniczne i sposób
produkcji filmu. Uczniowie spotkali się w maju i wrześniu 2015 roku
w małych grupach odpowiedzialnych za poszczególne zadania i doprecyzowywali wszystkie kwestie, aby ukończyć projekt. Nauczyciele
pełnili jedynie funkcję wspierającą, a nie zarządzającą.
Początkowo współpraca pomiędzy partnerami przebiegała niezbyt
dobrze. Podczas zorganizowanego z własnej inicjatywy kursu specjalistycznego „Pedagogika mediów“ studenci kolegium z Düsseldorfu
mieli możliwość przygotowania się do pracy nad filmem. Nakręcili
wywiady z przechodniami, studentami, nauczycielami i politykami.

Takiej możliwości uczestnicy z „Ignatianum“ ze względów organizacyjnych nie mieli. Grupa składała się ze studentów różnych roczników
i kierunków, którzy nie mieli prawie żadnej szansy wcześniejszego
spotkania się.
Z perspektywy peer spotkanie w Krakowie było więc asymetryczne: z jednej strony grupa przygotowana, z „planem“ filmu i materiałem, z drugiej grupa, która zamierzała dopiero rozpocząć wspólne
przedsięwzięcie. Polacy mieli jednak kontakt do profesjonalnej ekipy
filmowej gotowej do obróbki filmu z grupą z Düsseldorfu. W tej sytuacji partnerzy z Niemiec, którzy samodzielnie nakręcili film i w swoim
mniemaniu w porównaniu z Krakowianami nie byli w stanie sprostać
profesjonalnym wymaganiom, czuli, że stoją na gorszej pozycji.
Mentalność i wartości uczniów düsseldorfskiego kolegium i krakowskich studentów bardzo się od siebie różniły. Uwidoczniło się to
także w postaci zahamowań językowych. I tak na przykład, podczas
pracy nad filmem studentka z Polski nie chciała przetłumaczyć „bezsensownych”, jej zdaniem, wypowiedzi polskich przechodniów. Tak
przynajmniej postrzegali tę sytuację Niemcy. Motywy polskiej tłumaczki były jednak inne – martwiła się ona o jakość wywiadów i niechętnie
chciała przełożyć słowa, które nie były najwidoczniej jej zdaniem wystarczająco reprezentatywne jak na standardy studentów pedagogiki.
W rezultacie doszło do asymetrii. Polacy i Niemcy stworzyli swój
własny materiał filmowy, który miał zostać wspólnie zmontowany
podczas ponownej wizyty w Niemczech. Obie strony poddały refleksji
zaistniałe różnice w strukturze, zachowaniu i sposobie przygotowania.
Dotychczasowe irytujące aspekty współpracy przyniosły wprawdzie
nieprzewidziane problemy, ale jednocześnie pozwoliły nam lepiej
poznać siebie nawzajem.

Współpraca równorzędnych partnerów
W celu zapewnienia równoprawnej współpracy i rozwiązywania różnic
strukturalnych i kulturowych na bieżąco Kolegium im. Św. Urszuli
i „Ignatianum” planują w przyszłości wspólne inicjowanie i przygotowywanie projektów oraz prowadzenie ich w miejscu nowym i nieznanym dla obu partnerów.
Mimo wszystkich przeszkód chcieliśmy wspólnie zakończyć projekt „Superwychowawca – superbohater“. Udało nam się znaleźć
partnera projektu – Katolicki Instytut Społeczny (Katholisch-Soziales
Institut, KSI) w Bad Honnef, a wraz z nim techniczne know-how (studio filmowe i pedagogów medialnych), które pozwoliło nam profesjonalnie przeprowadzić ostatni montaż. Obie grupy wniosły do projektu
przeprowadzone przez siebie wywiady z uczniami, studentami, nauczycielami, nagrania pracy z dziećmi oraz rezultaty sondy ulicznej na
temat wizerunku wychowawcy.
Każdy z partnerów już wcześniej mógł obserwować pracę drugiej
strony. Teraz wspólnie chcą pokazać, że wychowawcy są superbohaterami dialogu, inspiracji i komunikacji. Do końca otwarte pozostanie
pytanie, czy uda im się to przesłanie zaprezentować także w zwierciadle dialektyki polsko-niemieckiej. Przy wykonywanym razem montażu
w Bad Honnef powstał wspólny film, a także zwiastun o typowej sytuacji w pracy, i to w koprodukcji.
Dr Andreas Prokopf
– nauczyciel w St. Ursula Kolleg Düsseldorf
odpowiedzialny za wymianę polsko-niemiecką.
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Peer learning w międzynarodowej
wymianie kadr

W tym artykule koncentrujemy się na wzajemnym uczeniu się, którego grupą docelową są fachowcy i eksperci z obszaru pracy z mło1	Rezolucja Rady z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (2010–2018) ) (2009/C211/01).
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dzieżą. Opisane praktyki mogą zostać jednak wykorzystane podczas
wymian nauczycieli czy instruktorów praktycznej nauki zawodu. Ważną rolę odgrywają tu praktyczne doświadczenia z fachowych wymian
oraz wyniki badań naukowych z ostatnich lat.

Peer learning – wartość dodana dla specjalistów
i organizacji
Procesy peer learning posiadają wartość dodaną w równym stopniu wzbogacającą specjalistów i organizacje. Cele peer learning to
dalszy rozwój pracy z dziećmi i młodzieżą w praktyce oraz polityki
ją kształtującej, a także połączenie organizacji w międzynarodowe sieci. Tematy podejmowane podczas wspólnej nauki dotyczą
obszaru, w którym działają osoby zainteresowane. Procesy peer
learning to nie tylko zwykła wymiana doświadczeń czy bezpośrednie przeniesienie przykładów dobrych praktyk. Jest to dążenie do
stworzenia możliwości wspólnej refleksji, która ma służyć wykreowaniu nowych perspektyw i pomysłów dla jednostki i organizacji.
Taki proces nauki wspiera rozwój kompetencji międzykulturowych,
tak ważnych dla osób pracujących w instytucjach zajmujących się
pomocą dzieciom i młodzieży. Zdobyte doświadczenia i umiejętności
mogą oni następnie wykorzystać w codziennej pracy i tym samym

