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O raporcie
Niniejszy raport to podsumowanie prac nad systemem oceny dobrych praktyk w zakresie edukacji drugiej
szansy, wypracowanym w ramach międzynarodowego projektu DISCO: Rozwój umiejętności cyfrowych
nauczycieli i trenerów (ang. Digital Second Chance Opportunities Project) - inicjatywie wspartej przez Komisję
Europejską w ramach programu Erasmus+ na lata 2014-2020.1 Rezultatem projektu, którego dotyczy raport jest
baza
danych
dobrych
praktyk
wraz
z
systemem
ich
oceny
udostępnione
na
www.secondchanceeducation.eu/practices
Raport zawiera rekomendacje dotyczące wykorzystywania dobrych praktyk, systemu oceny on-line tychże
praktyk oraz narzędzia z informacjami zwrotnymi na ten temat.
W raporcie wymienia się zagadnienia omawiane w ramach
społeczności internetowej nauczycieli i trenerów.
Zawarta w raporcie analiza S.W.O.T. to podsumowanie
prac, która przede wszystkim ma w czytelny sposób
pokazać słabe i mocne strony systemu.

Zdjęcie 1. Konferencja końcowa projektu DISCO, Bruksela, czerwiec 2016

Wstęp
Projekt DISCO realizowany był w latach 2014-2016. W poprzedzających go projektach europejskich
wypracowano standardy pracy z dobrymi praktykami w dziedzinie edukacji drugiej szansy. Zidentyfikowano
czterdzieści sześć przykładów dobrych praktyk, które mogą być stosowane w pracy z różnymi grupami
docelowymi. Dla przykładu, w ramach projektu LION realizowanym przed projektem DISCO,2 wypracowany
został system identyfikacji, sprawdzenia i dokonaniu przeglądu dobrych praktyk w UE. EURICON z Holandii
i WBK z Niemiec to partnerzy zarówno projektu DISCO jak i LION. Projekt LION zapoczątkował prace nad
systemem. Wersja online wypracowana została w ramach projektu DISCO przez organizację Betawerk
z Holandii. Przykłady dobrych praktyk wyznaczają obecnie standardy pracy poprzez odniesienie do konkretnych
narzędzi, metodologii i programów w obszarze edukacji drugiej szansy w Europie oraz wykorzystywane przez
Europejskie Stowarzyszenie Miast, instytucji i szkół drugiej szansy (ang. European Association of Cities for
Second Chance Schools - E2C-Europe).
1

Więcej informacji na temat programu na http://www.frse.org.pl/media/erasmus?gclid=CNn36KqM0M8CFeLacgod_fUO_g lub
<https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en>
2

LION - Learning, lIving, wOrking for Neet-group, 527488-LLP-1-2012-1-UK-GRUNDTVIG-GMP, 2012-2015, projekt w ramach programu Unii
Europejskiej „Uczenie się przez całe życie na lata 2007-2014”
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Secondchanceeducation.eu, dodatkowy wymiar
Portal internetowy www.secondchanceeducation.eu to nowy wymiar w edukacji drugiej szansy. Zmieniające się
potrzeby nauczycieli i trenerów oraz nowe rozwiązania wprowadzane na rynek pokazują potrzebę wykorzystania
systemów on-line przy oferowaniu wsparcia osobom pracującym w edukacji. We wcześniejszych tego typu
inicjatywach, które miały miejsce przed rozpoczęciem projektu DISCO, informacje zwrotne od beneficjentów
nie zostały uwzględnione. W następstwie nie znamy oceny grupy docelowej na temat tego czy tego typu praktyki
są interesujące, ważne i przydatna w codziennej pracy.
W związku z tym w ramach projektu DISCO wypracowane zostały:
•

Interaktywna platforma www.secondchanceeducation.eu, na której nauczyciele i trenerzy, a także
beneficjenci (uczniowie, osoby z grupy NEET3 itp.) mogą wyrażać swoje opinie i obawy dotyczące
proponowanych narzędzi czy metod

•

System oceny przykładów dobrych praktyk, dzięki któremu uczniowie mogą oceniać i komentować
praktyki i rozwiązania prezentowane jako dobre praktyki. Ma to przyczynić się do poprawy jakości
w edukacji; daje potencjalnym użytkownikom bezpośredni wgląd w to czy przykłady te są na prawdę
użyteczne i jakie są rzeczywiście możliwości wykorzystania w codziennej pracy. Ponadto zapewnia to
bezpośrednie informacje zwrotne dla organizacji, które przyczyniły się do współtworzenia bazy danych
dobrych praktyk.

