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Wstęp
Projekt DISCO - Rozwój umiejętności cyfrowych
nauczycieli i trenerów (ang. Digital Second Chance
Opportunities Project) to międzynarodowa inicjatywa
wsparta przez Komisję Europejską w ramach programu
Erasmus+ na lata 2014-2020.1 Projekt ten był
realizowany w latach 2014-2016 przez organizacje
z Anglii, Belgii, Holandii, Niemiec, Polski i Włoch,
działające w obszarze edukacji drugiej szansy.
Rezultaty
projektu
dostępne
są
na
www.secondchanceeducation.eu - europejskiej platformmie edukacyjnej dla nauczycieli i trenerów. Gotowe są
konkretne narzędzia dające możliwość działania
w obszarze edukacji drugiej szansy w Europie. Mają one
pomóc dostosowywać rozwój edukacji w poszczególnych krajach do standardów europejskich. Są to: system
oceny dobrych praktyk (mający przyczyniać się do
szerszej wymiany metod, narzędzi i programów
nauczania w krajach europejskich); poradnik dotyczący
mobilności oraz narzędzie e-portfolio do walidacji
kompetencji uczestników międzynarodowych praktyk
zawodowych; baza danych szkoleń dla profesjonalistów
(celem rozwijania ich kompetencji, poszerzania wiedzy
i dzielenia się doświadczeniami) czy w końcu narzędzia
do ewaluacji pracy nauczycieli i mierzenia jakości pracy
placówek edukacji drugiej szansy.

O raporcie
Raport ten zawiera wnioski i rekomendacje dotyczące
jednego z wyżej wymienionych rezultatów - narzędzia
do mierzenia jakości pracy organizacji edukacyjnych
zwanego “The European Kitemark” tj. „Europejski znak
jakości”. Jest to system bazujący na samoocenie
dokonanej np. przez kierowników czy innych
pracowników oraz na ocenie wzajemnej ze strony
profesjonalistów z innej organizacji. System ten oferuje
wsparcie w zakresie (ciągłej) pracy nad jakością
placówki. Jego zadaniem jest zidentyfikowanie mocnych
i słabych stron organizacji oraz zachęcenie do “stałej
pracy nad jakością, inwestowanie w poprawę sytuacji
oraz eksperymentowanie z innowacyjnymi metodami."
Niniejszy raport opisuje procedurę i rezultaty ewaluacji
oraz przyjęte wskaźniki.

pracy organizacji edukacyjnych. Produkt ten został
wypracowany i przetestowany w ramach projektu LION
(2012-2015).2 Następnie narzędzie zostało rozwinięte
w ramach projektu DISCO pod nazwą „The European
Kitemark”. Narzędzie w nowej postaci zostało
udostępnione w wersji on-line oraz przetestowane.
Dołożono starań by system był przyjazny i łatwy
w obsłudze. Konkretne przykłady pracy nad systemem
wykonanej w ramach projektu DISCO to: wypracowanie
wersji online, dodanie opcji oceny koleżeńskiej (tzw.
peer-assessment) oraz zaoferowanie natychmiastowej
informacji zwrotnej dla użytkowników narzędzia.

Praca nad narzędziem
Narzędzie powstawało w kilku krokach (zob. diagram
nr 1 na następnej stronie).
Zgodnie z założeniem, przed rozpoczęciem prac nad
narzędziem przeprowadzono badania na temat
istniejących systemów mierzenia jakości pracy
organizacji wykorzystywanych w Anglii, Holandii,
Niemczech, Polsce i we Włoszech. Celem tych badań
było dokładniejsze poznanie istniejących systemów
w wymienionych krajach, skorzystanie z dotychczasowych doświadczeń, a po analizie i wyciągnięciu
wniosków, zaoferowanie narzędzia online do samooceny
i oceny koleżeńskiej organizacji pracujących z grupą
NEET.3 Po analizie wyników badania możliwe było
przystąpienie do dalszy prac nad storzonym wcześniej
narzędziem. Wypracowane zostały procedury ewaluacji.
Równolegle toczyły się prace nad stworzeniem innego
systemu w ramach projektu – narzędzia do samooceny
i oceny koleżeńskiej jakości pracy nauczycieli i
trenerów. Stworzono listę wskaźników dotyczących
różnych obszarów działalności organizacji edukacyjnych
pozwalających na określenie różnych poziomów
osiągnięć. Pełna lista wskaźników w języku angielskim
znajduje się w załączniku 1.