zdjęcia: Adam Symonowicz, IJAB

Pojęcie peer learning oznacza jedną z form wymiany doświadczeń i uczenia się od siebie nawzajem. Najczęściej stosuje się je
w celu opisania różnych form nauki dzieci i młodzieży w tym samym wieku, tzw. peers. Jednak ostatecznie od momentu sformułowania nowej Strategii UE na Rzecz Młodzieży (2010-2018)1
jako peer learning definiowane jest także interdyscyplinarne
wzajemne uczenie się specjalistów i ekspertów, rozumiane jako
główny instrument służący realizacji tej właśnie strategii. Peer
learning obejmuje wszystkie rodzaje wymiany doświadczeń na
płaszczyźnie europejskiej: od badań i analiz po wspólną aktywność naukową ekspertów i decydentów politycznych.
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przyczynić się do otwarcia ich macierzystej instytucji lub organizacji
na pracę międzynarodową. Ponieważ to Europa i globalizacja mają
coraz większy wpływ na życie młodych ludzi, takie otwarcie staje się
więc krokiem koniecznym na drodze rozwoju organizacji. Korzyści
wypływające z procesów peer learning dla fachowców i organizacji
potwierdzają także badania przeprowadzone w ostatnich latach.
Pokazują one nie tylko różnorodne doświadczenia praktyczne, ale
są również źródłem cennych wskazówek z zakresu realizacji aktywności peer learning.2

Co to oznacza w praktyce?
Skuteczna realizacja projektu peer learning wymaga zaangażowania
ze strony wszystkich uczestniczących w nim podmiotów. Nie tylko
prowadzący i uczestnicy, ale również delegujące ich organizacje przyczyniają się do skutecznej realizacji procesu nauki i wypracowania
jego trwałych owoców. Z naszego doświadczenia wynika, że na sukces
składają się także następujące aspekty:

Warunki wstępne
 kontaktach z międzynarodowymi partnerami ważną rolę odgryW
wa nie tylko sama fachowość. Równie istotne są niezawodność
i poszanowanie zasad partnerstwa. Warto wyznaczyć również
konkretne osoby kontaktowe i dokładnie określić zakres odpowiedzialności (nawet w formie pisemnej umowy). Dojrzałe partnerstwo
zawsze niesie ze sobą wyłącznie ogromne korzyści.
Współpraca partnerów na równych zasadach oznacza wspólne
zaplanowanie i przeprowadzenie projektu.
Całkowity potencjał peer learning można obudzić tylko dzięki
wsparciu zaangażowanych organizacji. Ich gotowość do wprowadzenia w życie doświadczeń zdobytych przez pracowników jest
zatem warunkiem koniecznym.
Skład grupy uczestników zależy od tematu i celu projektu. Porównywalny – ale niekoniecznie identyczny – obszar działań czy
zakres obowiązków lub też zbliżona definicja profesjonalizmu
pomagają stworzyć produktywną mieszankę. Także wymiana pomiędzy przedstawicielami różnych poziomów odpowiedzialności
może owocnie wpływać na proces dyskusji, o ile nie mamy do czynienia z bezpośrednią zależnością hierarchiczną. Ponadto należy
uwzględnić także różnice międzynarodowe: zdarza się na przykład,
że za takie same zadania w jednym kraju odpowiedzialni są pracownicy etatowi, a w drugim wolontariusze. Taka sytuacja nie jest
jednak problemem, lecz wzbogaceniem.

Faza przygotowawcza
 ażnym elementem fazy przygotowawczej jest poznanie kraju
W
partnerskiego. Istotne są ogólne informacje krajoznawcze, dane
dotyczące struktury pomocy dzieciom i młodzieży oraz kwestie
związane z zakresem kompetencji poszczególnych podmiotów
(publicznych/prywatnych) oraz kompetencji na różnych poziomach
(lokalnym/regionalnym/ogólnokrajowym).
Przygotowanie obejmuje także aktywności wspierające dynamikę
grupy oraz uwrażliwienie na ewentualne różnice międzykulturowe.

2	Por. Thimmel, Andreas/Riß, Katrin (2011): Binationaler Fachkräfteaustausch
zum Thema Migration im deutsch-spanischen und deutsch-türkischen Fachkräfteprogramm. W: Thimmel, Andreas/Chehata, Yasmine/Riß, Katrin (2011):
Interkulturelle Öffnung der Internationalen Jugendarbeit. Gesamtbericht
der wissenschaftlichen Begleitung zum Modellprojekt JiVE „Jugendarbeit
international – Vielfalt erleben“. Online: http://www.jive-international.de/
p486399954_479.html [dostęp: 26.06.2015]
	Verlage, Thomas/Walther, Andreas (2015): Weiterentwicklung von Hilfen für
benachteiligte Jugendliche beim Übergang in Ausbildung und Beruf durch
Peer Learning von Fachkräften. Bericht der wissenschaftlichen Begleitung
des Projektes „transitions. Gelingende Übergänge in Ausbildung und Arbeit”.
Online: https://www.ijab.de/transitions [dostęp: 26.06.2015].

Realizacja
Międzynarodowy projekt peer learning stwarza szczególne warunki
nauki. Uczestnicy uczą się w otoczeniu międzykulturowym, w miejscu autentycznym i w sytuacji spotkania z kolegami z zagranicy.
Centralną rolę odgrywają tu więc metody eduakcji pozaformalnej.
Nauka podczas projektu peer learning nie jest dziełem przypadku,
lecz musi być zaplanowana i moderowana. Umożliwia to komunikacja całościowa w grupie. Jedynie w ten sposób w międzynarodowej grupie uczących się może zaistnieć proces systematycznej
refleksji.
Program składa się z więcej niż jednego cyklu wizyt w różnych
instytucjach. Wprowadzenia tematyczne i wizyty w instytucjach
powinny przeplatać się z możliwościami dyskusji w grupie. Ogromne znaczenie ma także czas wolny. Podczas nieformalnej wymiany
kontynuowana i pogłębiana jest nie tylko fachowa dyskusja, ale
również tworzone są różnorodne możliwości spotkania. Wówczas
zachodzi proces całościowego, fachowego i międzykulturowego
uczenia się. Także ewaluacja i refleksja są ważnymi elementami
programu.
Projekt peer learning może być zorganizowany jako projekt jednorazowy bądź wieloletni. W zasadzie może on być realizowany we
wszystkich możliwych formułach umożliwiających proces systematycznej nauki w grupie.