•

Kolejny system oceny przykładów dobrych praktyk, w której nauczyciele / trenerzy mogą zrobić to
samo.

Dobre praktyki
Trzydzieści dziewięć przykładów dobrych praktyk
udostępniono na stronie internetowej
www.secondchanceeducation.eu
Przykłady te są zidentyfikowane, przetestowane,
sprawdzone pod katem tzw. cyklu jakości (ang.
Quality Assurance Cycle) po czym udostępnione na
ww. stronie internetowej. De facto jest to
poświadczeniem jakości przykładów dobrych praktyk.

3

NEET (ang. not in employment, education or training) – nazwa zjawiska socjologicznego i określana nią grupa społeczna, obejmująca młodzież
pozostającą poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują ani nie przygotowują się do zawodu. Do
grupy NEET zaliczają się zarówno osoby bezrobotne, jak i osoby przedwcześnie kończące edukację, nie szukające pracy i pozostające z wyboru
lub z konieczności na utrzymaniu innych osób.

Projekt DISCO (Rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i trenerów) (ang. Digital Second Chance Opportunities) realizowany jest
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Cykl zapewnienia jakości składa się następujących etapów:
1.

Zidentyfikowaniu źródła / przykładu

2.

Wewnętrznej i zewnętrznej ocenie (w tym ocenie koleżeńskiej) poprzez testowanie tych zasobów.
Obejmuje to informacje zwrotne zarówno od organizatora jak i uczestnika.

3.

Ewaluacji projektu, w tym cyklu zapewnienia jakości przez oceniającego zewnętrznego

4.

Ciągłe sprzężenie zwrotne za pośrednictwem systemu oceny dobrych praktyk dla nauczycieli i trenerów.

Dobre praktyki można podzielić według tych trzech zmiennych. Są to:


typ zasobu,



grupa docelowa ,



rozwijane kompetencje.

Dzięki temu dobre praktyki łatwo podzielić na kategorie takie jak zakres, czas trwania, przeznaczenie, grupę
osób, do których są skierowane czy rezultaty/wpływ na beneficjentów.

Typ zasobu
W kategorii „typ zasobu” dostępne są takie podkategorie jak materiały dydaktyczne, narzędzia do ewaluacji
itd. Poniższa tabela przedstawia typy zasobów, przykłady oraz tytuły konkretnych przykładów dobrych praktyk
ze strony www.secondchanceeducation.eu (zob. tabela 1).
Tabela 1. Typy zasobów, przykłady
Typ zasobu

Przykład

Materiały
dydaktyczne

Filmy video,
książki, płyty
CD, gry, linki do
zewnętrznych
źródeł

Tytuł przykładu dobrych praktyk dostępnych na
http://www.secondchanceeducation.eu/practices 4
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
Narzędzia do
ewidencji
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Potrzeba zasad (ang. The Need for Rules)
Pierwszy krok w planowaniu (ang. 1st step scheduled planning)
Gram: zmień jeszcze jedną rzecz (ang. Game: Change one more thing)
Historia w 6 zdjęciach (ang. Telling a story in 6 Pictures)
Poznaj swój styl życia - wprowadzenie do zrównoważonej konsumpcji
w ramach edukacji drugiej szansy (ang. Know your lifestyle - Introducing
Sustainable Consumption in Second Chance Education)
Włoski razem (ang. Italian together)
Trening kompetencji społecznych (ang. Training of social competencies)
Trzy małe narzędzia do rozwijania i odzwierciedlania zdolności do współpracy.
(ang. Three small tools to train and reflect the ability to cooperate)