Kontekst
Prace nad systemem zostały zainspirowane istniejącym
produktem zwanym: “Znak jakości dla regionalnych
centrów doskonalenia” (ang. “Quality Label for regional
centres of excellence”) - narzędzia do mierzenia jakości
1

Więcej informacji na temat programu na
http://www.frse.org.pl/media/erasmus?gclid=CNn36KqM0M8CFeLacgod_f
UO_g lub <https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en>

2

LION - Learning, lIving, wOrking for Neet-group, 527488-LLP-1-2012-1UK-GRUNDTVIG-GMP, 2012-2015, projekt w ramach programu Unii
Europejskiej „Uczenie się przez całe życie na lata 2007-2014”
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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.
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Diagram nr 1. Etapy prac nad narzędziem
Zdjęcia nr 2-3. Narzędzie: kwestionariusz ewaluacyjny

Badanie

Tworzenie

Testowanie

Raport

Informacja zwrotna zostałą opracowana w formie
komentarzy i sugestii na temat poprawy sytuacji dla
każdego wskaźnika z narzędzia (kwestionariusza
ewaluacyjnego). Stworzono trzy pomocne dokumenty
dla użytkowników. Były to: prezentacja "Dlaczego warto
korzystać z narzędzia?", instrukcja "Jak korzystać
z narzędzia krok po kroku?" i "Przykład wypełnionego
kwestionariusza
oceny".
Narzędzie
zostało
wypracowane, udostępnione na portalu, a następnie
przetestowane przez partnerów konsorcjum DISCO
i członków ich sieci. Korelacja z dwiema bazami danych:
"dobrych praktyk" i "ofert szkoleń" (innymi rezultatami
projektu) została uwzględniona przy oferowaniu
konkretnych rozwiązań na temat poprawy jakości pracy
organizacji. Dwóch partnerów: Europejskie Forum
Kształcenia Technicznego i Zawodowego (ang.
European Forum of Technical and Vocational Education
and Training - EfVET) z Belgii i Weiter Bildungs Kolleg
(WBK)
z Niemiec
należącym
do Europejskiego
Stowarzyszenia Szkół Drugiej Szansy, miało szczególnie
ważną rolę w upowszechnianiu idei. Do ich zadań
należało zaproszenie członków swoich sieci do
przetestowania narzędzia i wyrażenia opinii na jego
temat.

Podejście
Narzędzie ma postać kwestionariusza on-line (zob.
zdjecia 1-3), który podzielony jest na pięć sekcji (np.
„Partnerstwo” lub ‘Program nauczania i podejście
pedagogiczne) podzielonych na wskaźniki.
Zdjęcie nr 1. Sekcja „Walidacja i ewaluacja”na platformie

Sekcja: “Validation & Assessment” na platformie:
www.secondchanceeducation.eu/validation-assessment/

Mierzenie jakości pracy organizacji podzielone jest na
trzy etapy: samoocena (self-assessment) czyli zasadnicza
część ewaluacji, informacje zwrotne (feedback) i ocena
koleżeńska (peer-assessment) (zob. diagram nr 2).
Diagram nr 2. Etapy ewaluacji jakości pracy szkół drugiej szansy

1. Samoocena

Sekcja: “Validation & Assessment” na platformie:
www.secondchanceeducation.eu/validation-assessment/

2. Informacje
zwrotne

3. Ocena
koleżeńska

Samoocena może być pierwszym krokiem w kierunku
poprawy jakości organizacji, i z pewnością może być
pomocna przy tworzeniu planu poprawy jakości
organizacji. Po wykonaniu samooceny użytkownik
natychmiast uzyskuje informacje zwrotne dotyczące
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wszystkich ocenianych obszarów (patrz przykład na
zdjęciu nr 4).
Informacje zwrotne zawierają porady i wskazówki
dotyczące poprawy jakości pracy organizacji, które
w przyszłości mogą być przydatne w monitorowaniu
rozwoju obszarów zidentyfikowanych jako "słabe". Po
dokonaniu samooceny i uzyskaniu informacji zwrotnej
użytkownik może szybciej określić, jakie kroki należy
podjąć, aby poprawić wyniki w poszczególnych
obszarach. Użytkownik może też wskazać dowody
dotyczące konkretnych ocenianych obszarów. Ewidencja
ta może wspierać proces poprawy jakości w przyszłości.

Wykres1. Podział uczestników ze względu na kraj
zamieszkania
Anglia

Finlandia

Niemcy

Grecja

Włochy

Polska

3
1
9

1
1
3

Zdjęcie nr 4. Przykład informacji zwrotnej dostępnej dla użytkowników

Po jednej osobie z Finlandii, Grecji i Niemiec oraz po
trzy osoby z Anglii i Włoch przetestowały narzędzie.
Dziewięć osob wzięło udział w fazie testowej w Polsce.
Użytkownicy to osoby pracujące w różnych obszarach
edukacyjnych. Połowa z nich to osoby mające do
czynienia “tylko” lub “także” z edukacją drugiej szansy,
wszystko w zależności od kraju i specyfiki organizacji
(zob. tabela nr 1).