Podsumowanie
 elem podsumowania jest dokumentacja i praktyczne zastosowaC
nie rezultatów. Ważne jest, aby wszyscy partnerzy już w fazie przygotowawczej przedyskutowali kwestie dokumentacji. W te rozważania należy odpowiednio wcześniej włączyć również uczestników.
Warto towarzyszyć uczestnikom w procesie indywidualnego wprowadzania ich doświadczeń w życie. Jest to zadanie dla organizacji,
z których się wywodzą. Mogą one stworzyć im na przykład ramy
czasowe i miejsce do pracy nad rezultatami oraz umożliwić uczestnikom ich przetestowanie.
Podsumowanie w grupach narodowych może odbyć się podczas
specjalnej rundy ewaluacyjnej, zorganizowanej jakiś czas po zakończeniu wymiany fachowej. Dobrą praktyką okazało się także
włączenie dnia podsumowującego do programu spotkania jako
jego integralnej części. W przypadku programów zagranicznych
dzień podsumowujący można bez problemu zorganizować już po
powrocie do swojego kraju.
Skuteczne i owocne zastosowanie metody peer learning wymaga
uwzględnienia wielu aspektów na każdym etapie projektu: poczynając
od fazy przygotowawczej poprzez realizację po podsumowanie. Podjęty wysiłek jednak się opłaca: nieważne, czy realizujemy jednorazowy
program czy też wieloletni projekt peer learning – korzyści z nich
płynące wzbogacają w różnorodny sposób nie tylko uczestniczących
w nich fachowców, ale również zaangażowane organizacje.

Claudia Mierzowski,
Christiane Reinholz-Asolli
– pracują jako referentki
współpracy międzynarodowej w dziale polityki
młodzieżowej w Biurze
ds. Międzynarodowej Pracy z Młodzieżą Republiki Federalnej Niemiec (Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik
Deutschland e.V., IJAB), gdzie od wielu lat organizują dwu- i wielonarodowe programy skierowane do specjalistów pracujących w instytucjach zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży.
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„Najfajniejsze jest to, że to nie jest lekcja”
prawdziwych specjalistów z danej dziedziny. Objawiło się kilka talentów muzycznych, teatralnych. Jeden z chłopców, który nie cierpiał
matematyki, wybrał jako wiodący kierunek w szkole programowanie –
opowiada David Cotter – lider „Feature Creators” w Dublinie. – Wielu
uczniów wyciągaliśmy z dołków i załamań – dodaje Cotter. „I’m cool”
– takie słowa padają na filmiku nagranym przez jednego z uczniów
dublińskiej szkoły, który wcześniej, z powodu trudnej sytuacji rodzinnej i uwarunkowań środowiskowych, miał zaniżoną samoocenę.

Powszechnie uważa się, że młodzi ludzi w Europie są uzależnieni
od internetu i biegle posługują się wszystkimi instrumentami, które
daje im świat nowoczesnych multimediów. Jak im w tym pomóc, by
łączyli przyjemne z pożytecznym?
Prostymi narzędziami IT można zdziałać wiele, a nauka może być
fajna – to główne założenie projektu programu „Feature Creators”
(„Kreatorzy przyszłości”), który cieszy się niegasnąca popularnością w Dublinie. Na polski grunt postanowiła go przenieść Fundacja
„Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego z Krzyżowej na Dolnym
Śląsku. Została ona zaproszona przez irlandzką firmę H2 Learning do
projektu realizowanego wspólnie z National College of Art and Design
w Dublinie i niemieckie towarzystwo MFG (Medien- und Filmgesellschaft) z Badenii-Wirtembergii do stworzenia innowacyjnego programu zwiększającego cyfrowe kompetencje młodych osób.

Nie ograniczać młodych ludzi
O co chodziło twórcom programu? Zasady były proste: nie ograniczać
umiejętności młodych ludzi, lecz rozwijać ich twórcze myślenie, dając
im możliwość tworzenia czegoś z pasją, poza szkołą. Pragnęli udowodnić, że telefon w ręku i komputer w domu mogą służyć do czegoś
więcej niż do wysyłania smsów i gier.

Multimedia w praktyce
Jak to wygląda w praktyce? Uczniowie z różnych szkół i grup zostają zaproszeni na warsztaty (po szkole, z dala od swoich nauczycieli informatyki), które prowadzą tzw. cyfrowi mentorzy. Młodzież przechodzi przez
pierwszą sesję warsztatów, na których poznaje spektrum możliwości
korzystania z multimediów: od kręcenia filmów i teledysków, tworzenia
własnych stron www czy nagrywania piosenek i spektakli teatralnych
przez programowanie i tworzenie aplikacji na telefony komórkowe po
korzystanie z możliwości, jakie dają interaktywne programy służące na
przykład dokumentowaniu projektów i wydarzeń (storytelling).
Warsztaty podzielone są na pięć obszarów tematycznych: media
społecznościowe, blogowanie i marketing interaktywny; montaż
dźwięku i technologia tworzenia muzyki; cyfrowa manipulacja obrazem; tworzenie filmów video; animacja w filmie.
– Takie kreatywne wykorzystanie mediów, tworzenie własnych
filmów, nagrań i teledysków, forma ich prezentacji, współpraca z innymi, a także prezentowanie online i offline otworzyło wielu uczestnikom oczy na możliwości działania w sieci. Uczniowie, którzy chodzili
na nasze zajęcia, zaczynali wierzyć we własne siły, odkrywali w sobie
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Polska i Niemcy mają jeszcze dużo do zrobienia w kwestii edukacji
cyfrowej. Fundacja „Krzyżowa” i towarzystwo MFG opracowują właśnie
programy „Digital pathways” dostosowane do potrzeb polskich i niemieckich uczniów.
– Programy dopasowujemy pod kątem nie możliwości uczniów, bo
te są nieograniczone i naszą rolą jest rozwijać je jeszcze bardziej, ale
pod kątem ich zainteresowań – mówi Iwona Machoń-Pluszczewska
z Fundacji „Krzyżowa”. – Zrekrutowaliśmy grupę uczniów, którym teraz
pokazujemy możliwości korzystania z multimediów i to one – dzieciaki
– wybiorą to, czemu poświęcą kolejny rok swojej pracy. Przed nami 34
tygodnie zabawy multimediami i internetem, po to, by zwiększyć u młodych ludzi ich kompetencje cyfrowe, komunikacyjne i międzykulturowe
– dodaje Machoń-Pluszczewska. „Digital pathways” to kolejny nowy
program, który dla polskiej edukacji jest innowacją. Tym samym wpisuje
się w misję Fundacji ”Krzyżowa”, której rolą jest m.in. szukanie nowych
rozwiązań i wzrost jakości edukacji w wymiarze polskim i europejskim.
W dostosowaniu programów do warunków polskich i niemieckich
ma pomóc cykl międzynarodowych wizyt studyjnych dla mentorów
z Polski i Niemiec, osób pracujących z młodzieżą i kadry zarządzającej projektem. Pierwsza wizyta odbyła się w Dublinie. Kolejna miała
miejsce w Krzyżowej, do której przyjechali doświadczeni mentorzy
z programu „Feature Creators” i przeszkolili polskich i niemieckich
mentorów. Już w październiku tego roku zespoły z Polski i Niemiec
spotkają się znów w Dublinie, by wspólnie pracować nad ofertą edukacyjną i programami nauczania „Digital pathways”.
Z kolei młodzież, która bierze udział w projekcie w Polsce, Niemczech i Irlandii, będzie spotykać się z pozostałymi grupami online.
Młodzi ludzie będą prezentować produkty, nad którymi pracują i kontrolować nawzajem postępy swojej pracy. Liderzy projektu planują
polsko-niemiecko-irlandzką wymianę młodzieży, podczas której
uczestnicy będą mogli zwiększyć swoje kompetencje językowe, międzykulturowe i dalej pracować nad swoimi umiejętnościami IT.
Zdaniem Darka Horbaczyka – jednego z cyfrowych mentorów
w Polsce – w projekcie chodzi o to, „żeby pokazać uczniom, że za
pomocą bardzo prostych narzędzi – takich jak telefon i komputer,
– można się realizować zawodowo, że to może być początek świadomej kariery. Nie trzeba mieć ukończonych studiów z informatyki, żeby
zacząć działać w obszarze IT. I co więcej – można na tym zarabiać.”
Pierwsze wrażenia po warsztatach brzmią entuzjastycznie: „Najfajniejsze jest to, że to nie jest lekcja. Biegamy po Krzyżowej i robimy
zdjęcia, później je wrzucamy na komputer i robimy z nich mega cuda”.
„Po raz pierwszy zobaczyłam, że w internecie jest tyle fajnych rzeczy”.
Projekt ”Digital Pathways” jest finansowany z programu Erasmus+.
Aleksandra Królak-Wąsowicz
– w Fundacji „Krzyżowa” zajmuje się rozwijaniem
innowacyjnych projektów edukacyjnych oraz
pozyskiwaniem środków europejskich
na działalność statutową Fundacji.