Portfolio, eportfolio,
egzaminy, testy

Przykłady dobrych praktyk dostępne są jedynie w języku angielskim

Projekt DISCO (Rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i trenerów) (ang. Digital Second Chance Opportunities) realizowany jest
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów a Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Umowa nr 2014-1-DE02-KA204-001549.
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Typ zasobu

Przykład

Koncepcja,
podejście,
program

Ogólny zarys
nauczania
i podejścia do
rozwoju,
zaplanowanie
programu
szkoleniowego

Tytuł przykładu dobrych praktyk dostępnych na
http://www.secondchanceeducation.eu/practices 4
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wykorzystanie Excela w grupie (ang. Being a group and using Excel)
System oddechowy organizmu ludzkiego (ang. Respiratory system of the human
body)
Geografia przestrzenna (ang. Spatial geography)
Kształty i kolory a BHP (ang. Shapes and colours of occupational safety)
Mobilność by odkrywać nieznane środowisko
(ang. Mobility to discover an unknown environment)
Postępowanie w sytuacjach znęcania się (ang. Dealing with Bullying situations)
Program dla mentorów (ang. SMentoring Programma Friesland)

Narzędzia do
monitoringu

Kwestionariusze,
ankiety

1.
2.
3.

Etapy nabywania umiejętności (ang. Step Acquisition Skills Targets)
Karty z doradztwa zawodowego (ang. Career guidance counselling cards)
Pierwszy i drugi wywiad indywidualny
(ang. FIRST AND SECOND INDIVIDUAL INTERVIEWS)

Ćwiczenia

Krótkie
aktywności lub
gry, które mogą
być
wykorzystywane
w różnych
sytuacjach
uczenia się, do
zrealizowania w
grupie
i indywidualne

1.
2.

Wielkie pieniądze (ang. Big Money!)
Jakość w kształceniu i szkoleniu zawodowym
(ang. EXCELLENCE IN VET (Vocational Education and Training) - Making the
difference)
15-minutowa konkurencja / Idź na całość !!)
(ang. 15 - minute competition / Go for it!! )
Jeden za wszystkich - wszyscy za jednego)
(ang. One for all - All for one)
Koledzy z pracy (ang. Workmates/Colleagues)
Symulacja zarządzania spółdzielnią) (ang. Simulation of management of
a cooperative company)
Stwórz CV, aby poznać siebie (ang. A cv to get to know yourself)
Amunì - Chodźmy! (ang. Amunì - Let's go! )
Łańcuch z papieru – wyzwanie (ang. Paper Chain Challenge)
Gra w zarządzanie budżetem domowym - ryzyko (ang. Business game
"household budget and its risks")
Ja i moja praca! (ang. Me and my job! )
Moja postawa i jej skutki (ang. Posture and its effect)
Ćwiczenie umysłu (ang. Mental Training)
Moje kompetencje! (ang. Be your competence! )
Słowa i obrazy (ang. Words and Pictures)
Bezpiecznie używanie kamery internetowej
(ang. Web Cam with confidence)
Szkolenie z asertywności (ang. Assertiveness Training)
Budowanie mostu (ang. Building a Bridge)
Techniki podczas rozmowy kwalifikacyjnej w celu zwiększenia szans na rynku
pracy!) (ang. Interview Techniques - to increase employability!)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Projekt DISCO (Rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i trenerów) (ang. Digital Second Chance Opportunities) realizowany jest
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów a Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Umowa nr 2014-1-DE02-KA204-001549.
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Typ zasobu

Przykład

Tytuł przykładu dobrych praktyk dostępnych na
http://www.secondchanceeducation.eu/practices 4

Plany lekcji

Metody
pedagogiczne
wykorzystane w
ciągu 1-2 lekcji

1.

Matematyka: Jak odnaleźć Pi (ang. Mathematics: Rediscovering Pi)

Projekty

Kolejność
działań, które
mogą pomóc w
rozwoju
różnorodnych
umiejętności
i kompetencji

1.