zdjęcia: Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego

Program dopasowany do potrzeb
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„Kawa na szczęście” – sukces
polsko-niemieckiej firmy uczniowskiej
Firmy uczniowskie to szkolne projekty o charakterze pedagogicznym nawiązujące w swojej formie do prawdziwego
przedsiębiorstwa. Ta optymalna metoda nauczania, stosowana
od dawna w wielu placówkach kształceniowych, wykorzystuje
działanie mechanizmów gospodarki rynkowej. Dzięki temu
młodzi ludzie mają szansę na lepsze wejście w życie zawodowe.
Założenie oraz prowadzenie firmy uczniowskiej to przede
wszystkim możliwość zdobycia umiejętności niezbędnych na
rynku pracy oraz praktycznego doświadczenia w zawodzie. Do
najważniejszych z nich należy zaliczyć umiejętności pracy w zespole, planowania i organizacji pracy, ponoszenia odpowiedzialności, inicjatywę własną oraz umiejętność rozwiązywania konfliktów. Zdobyte doświadczenia pomagają również przy wyborze
ścieżki zawodowej, uczą samodzielnego podejmowania decyzji
i wyrażania własnego zdania, rozwijają umiejętność autoprezentacji i świadomość ekologiczną oraz umożliwiają zdobycie
wiedzy z zakresu gospodarki.

zdjęcia: Piotr Strojnowski

D

wie filiżanki kawy stoją na stole. Starsze małżeństwo jest pod
wrażeniem profesjonalizmu, z jakim ją przyrządzono. – Jak
w prawdziwej kawiarni. Tego w Trebnitz naprawdę brakowało
– stwierdzają. Ten, kto trafi do „Kawy na szczęście”, spotka się z niezwykłym przedsięwzięciem: polsko-niemiecką firmą uczniowską, która łączy w sobie dwa aspekty kształcenia: inkluzyjność i międzykulturowość.
W liczącej mniej niż stu mieszkańców miejscowości w południowej
Brandenburgii, przy ulicy Dorfstrasse, uczniowie z Seelow i z graniczącego z Niemcami Kostrzyna w każdy weekend otwierają „swoją”
kawiarenkę. Sami przygotowują się do przyjęcia gości – robią zakupy,
parzą cappuccino lub latte macchiato, częstują domowymi wypiekami,
prowadzą księgowość.
Z czasem kawiarnia stała się synonimem sukcesu. Projekt wielokrotnie nagradzano. Dzięki niej Zamek Trebnitz przyciąga więcej turystów
oraz lokalnych mieszkańców, nie wspominając o gościach zameldowanych w hotelu na zamku. Niemniej jednak dla młodzieży, która tworzyła
to przedsięwzięcie, projekt ten okazał się wielkim wyzwaniem: od pojawienia się pomysłu w 2012 roku do realizacji projektu minął ponad rok.

Aby odpowiednio przeprowadzić projekt, niezbędna okazała się
ścisła współpraca szkolnych i pozaszkolnych podmiotów kształcących.
Umożliwiając młodzieży z Polski i Niemiec założenie firmy uczniowskiej
i realizowanie tego nowatorskiego przedsięwzięcia, z punktu widzenia
pedagogiki partnerzy projektu wkroczyli na niezbadany dotąd teren.

Doświadczenia zawodowe
W „Kawie na szczęście” w każdy weekend pracuje na zmianę w sumie
26 uczniów z Polski i Niemiec.
Większość uczniów uczęszcza do szkół specjalnych; niektórzy z nich
zmagają się z fizyczną bądź umysłową niepełnosprawnością, mają trudności w nauce lub wychowali się w trudnym środowisku. W związku ze
słabo rozwiniętą infrastrukturą w polsko-niemieckim regionie przygranicznym kawiarnia „Kawa na szczęście” otworzyła przed młodzieżą nowe
perspektywy i możliwości zdobycia doświadczenia w zakresie obsługi
klienta, prowadzenia księgowości oraz doskonalenia umiejętności, które
pomogą im sprostać przyszłym wyzwaniom, jakie niesie rynek pracy.
Projekt ten udowadnia, że we współpracy szkolnych i pozaszkolnych podmiotów kształcących drzemie wielki potencjał edukacyjny.
Wśród partnerów projektu znaleźli się Zamek Trebnitz, Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, Zespól Szkół im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Kostrzynie, szkoła Kleeblatt-Schule z Seelow
oraz Federalne Ministerstwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet
i Młodzieży Republiki Federalnej Niemiec (Bundesministerium für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend, BMFSFJ).

Przemyślane w najdrobniejszym szczególe
Założeniem projektu było połączenie trzech aspektów: umiejętności
działania na wolnym rynku, szansy uczenia się w wielokulturowym
środowisku oraz edukacji włączającej (inkluzyjnej). To połączenie złożonych modeli kształcenia zadecydowało o wyjątkowym charakterze
„Polsko-Niemieckiej Firmy Uczniowskiej”.
Oprócz korzyści edukacyjnych (patrz ramka), jednym z najważniejszych celów projektu była możliwość wdrożenia inkluzji oraz wzmocnienie międzynarodowych struktur. Ze względu na fakt, że założenie
firmy uczniowskiej jest dla młodych osób ze szkół specjalnych świetną okazją sprawdzenia się w zakresie nauki zawodu, podjęto decyzję
o wyborze tej właśnie formy projektu.
→
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przy programach zawodowej wymiany młodzieży. Wybór „drogi na
skróty”, czyli podjęcie współpracy z przygranicznymi szkołami, które
już wcześniej wspólnie z zamkiem brały udział w wielu międzykulturowych projektach, wyeliminował potrzebę zawierania ewentualnych
porozumień na wyższym szczeblu.
Motywacja uczniów stanowiła warunek owocnej realizacji projektu. Udział w projekcie i rezygnacja z uczestnictwa była dobrowolna.
Dzięki metodzie opartej na zdobywaniu doświadczenia oraz rzetelnej
realizacji jedynie niewielka liczba uczniów rezygnowała z dalszego
udziału w projekcie.

Od gier zapoznawczych do księgowości
Zanim kawiarnia mogła otworzyć swoje podwoje, doszło do trzech
spotkań 16 polskich i 8 niemieckich uczniów wraz z nauczycielami.
W programie były zarówno gry zapoznawcze i animacja językowa, jak
i rozmowa o postawionych sobie celach. Poza tym młodzież brała udział
w kursach dokształcających i szkoleniach, by mogła przygotować się do
pracy w gastronomii. Podczas kursu językowego młodzi ludzie uczyli się
zwrotów używanych w pracy w kawiarni po polsku i niemiecku. Wszyscy
przeszli kurs i zdali egzamin konieczny do uzyskania książeczki zdrowia
w Urzędzie Zdrowia w Seelow. Dzięki umiejętnościom nabytym na kursie
florystycznym uczniowie sami mogli udekorować kawiarnię. Ponadto
wszyscy brali udział w szkoleniu podawania do stołu, podczas którego
nauczyli się technik i sposobów obchodzenia się z potrawami i napojami
czy obsługi gości. Odbyli kurs księgowości, dzięki czemu mogli zapoznać
się z ekonomicznymi aspektami pracy w kawiarni. Zorganizowano także
specjalny kurs, podczas którego młodzież nauczyła się obsługi profesjonalnego ekspresu do kawy i technik parzenia tego trunku.
Podczas spotkań uczniom przypisano także zadania i stanowiska,
m.in. księgowego, kierownika, kelnera czy pomocy kuchennej. Dzięki
utworzonej na Facebooku grupie młodzież dyskutuje na temat jakości
swojej pracy i ewentualnej zamiany stanowisk. Szczególną uwagę
zwracają na to, by informacja zwrotna była produktywna, a decyzje
były podejmowane tylko w obecności osób, których dotyczą.
”Kawa na szczęście” jest czynna w soboty od godz. 11 do 18
i w niedziele od godz. 10 do 17. W każdy weekend pracuje sześcioro
młodych ludzi na zmiany.

Korzyści dla Trebnitz
Z grona 26 osób, które rozpoczęły kurs w 2013 roku, pozostały 22.
Od tego czasu z projektu zrezygnowało troje uczniów z Niemiec i jedna
uczennica z Polski. Z jednej strony powodem takiej decyzji było ukończenie szkoły, z drugiej brak motywacji. Rezygnacje z udziału w realizacji
projektu w firmach uczniowskich są normalne i mają wiele wspólnego
ze sposobem, w jaki prowadzący projekt komunikują się z uczestnikami.
Dlatego też stosunkowo niewielką liczbę osób, które zdecydowały się
opuścić projekt, ocenić można jako kryterium sukcesu. Większa część
zaangażowanej młodzieży przyjeżdża na swoje zmiany pełna zapału
i radości, czym wzbogaca gastronomiczną ofertę Trebnitz i całej okolicy.
Podsumowując, kawiarnia prosperuje bardzo dobrze. Najchętniej
odwiedzają ją uczestnicy wycieczek rowerowych. Od czasu do czasu
przy złej pogodzie gości jest mniej. W słonecznie dni taras kawiarni
jest przeważnie po brzegi wypełniony gośćmi.
Projekt firmy uczniowskiej będzie dalej realizowany. Doświadczeni
uczniowie będą w kolejnych latach wprowadzać nowych uczestników
w tajniki pracy gastronomicznej. W planach jest również otwarcie
podobnej kawiarni na terenie Polski.
Nikolaus Teichmüller
– jest pracownikiem naukowym Europejskiej Sieci
Kontaktów na rzecz Transnarodowej Partycypacji
w Zamku Trebnitz.
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Zdjęcia: Magdalena zatylna, Zamek Trebnitz