Zbieranie przepisów (ang. Collecting recipes)

Wsparcie dla pracowników organizacji edukacyjnych
Zidentyfikowano 9 grup pracowników organizacji edukacyjnych, do których skierowana jest baza danych
z możliwością oceny dobrych praktyk:
1) opiekunowie, 2) trenerzy, 3) doradcy, 4) autorzy programów, 5) osoby pracujące z młodzieżą, 6) lokalne
grupy społeczne, 7) pracodawcy, 8) osoby wspierające uczenie się i w końcu 9) pomoc domowa / wsparcie
w domu.
Trzydzieści dziewięć przykładów dobrych praktyk może być wykorzystywane przez wyżej wymienionych
usługodawców. Jedynie dla usługodawców z kategorii: "lokalne grupy społeczne", "pracodawcy" oraz "wsparcie
w domu" dostępnych jest mniej niż po pięć dobrych praktyk.

Rysunek 1. Lista przykładów dobrych praktyk dostępnych na www.secondchanceeducation.eu

Projekt DISCO (Rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i trenerów) (ang. Digital Second Chance Opportunities) realizowany jest
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów a Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Umowa nr 2014-1-DE02-KA204-001549.
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Kompetencje
Wszystkie dobre praktyki rozwijają przynajmniej jedną lub kilka kompetencji. By ułatwić korzystanie z bazy
danych i testowanie dobrych praktyk, opracowano listę wskaźników dotyczących omawianych tu kompetencji
i pokazujących kilka poziomów osiągnięć w ich rozwoju. Szczegółowy opis kompetencji, wskaźników oraz
konkretnych późniejszych działań podano na stronie 15 (zob. zał. 1, dostępny w języku angielskim).
Zidentyfikowane kompetencje rozwijane są poprzez konkretne przykłady dobrych praktyk. Dobre praktyki
dostępne są w języku angielskim. Tłumaczenie tytułów na język polski zawiera tabela nr 1.
Komunikowanie się w języku ojczystym
1. Know your lifestyle - Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education
Komunikowanie się w języku obcym
1. 1st step scheduled planning
2. Mobility- to discover an unknown environment
3. Spatial geography
4. Know your lifestyle - Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education
5. Italian together
6. Simulation of the management of a cooperative company
7. Web Cam with confidence
Kompetencje matematyczne
1. Mathematics: Rediscovering Pi
2. 1st step scheduled planning
3. Mobility to discover an unknown environment
4. Spatial geography
5. Paper Chain Challenge
Kompetencje informatyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne
1. Being a group and using Excel
2. 1st step scheduled planning
3. Telling a story in 6 Pictures
4. Words and Pictures
Umiejętność uczenia się
1. Big money!
2. Step Acquisition Skills Targets
3. Being a group and using Excel
4. Game: Change one more thing
5. One for all - All for one
6. 15 minute competition / Go for it!!
7. Respiratory system of the human body

Projekt DISCO (Rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i trenerów) (ang. Digital Second Chance Opportunities) realizowany jest
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów a Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Umowa nr 2014-1-DE02-KA204-001549.
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Mathematics: Rediscovering Pi
The Need for Rules
1st step scheduled planning
FIRST AND SECOND INDIVIDUAL INTERVIEW
Shapes and colours of occupational safety
Mobility to discover an unknown environment
Career guidance counseling cards
Spatial geography
Paper Chain Challenge
Training of social competencies
Me and my job!
Workmates/Colleagues
Italian together
Simulation of the management of a cooperative company
Amunì - Let's go!
Know your lifestyle - Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education
Collecting recipes!
Three small tools to train and reflect the ability to cooperate
Mental Training
Words and Pictures
SMentoring Programma Friesland
Web Cam with confidence
Assertiveness Training
Building a Bridge
Interview Techniques - to increase employability!