Dzięki kawiarni młodzież może zrozumieć, na czym polegają mechanizmy gospodarcze oraz doświadczyć różnych aspektów pracy,
m.in. obsługi klienta, wyboru i przygotowania produktów, prowadzenia księgowości i ogólnego zarządzania firmą. Ponadto poważny charakter pracy zarobkowej i poczucie sukcesu firmy przyczynia się do
wzmocnienia poczucia własnej wartości.
Zakładając firmę uczniowską, trzeba zwrócić uwagę zarówno na
kwestie prawne, zdrowotne, podatkowe i ubezpieczeniowe, jak i na
organizację pracy oraz podejście pedagogiczne zespołu prowadzącego projekt. W przypadku „Polsko-Niemieckiej Firmy Uczniowskiej”
zostały one dodatkowo spotęgowane międzynarodowym charakterem projektu oraz współpracą odrębnych podmiotów kształcących:
szkolnych i pozaszkolnych. Co więcej, istnieją znaczące różnice
w systemach szkolnictwa. W Niemczech podstawa prawna regulująca
działalność uczniowską jest stosunkowo jasna, jednak w przypadku
połączenia jej z zapisami polskiego prawa kwestia wdrożenia takiego
projektu nasuwa wiele pytań, jak np. jakie istnieją możliwości przejęcia współwłasności w firmie uczniowskiej przez stowarzyszenie.
Podmioty edukacyjne z reguły nie muszą rejestrować firmy, ale w tym
przypadku stowarzyszenie Zamek Trebnitz musiało tego dokonać.
Trzeba było także odpowiedzieć na pytania dotyczące ubezpieczenia
czy górnej granicy dochodu firmy. Poza tym istnieją znaczące różnice
w przepisach dotyczących edukacji szkolnej. W Polsce uczniowie
udzielają się w firmach uczniowskich w ramach dodatkowej pracy,
w Niemczech zaś działalność w takiej firmie wchodzi w skład normalnych zajęć lekcyjnych. Ciekawym aspektem jest również obowiązek
posiadania książeczki zdrowia, która w przypadku pracy w branży
gastronomicznej jest niezbędna. Pod znakiem zapytania stał fakt, czy
książeczki polskich uczniów będą uznawane na terenie Niemiec.
Takiego rodzaju kwestiami zajmowali się koordynatorzy projektu
na wspólnych spotkaniach w zamku. Wtedy też podpisano porozumienie o wzajemnej współpracy, aby zagwarantować pisemnie dotrzymanie podjętych ustaleń.
Kształcenie międzykulturowe stanowi część i zarazem fundament
całego projektu. Jego gwarantem była stała współpraca polsko-niemieckiej kadry nauczycielskiej i uczniów oraz stosowanie technik
i metod wykorzystywanych w kształceniu międzykulturowym.
Obranie sobie za cel inkluzji postawiło uczestników projektu przed
kolejnym wyzwaniem. Wytyczne polityki edukacyjnej dotyczące wprowadzania inkluzji różnią się od siebie w zależności od kraju. Projekt
ten korzystał z doświadczeń długoletniej współpracy Zamku Trebnitz
ze szkołą Kleeblatt-Schule z Seelow oraz z OHP Strzelce Krajeńskie
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główny temat PNWM

„Perspektywy zawodowe”,
czyli czego się jeszcze
spodziewać od PNWM
Kwestia orientacji zawodowej młodych ludzi, ich problemy na
współczesnym rynku pracy czy brak kwalifikacji to zagadnienia,
które zajmują jedno z centralnych miejsc w aktualnej debacie
społecznej w Europie. Włączając się w nią, w ramach trzyletniego
priorytetu tematycznego swojej działalności pod hasłem „Perspektywy zawodowe”, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM)
realizuje szereg przedsięwzięć poświęconych planowaniu kariery,
kompetencjom i przygotowaniu młodych Polaków i Niemców na
rynku pracy. Ich efekty widoczne są już teraz: duże zainteresowanie
udziałem w projektach o tematyce zawodowej, nowe partnerstwa
polsko-niemieckie, a także efekt synegrii i współpraca pomiędzy
nowymi partnerami – instytucjami i gremiami zajmującymi się
kształceniem zawodowym. Priorytet „Perspektywy zawodowe”
PNWM będzie realizowała jeszcze w 2016 roku, a z których działań
można już lub jeszcze skorzystać, prezentujemy poniżej.

Uwaga! Akcja! W obiektywie kamery – film PNWM
„Perspektywy zawodowe”
Po co komu wyroby z drewna, stworzone wspólnie przez polskich
i niemieckich uczniów? Jak młodzież radzi sobie z prowadzeniem
własnej, przygranicznej firmy? I dlaczego warto wyjechać na praktykę
zawodową do sąsiedniego kraju? – odpowiedź na te i wiele innych
pytań znajdą widzowie w filmie „Perspektywy zawodowe”.
PNWM odwiedza w tym roku różnorodne projekty o charakterze
zawodowym po obu stronach Odry i towarzyszy z kamerą ich uczestnikom. Po co? Aby w ciekawej formie zachęcić młodzież i organizatorów
do udziału i przeprowadzania projektów wymian i zagranicznych praktyk zawodowych. O tym, że warto, przekonują słowa i losy bohaterów
filmu. Zdobycie praktycznych umiejętności za granicą, nauka języka
czy rozwój kompetencji społecznych, interpersonalnych i międzykulturowych to korzyści, jakie daje doświadczenie współpracy w międzynarodowym zespole za granicą. To także często „przygoda życia”
i dobra zabawa dla wielu młodych ludzi.
 o obejrzenia zwiastunów oraz całego filmu „Perspektywy zawoD
dowe” zapraszamy na kanale YouTube PNWM: www.youtube.com/
DPJWPNWM.

Zdjęcie: PNWM

XV Polsko-Niemieckie Forum Młodzieży w Zamku
Trebnitz
O znaczeniu międzynarodowej pracy z młodzieżą w procesie orientacji zawodowej młodych Polaków i Niemców dyskutowali podczas
wrześniowej konferencji na Zamku Trebnitz w Brandenburgii przedstawiciele edukacji formalnej oraz pozaformalnej, gospodarki i izb
przemysłowo-handlowych. Warsztaty na temat znaczenia kompetencji
miękkich w życiu zawodowym młodzieży, procesu przejścia z edukacji
na rynek pracy czy mediów społecznościowych pozwoliły uczestnikom
wymienić doświadczenia, pomysły i kontakty oraz zdobyć inspiracje
do pracy w polsko-niemieckim obszarze.

Przy okrągłym stole o dobrych praktykach zawodowych
Praktycy i eksperci kształcenia zawodowego i polsko-niemieckiej
wymiany młodzieży z obu krajów, zgromadzeni przy okrągłym stole
w październiku tego roku w Poczdamie, podzielili się z sobą i PNWM
doświadczeniami w organizowaniu i wspieraniu zagranicznych praktyk zawodowych. O trudnościach, wyzwaniach i rozwiązaniach dyskutowali po to, by w rezultacie wpłynąć na poziom praktyk wspieranych
przez PNWM. Na podstawie ich rekomendacji oraz opinii praktykantów PNWM wypracuje i wdroży bowiem w przyszłości standardy jakości polsko-niemieckich praktyk zawodowych.

„Soft skills. Znaczenie i rozwój kompetencji miękkich”. Polsko-niemieckie seminarium dla organizatorów wymian młodzieży
Międzynarodowe projekty wymiany młodzieży stwarzają idealną przestrzeń do świadomego i samodzielnego uczenia się i rozwoju kompetencji miękkich. W tym procesie młodych ludzi mogą wesprzeć organizatorzy polsko-niemieckich spotkań. To dla nich PNWM zorganizowała czterodniowe seminarium „Soft skills”, podczas którego mogą poszerzyć
swoje umiejętności we wspieraniu procesu uczenia się i rozwoju kompetencji miękkich u młodych osób. Szkolenie pozwoli im zwiększyć swoją
wiedzę na temat znaczenia tych umiejętności w pracy i życiu osobistym,
a także poznać metody pomagające rozwijać współpracę, komunikację
czy kreatywność podczas międzynarodowych spotkań młodzieży.
 ierwsze polsko-niemieckie seminarium z cyklu ”Soft skills” odP
będzie się w listopadzie 2015 roku. Na kolejne PNWM zaprasza
w pierwszym kwartale 2016 roku.
Magdalena Zatylna
– jest koordynatorką projektów własnych PNWM
w poczdamskim biurze organizacji.

Polsko-Niemieckie Forum Młodzieży z powodzeniem odbyło się już
piętnasty raz. Na kolejne zapraszamy we wrześniu 2016 roku!
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Znalezione w internecie
Wybór polskich i niemieckich portali na temat kształcenia i wyboru
zawodu, rynku pracy oraz kwalifikacji i predyspozycji zawodowych
młodzieży.

Portale polskie
Doradztwo zawodowe KOWEZiU
Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (KOWEZiU) jest autorem portalu doradztwo.koweziu.edu.pl skierowanego
bezpośrednio do młodych ludzi. Znajdą tam oni informacje pomocne
w wyborze drogi kształcenia lub zawodu, a także mapę przekierowującą do 16 portali wojewódzkich z informacjami na poziomie regionalnym. W zakładce „Multimedia” opublikowanych jest kilkadziesiąt
filmów dotyczących m.in. wyboru szkoły i zawodu, różnych profesji
oraz kształcenia na odległość. Część z tych filmów można znaleźć na
kanale KOWEZiU na YouTube.
www.doradztwo.koweziu.edu.pl, www.youtube.com/koweziu

Kształcenie zawodowe
Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się aktualne
informacje dotyczące kształcenia zawodowego, zarówno dla samej
młodzieży, jak i nauczycieli, doradców zawodowych czy rodziców. Jest
więc np. specjalna „Strefa ucznia”, wykazy podręczników czy podstawy programowe dla nowych zawodów, a także informacje o europejskich programach poradnictwa zawodowego.
www.men.gov.pl/pl/ksztalcenie-zawodowe

Mapa szkół zawodowych
Technika i zasadnicze szkoły zawodowe z całej Polski zebrane w jednym miejscu – tak w skrócie opisać można mapę szkół zawodowych
online stworzoną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Rodzice
i uczniowie mogą wyszukać w niej nie tylko informacje o wybranej
szkole, ale też o wynikach egzaminów uczniów danej placówki, miejscach praktyk u pracodawców czy klasach patronackich w kraju.
www.men.gov.pl/dodatki/mapazawodowe

Program „Gwarancje dla młodzieży“
Program „Gwarancje dla młodzieży“ to inicjatywa Komisji Europejskiej, którego realizacją w Polsce zajmuje się Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej. To ono uruchomiło portal, na którym internauci
znajdą informacje o ofertach pracy, zakładaniu własnej działalności
gospodarczej, szkoleniach i nauce zawodu, a także innych projektach
na rzecz wspierania młodych ludzi w procesie wejścia na rynek pracy.
www.gdm.praca.gov.pl

Ochotnicze Hufce Pracy
Na portalu Ochotniczych Hufców Pracy można znaleźć przydane informacje dotyczące edukacji i pracy młodzieży do 25. roku życia. Portal
przedstawia dwa programy OHP w ramach inicjatywy „Gwarancje dla
młodzieży” – „Równi na rynku pracy” oraz „Pomysł na siebie”.
www.ohp.pl

Narzędzie „Twój potencjał”
Kto zastanawia się, w jakim zawodzie by się sprawdził, może przetestować tu swoje predyspozycje za pomocą prostego narzędzia
„Twój potencjał”. Serwis praca-enter.pl oferuje ponadto przewodnik
po rynku pracy, katalog ponad 130 najbardziej poszukiwanych przez
pracodawców profesji oraz czytelnię pełną najróżniejszych artykułów
związanych z rynkiem pracy.
www.praca-enter.pl

Więcej o wyżej wymienionych portalach – patrz s. 4.
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Portale niemieckie
Planet-Beruf.DE
Internetowa oferta Federalnej Agencji Pracy (dawniej: Federalnego
Urzędu Pracy – przyp. red.) wie wszystko w temacie „zawód i praca”.
Uczniowie, rodzice i nauczyciele znajdą tu wskazówki, jak krok po
kroku znaleźć i ubiegać się o pracę.
www.planet-beruf.de

AzubiYo
Zadaniem portalu AzubiYo jest niwelowanie przepaści pomiędzy pracodawcami a osobami ubiegającymi się o miejsce praktycznej nauki
zawodu. To strona nie tylko informująca o poszczególnych etapach
w poszukiwaniu miejsc praktyk, lecz również oferująca test wyboru
zawodu, dzięki któremu można zestawić swoje mocne strony, życzenia
i poziom wiedzy. Wyniki testu są porównywane z ofertami wystawionymi na giełdzie miejsc praktyk. Również pracodawcy mogą wyszukiwać
tu kandydatów i kontaktować się z nimi.
www.azubiyo.de

Qualiboxx – Przejście od nauki do pracy zawodowej
Qualiboxx to strona wspierana przez Federalny Instytut ds. Kształcenia Zawodowego, która jest skierowana do szkół, podmiotów
świadczących usługi edukacyjne oraz pracodawców oferujących dla
młodzieży miejsca praktycznej nauki zawodu.
www.qualiboxx.de

Teczka Wyboru Zawodu i Teczka Profilu dla
młodzieży
Teczka Wyboru Zawodu (Berufswahlpass), wprowadzona przez Federalną Wspólnotę Pracy Berufswahlpass, oferuje materiały przydatne
do prowadzenia lekcji na temat wyboru zawodu. Jej głównym celem
jest orientacja zawodowa. Z kolei Teczka Profilu (ProfilPASS) dla młodzieży Niemieckiego Instytutu Kształcenia Dorosłych pomaga odbiorcom w rozpoznaniu swoich kompetencji miękkich (tzw. soft skills), dla
których wprawdzie nie ma ocen w szkole, a które mają duże znaczenie w przyszłej karierze zawodowej.
www.berufswahlpass.de, www.du-kannst-mehr.net