Kompetencje społeczne i obywatelskie
1. Big money!
2. Step Acquisition Skills Targets
3. Being a group and using Excel
4. One for all - All for one
5. 15minute competition / Go for it!!
6. Game: Change one more thing
7. Respiratory system of the human body
8. The Need for Rules
9. 1st step scheduled planning
10. Telling a story in 6 Pictures
11. Shapes and colours of occupational safety
12. FIRST AND SECOND INDIVIDUAL INTERVIEW
13. Mobility to discover an unknown environment
14. Spatial geography
15. Know your lifestyle - Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education
16. Me and my job!
17. Paper Chain Challenge

Projekt DISCO (Rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i trenerów) (ang. Digital Second Chance Opportunities) realizowany jest
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów a Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Umowa nr 2014-1-DE02-KA204-001549.
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18. Training of social competencies
19. Workmates/Colleagues
20. Business game "household budget and its risks"
21. Posture and its effect
22. Italian together
23. Simulation of the management of a cooperative company
24. A CV to get to know yourself
25. Amunì - Let's go!
26. Dealing with Bullying situations
27. SMentoring Programma Friesland
28. Collecting recipes!
29. Assertiveness Training
30. Building a Bridge
31. Mental Training
32. Be your competence!
33. Words and Pictures
34. Invitation of Employers - to increase employability!
35. Web Cam with confidence
Inicjatywność i przedsiębiorczość
1. EXCELLENCE IN VET - Making the difference
2. 1st step scheduled planning
3. Career guidance counseling cards
4. Business game "household budget and its risks"
5. Me and my job!
6. Workmates/Colleagues
7. Italian together
8. Simulation of the management of a cooperative company
9. A CV to get to know yourself
10. Amunì - Let's go!
11. Building a Bridge
12. SMentoring Programma Friesland
13. Interview Techniques - to increase employability!
14. Collecting recipes!
15. Be competent!
Świadomość i ekspresja kulturalna
1. Respiratory system of the human body
2. One for all - All for one
3. 1st step scheduled planning
4. 15-minute competition / Go for it!
5. Telling a story in 6 Pictures
6. Know your lifestyle - Introducing Sustainable Consumption in Second Chance Education
7. Workmates/Colleagues

Projekt DISCO (Rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i trenerów) (ang. Digital Second Chance Opportunities) realizowany jest
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów a Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Umowa nr 2014-1-DE02-KA204-001549.
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8. Italian together
9. Simulation of the management of a cooperative company
10. A CV to get to know yourself
11. Amunì - Let's go!
12. Dealing with Bullying situations
13. Paper Chain Challenge
14. Three small tools to train and reflect the ability to cooperate
15. Collecting recipes!
16. Mental Training
17. Be your competence!
18. Words and Pictures
19. Web Cam with confidence
20. Assertiveness Training
21. Interview Techniques - to increase employability!
Kreatywność
Wygląda na to, że większość zidentyfikowanych kompetencji, objęta jest przykładami dobrych praktyk
oferowanych na www.secondchanceeducation.eu. Jedynie w przypadku dwóch kompetencji "porozumiewanie
się w języku ojczystym" i "kreatywność" należałoby znaleźć przykłady dobrych praktyk i udostępnić.

Projekt DISCO (Rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i trenerów) (ang. Digital Second Chance Opportunities) realizowany jest
przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autorów a Komisja
Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Umowa nr 2014-1-DE02-KA204-001549.
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System ewaluacyjny – ocena dobrych praktyk
Plan i przebieg procesu
Można uznać, że przegląd dobrych praktyk dostępnych na www.secondchanceeducation.eu jest ważny w pracy
w obszarze edukacji drugiej szansy. Obok ogólnych aspektów, takich jak możliwość wykorzystania w praktyce,
łatwość w obsłudze i wykorzystanie materiałów w języku obcym to konkretny wkład w rozwój kompetencji
użytkowników końcowych. Kluczowe wskaźniki zostały określone tak, by nauczyciele, instruktorzy i uczniowie
mogli oceniać metody pracy opisane jako przykłady dobrych praktyk wykorzystywanych w edukacji.
Proces opiera się na dwóch filarach. Pierwszy filar opiera się na ogólnych cechach przykładów uznanych za
dobre praktyki: zwłaszcza w europejskim obszarze edukacji (drugiej szansy) ważne jest, że praktyki są łatwe do
wykorzystania, elastyczne i dostępne. Drugi filar odnosi się do Europejskich Ram Odniesienia w zakresie
kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie.5 W kontekście tym zidentyfikowane osiem kluczowych
kompetencji istotne są dla każdej jednostki w społeczeństwie opartym na wiedzy. Zapewniają one wartość na
rynku pracy, spójność społeczną i aktywność obywatelską, poprzez ich elastyczność, zdolności do adaptacji,
wpływ na satysfakcję i motywację. Kluczowym kompetencjom przypisuje się konkretne działania. Użytkownicy
mogą łatwo przełożyć je na praktykę. Aby zmierzyć na użytkowników, dwa plany rozwoju kompetencji (tzw.
competence schemes) zostały stworzone. Jeden ma mierzyć wpływ na nauczycieli i trenerów. Drugi służy do
pomiaru wpływu na uczniów.

Rysunek 2. Przykładowy opis jednej z dobrych praktyk dostępnych na www.secondchanceeducation.eu
Zob. Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się
przez całe życie oraz załącznik: Europejskie Ramy Odniesienia w zakresie kompetencji kluczowych w uczeniu się przez całe życie obejmujący
8 kompetencji kluczowych.
5
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Ocena dobrych przykładów poprzez przyznawanie gwiazdek
Wszystkie dobre praktyki dostępne na www.secondchanceeducation.eu zostały ocenione przez przyznanie
gwiazdek zarówno przez zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych użytkowników. Ocena dobrej praktyki
opiera się na średniej z ocen od tych użytkowników, którzy przyznali danemu przykładowi gwiazdkę/gwiazdki
i może wynosić np. 3,7 lub 5,0 itp. Podczas trwania projektu DISCO, niektóre praktyki ocenione zostały do
sześciu razy, niektóre tylko raz. Ogólna ocena to od jednej do pięciu gwiazdek.

Rysunek 3. Przykładowy opis jednej z dobrych praktyk dostępnych na www.secondchanceeducation.eu

Dzięki takiej ocenie użytkownicy systemu mogą mieć bezpośredni wpływ na skuteczność, użyteczność i / lub
poziom korzystania z odpowiedniej dobrej praktyki. Prosty system oceny wydał się partnerom o wiele
korzystniejszy niż (długie) kwestionariusze ewaluacyjne.

Analiza SWOT
The SWOT-analysis will go into depth concerning the strengths, weaknesses, opportunities and threats: the
analysis stems directly from the reviews and ratings in combination with observations of the consortium
members.
Obecnie na www.secondchanceeducation.eu dostępnych jest 39 przykładów dobrych praktyk. Wszystkie zostały
przetestowane i ocenione. Fakt ten jest oczywisty. Poniższa analiza SWOT najlepiej powinna uzmysłowić
mocnych i słabe strony tego rezultatu projektu wraz z szansami i zagrożeniami związanymi z tego typu
inicjatywą. Analiza ta bezpośrednio wynika z opinii i ocen w połączeniu z obserwacjami członków konsorcjum.
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Tabela 2. Analiza SWOT
Mocne strony
 Przetestowany i oceniony
 Oparty na standardach
 Zorientowany na rozwój kompetencji
 Dostępny online 24/7
Szanse
 Łatwa procedura dodawania nowych
przykładów dobrych praktyk
 Otwarta społeczność
 Łatwy dostęp do narzędzi
 Może zwiększać wsparcie dydaktyczne

Słabe strony
 Nie obejmuje wszystkich obszarów edukacji
 Nie obejmuje wszystkich „dostawców usług
edukacyjnych”
 Dostępny tylko w języku angielskim
 Kategoryzacja jest stosunkowo szeroka
Zagrożenia
 Niskie zaangażowanie użytkowników
 Brak aktualizacji bazy danych w formie
dodawania kolejnych przykładów dobrych
praktyk
 W formie papierowej / materiały należy
wydrukować