Beroobi
Każdy zawód, który można zdobyć w szkole, ma tu swój własny
profil, z którego za pomocą filmów i tekstów można dowiedzieć się
wszystkiego o danej profesji, jakie wymagania trzeba spełniać, by ją
wykonywać oraz jak w danym zawodzie wygląda proces kształcenia
praktycznego czy zwykły dzień pracy. Dostępne są również informacje
dotyczące przygotowania się do rekrutacji oraz wskazówki, jak przygotować swoje dokumenty oraz samego siebie do udziału w assessment center oraz do rozmów kwalifikacyjnych.
www.beroobi.de

YouWiPod: Młodzież i gospodarka
Na portalu YouWiPod (Jugend, Wirtschaft und Podcast [Młodzież,
Gospodarka i Podcast] ) młodzież występuje w roli „reporterów w ruchu”, którzy przeprowadzają wywiady z przedstawicielami swoich
wymarzonych zawodów. Efektem tych rozmów są krótkie podcasty,
które można obejrzeć na stronie. Ten brandenburski projekt jest
skierowany do uczniów klas od 7. do10.
www.youwipod.de

Więcej o wyżej wymienionych portalach – patrz s. 6.
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Publikacje
„Szczyty, ryby, piramidy”
i himalajski Szerpa
Wyobraź sobie, że jesteś właścicielem hodowli ryb. Łatwo o konflikt
interesów: twój zysk, ochrona środowiska i dobro lokalnej społeczności
nie zawsze idą w parze. Czy da się je
pogodzić? Jak idee zrównoważonego rozwoju z powodzeniem wcielić
w życie, podpowiada najnowsza
publikacja PNWM „Szczyty, ryby,
piramidy”. Stanowi przegląd wiedzy
i aspektów tematycznych z zakresu
zrównoważonego rozwoju oraz metod pracy nad tym zagadnieniem
podczas polsko-niemieckiego spotkania. Pokazuje także, jak innym to
się udało – prezentuje przykłady najciekawszych międzynarodowych
projektów dla młodzieży, które inspirują do zorganizowania własnego.
Bliźniacze treści publikacji, bardziej pogłębione, czytelnik może także znaleźć
w sieci. Szerpa to serwis internetowy
PNWM poświęcony edukacji na rzecz
zrównoważonego rozwoju (EZR). Swą
nazwę wziął od himalajskiego przewodnika-tragarza. Tak jak on na górskich
szlakach, strona pomaga użytkownikom
na drodze do udanego spotkania na temat zrównoważonego rozwoju młodych
ludzi z Polski, Niemiec i innych krajów.
Publikacja i strona internetowa Szerpa zostały dofinansowane ze środków
Niemieckiej Fundacji Federalnej Środowisko (DBU).
www.szerpa-ezr.org

Mobilne rozmówki
polsko-niemieckie
w nowej odsłonie
Kto podczas spotkania polskoniemieckiego – w szkole czy na
urlopie – nie wie, jak zapytać
w obcym języku „Co słychać?”,
może posłuchać swojej komórki. Funkcjonująca od zeszłego roku
aplikacja komórkowa polsko-niemieckich rozmówek PNWM została
bowiem wzbogacona o pliki dźwiękowe z wymową w obu językach.
W połączeniu z nową (i nowoczesną) grafiką sprawi to, że nauka
języka stanie się jeszcze łatwiejsza i przyjemniejsza niż dotychczas.
Aplikacja jest dostępna bezpłatnie zarówno dla użytkowników telefonów komórkowych z systemem Android, jak i IOS. Also: Viel Spaß mit
Deutsch!
Aplikacji „Rozmówki polsko-niemieckie“ szukaj w Play Store lub
App Store.

Zajrzeć za kulisy
szkolenia PNWM
Szkolenie? Osiem godzin
w ławce, czterech prelegentów, dwie przerwy
na kawę…? Kto kiedykolwiek zastanawiał się,
jak wyglądają seminaria
PNWM dla nauczycieli, może to teraz podejrzeć. Spacer w nieznane
z zasłoniętymi oczami, pantomima i gra na bębnach to dobry sposób,
aby lepiej poznać siebie, swojego przyszłego partnera w wymianie
międzyszkolnej oraz potrzeby młodych ludzi. Uczestnicy seminarium
PNWM „Szkoła szuka Schule” z 2014 roku opowiadają o tym, co ich
motywuje do współpracy, jaka jest idealna szkoła partnerska i co jest
ważne w spotkaniach młodzieży.
Filmu „Kulisy szkolenia PNWM dla nauczycieli“ szukaj na kanale
PNWM: www.youtube.com/DPJWPNWM

PNWM od środka
Zdjęcie: Urząd Prasy i Informacji Rządu RFN (BPA)

Nowe i znane już twarze w biurach PNWM
W ubiegłych miesiącach PNWM powiększyła swój zespół. Koleżanki i koledzy odpowiedzialni za wymianę szkolną w Warszawie
w swoim gronie powitali Aleksandrę Pawłowską. Do referatu
wymiany pozaszkolnej w Poczdamie dołączyła Izabela Stapf.
Od lipca pozyskiwaniem środków zewnętrznych w dziale Koordynacji zajął się Michael Teffel.
W sierpniu z urlopu macierzyńskiego powróciła do poczdamskiego referatu wspierania Małgorzata Schmidt. Zastępująca ją dotychczas Anna Łysiak jest aktualnie odpowiedzialna za wspieranie
spotkań młodzieży z krajami Partnerstwa Wschodniego.
Po roku wolontariatu z PNWM pożegnali się Anja Olschewski
(w Warszawie) i Kevin Kiraga (w Poczdamie). Od września pracę
PNWM wspierają jako wolontariusze Agnieszka Kloc w biurze poczdamskim i Florian Brandenburg w biurze warszawskim.

Patronat nad PNWM
Podczas swej pierwszej wizyty 28 sierpnia 2015 roku w Berlinie
Prezydent RP Andrzej Duda potwierdził kontynuację patronatu nad
PNWM wspólnie z Prezydentem RFN Joachimem Gauckiem. Wyraził
przekonanie, że kwestia wymiany młodzieży należy do tych elementów współpracy polsko-niemieckiej, które trzeba wszystkimi siłami
podtrzymywać. „(...) Takie działania są potrzebne i to właśnie one
wśród młodych ludzi powodują budowanie tych przyjaznych więzi“
– powiedział.
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