Wnioski i rekomendacje
Dobre praktyki dostępne na www.secondchanceeducation.eu stanowią podstawę do zapewnienia wsparcia
w edukacji drugiej szansy. Dostępne przykłady są łatwe w użyciu i wzbogacają warsztat pracy i środowisko
pedagogiczne.
W ten sposób oferują możliwości dla nauczycieli, trenerów, doradców i pracowników socjalnych do pracy z ich
beneficjentami końcowymih: nie w jednym kraju lub w jednej szkole, ale w całej Europie dobre praktyki mogą
być wykorzystane w obszarze kształcenia ustawicznego.
Dla dalszego rozwoju systemu dobrych praktyk dostępnych na www.secondchanceeducation.eu konieczne jest
pobudzenie zaangażowania użytkowników. Użytkownicy, zarówno organizacje jak i beneficjenci końcowi tj.
uczniowie, powinny zostać bardziej zaangażowani w tworzenie systemu. Mogłoby to zapewnić lepszą walidację
dobrych praktyk. Także liczba dobrych praktyk powinna zostać zwiększona, by baza danych była naprawdę
atrakcyjna. To ogólna uwaga, ale potrzebne są nowe środki dotyczące tego typu prac: wyszukiwania kolejnych
zasobów (np. narzędzia), wsparcie dostawcy usług (np. wsparcie lokalowe) lub kompetencji (np kreatywności).
Za tym idzie jeszcze jedna ważna kwestia - poprawa dostępności dobrych praktyk w wielu językach. Nie należy
się spodziewać, że organizacje edukacyjne w wielu krajach skłonne są same tłumaczyć zasoby na ich własny
język. To utrudnia bieżącą eksploatację dobrych praktyk.

Rysunek 4. Prezentacja strony www.secondchanceeducation.eu – sekcja z dobrymi praktykami
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Załącznik 1. Przegląd kompetencji uczących się (ang. Competence overview learners)
Learning Outcome:
The Learner will

Qualities & Skills

Ability to speak correct own
language, grammatical skills

Assessment Criteria:
The Learner can

Key Competence: Communication in the mother tongue
Express thoughts, feelings, facts and
Speak freely in front of people
opinions verbally

Ability to write correct own
language, grammatical skills
Ability to Interact successfully

Express thoughts, feelings, facts and
opinions in writing
Interact with individuals and groups
in an appropriate way

Give information clearly and in
appropriate detail
Contribute to discussions
Make a positive impression
Use suitable language for the situation
Respond to questions appropriately
Communication skills
Demonstrate listening and
Ask questions to gain information or to
conversational skills
clarify
Ability to use the body language
Use appropriate communication
Use appropriate verbal and non verbal
appropriately
methods
Communication
Key Competence: Communication in foreign languages
Ability to speak correct a foreign
Express thoughts, feelings, facts and
Use another language to work and
language, grammatical skills
opinions verbal
communicate with people
Ability to write correct a foreign
Interact with individuals and groups
Pick out important information from a
language, grammatical skills
in an appropriate way
verbal or written a message
Communication skills
Demonstrate listening and
Communicate in groups or 1-to-1
conversational skills
Ability to understand the body
Be aware of cross cultural language
Use appropriate verbal/ non-verbal
language
communication
Make a positive impression
Key Competence: Mathematical competence and basic competences in science and technology
To develop and apply mathematical
Be able to understand mathematical
Be able to calculate the surface area and
thinking
notion
the perimeter of geometric figures
To manage budget
Learn how to manage own money
Plan and organize the money for a period
Ability of analysis and synthesis
Solve problems, to summarize
Analyse and design processes
concepts
Key Competence: Digital Competence
Confident and critical Use of
Manipulate and store information
Browser, search and filter information
information society technology (IST) and content
Evaluate Information Store and retrieve
information
Develop content
Apply settings
Basic skills in information and
Use e-learning tools
Create an online CV,
communication technology (ICT)
Use the e-mail, use different softwares
Knowledge of Media risks and
Protect personal data
Understand common terms of service
violence
Understand other people privacy
Protect personal data
Protect self from online fraud and threats
and cyber bullying
Key Competence: Learning to learn
To be motivated
Prepare himself for learning in the
Recognise what needs to be learnt
workplace
Agree what learning will be gained from
the workplace
Share knowledge with colleagues
Adaptability
Plan activities for the day
Choose and use different ways of learning
Flexibility

Try out new methods

Listening skills

Apply & transfer knowledge

Use different methods according to the
learning environment
Get another colleague to help when
necessary
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Concentration

Be willing to take advice

Concentrate on tasks when stressed

Perseverance

Be concentrate and persevere in a
stressful situation
Be able to withstand stress

Fix and maintain tasks and deadlines

Tenacity
Express own feelings
Perceptiveness
Self-Evaluating

Empathy
Cooperation
Ability of control and flexibility

Be able to describe own feelings and
moods
Observe with criticism the
environment
Learn from experience

Work under pressure
Succeed in something
Use different methods to express himself
Analyse the situacion

Account for own judgements
Evaluate own success
Key Competence: Social and civic competencies
Interact successfully with group
Be cooperative and friendly
members and individuals
Recognise the importance of coBe respectful and a good communicator
operation when working in groups
Show self discipline
Accept the decisions of others

Able to handle conflict &
compromise

Be able to handle conflict and be
willing to compromise

Self-evaluating

Respond positively to criticism

Diligent

Integrate into the work stream

Self-confidence and self-esteem

Be responsible of own work

Motivated

Identify problems and find solutions

Lateral thinking/Creative thinking
creativity

Try to use reasoning that is not
immediately obvious and involving
ideas that may not be obtainable by
using only traditional step-by-step
logic

Behave in an appropriate way and manage
self

Assess and improve himself
Be self-confidence and selfesteem
Responsive
Interact with other people
Listen to others’ arguments before
expressing opinion
Accept advice from other persons
Culturally aware
Overcome preconceived ideas and
Make friends with people from other
prejudices
cultures
Active citenziship
Understand the local needs
Participate in the democratic life
Respectful/ aware of the rules
Learn the respect of rules
Be aware of the role of those in authority
and show respect
Key Competence: Sense of initiative and entrepreneurship
Responsible/
Understand the roles and
Take on responsibility and work in a Team
ability to work in team /relationship
responsibilities of working in a
Tidily organise and share the tasks with
skills
group
colleagues
Meet the standards set by
organisation
Organisational skills: planning, time
Be reliable and diligent
Carry out tasks and activities to the
management
required standard
Be punctual at workplace every day
Reliable
Be independent and show selfComplete tasks within the deadlines
confidence
Help a colleague when he gets stuck with
his task
Support and motivate colleagues when
they are not in the mood to work
Inform colleagues in time if can’t finish the
work by the deadline
Don’t give up after problems
Solve problems through an indirect and
creative approach
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SECONDCHANCEEDUCATION.EU
to europejska platforma dla edukacji drugiej szansy powstała jako centrum wiedzy
i jakości. Dostępne na niej narzędzia mają za zadanie otworzyć możliwości
nieograniczonego myślenia i działania w obszarze edukacji drugiej szansy w Europie
i dostosować rozwój edukacji w poszczególnych krajach
do standardów europejskich.

Rezultaty


Dostępny online, system oceny dobrych praktyk w edukacji drugiej szansy, który ma przyczyniać się do rozwoju
wymiany najlepszych metod, narzędzi i programów nauczania w krajach europejskich



Narzędzie online do (ciągłej) oceny i samooceny jakości pracy organizacji oraz analizy porównawczej, mające
służyć rozwojowi placówek edukacji drugiej szansy.



Narzędzie e-portfolio do walidacji dla uczestników międzynarodowych praktyk zawodowych.



Zorientowana na potrzeby nauczycieli/trenerów europejska społeczność, celem wymiany doświadczeń, dzielenia
się wiedzą w dziedzinie strefy edukacji drugiej szansy w EU.



Baza danych na temat szkoleń dla nauczycieli i trenerów zajmujących się edukacją drugiej szansy,
w tym kształceniem ustawicznym, celem rozwijania ich kompetencji, poszerzania wiedzy oraz dzielenia się
pomysłami i doświadczeniami.



Narzędzie do samooceny dla nauczycieli i trenerów pracujących w obszarze edukacji drugiej szansy celem rozwoju
zawodowego i osobistych refleksji.
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