Tabela nr 1. Obszar działalności organizacji
(więcej niż jedna odpowiedź możliwa)
Ocena koleżeńska (peer feedback) również może być
cenna. Jest tylko opcjonalna, ale może dać
użytkownikom więcej obiektywnego spojrzenia na
jakość danej organizacji.

Rezultaty
Narzędzie zostało przetestowane przez 18 użytkowników
zarejestrowanych na platformie
www.secondchanceeducation.eu. Wypełniając
kwestionariusz ewaluacyjny, użytkownicy dokonali
refleksji na temat jakości różnych obszarów pracy w ich
organizacji.
Narzędzie wspiera użytkowników w określaniu mocnych
i słabych stron organizacji przez identyfikowanie
obszarów, w których mają dobre praktyki oraz takich,
które wymagają poprawy i / lub dalszego rozwoju.
Użytkownicy
testujący
narzędzie
to
gupa
profesjonalistów pracujących w organizacjach z Anglii,
Finlandii, Grecji, Niemiec, Polski i Włochy (zob. wykres
nr 1).

Dziedzina edukacji

w liczbach

w procentach

Edukacja drugiej szansy

9

50%

Praca z młodzieżą
Kształcenie i szkolenie
zawodowe

8

44%

7

39%

Edukacja dorosłych

9

50%

Szkolnictwo wyższe
Edukacja szkolna i
przedszkolna
(przedszkole, szkoła
podstawowa, szkoła
średnia)

1

5,5%

3

16,5%

Inne

6

33%

43

NA

17 z 18 uczestników fazy testowej (94%) zaznaczyło, że
pracuje z grupą NEET a 12 z 18 (67%) pracuje również
z innymi osobami np. z liderami, nauczycielami,
trenerami, innymi profesjonalistami (zob. wykres nr 2).
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Poniżej komentarze dotyczące pytania: Czy narzędzie
jest odpowiednie dla Twojej organizacji?. 17 z 18
uczestników odpowiedziało na to pytanie twierdząco.

Wykres nr 3. Grupa docelowa
(więcej niż jedna odpowiedź możliwa)
Grupa NEET (osoby
pozostające poza sferą
zatrudnienia i edukacji,
czyli ci którzy jednocześnie
nie uczą się, nie pracują i
nie przygotowują się do
zawodu)
Inni (np. zarządzający
szkołą, nauczyciele,
trenerzy, wolontariusze w
dziedzinie edukacji…)

12
17







17 z 18 uczestników fazy testowej (94%) unało, że
narzędzie jest zrozumiałe. Taka sama liczba
uczestników uznała, że narzędzie jest łatwe w użyciu
(zob. wykres nr 4).
Wykres nr 4.
 Czy narzędzie jest zrozumiałe?
 Czy narzędzie jest łatwe w użyciu?






Nie; 1




Tak

Tak; 17

Nie

17 z 18 uczestników (94%) uważa, że praca
z narzędziem była pozytywnym doświadczeniem
z punktu widzenia organizacji (zob. wykres nr 5).





Wykres nr 5. Czy praca z narzędziem była pozytywnym
doświadczeniem z punktu widzenia organizacji?
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20




15
10

1

5
0
Tak

Nie



U1: „Tak, nawet jeśli jesteśmy organizacją
pozarządową”
U3: „Tak myślę. Według mnie to uniwersalne
narzędzie, ktore może być używane przez
większość organizacji działających w obszarze
edukacji pozaformalnej i nieformalnej.”
U4: „Wydaje się, że narzędzie może być
wykorzystywane przez organizacje pracujące
w różnych dziedzinach edukacji.”
U5: „Tak, może być pomocne dla różnych
organizacji edukacyjnych.”
U6: „Tak, gdyż pytania dotyczą ważnych
zagadnień z dziedziny edukacji. Ważnym jest
skupiać się na poprawie tych obszarów.”
U7: “Tak, gdyż jest łatwe w użyciu.”
U8: “Tak, ponieważ może bardzo pomóc
w pozyskiwaniu i utrzymywaniu „klientów”
organizacji”
U9: “Tak. Myślę, że może być używane przez
różne organizacje, nie tylko przez szkoły drugiej
szansy”
U10: “Tak, gdyż zajmujemy się wszystkimi tymi
dziedzinami - uczeniem, pomocą w zdobyciu
zatrudnienia, współpracą z różnymi partnerami,
w tym w Europie, a nawet w przygotowanie do
życia w społeczeństwie".
U11: “Tak myślę. Jednak byłoby przydatne
gdyby narzędzie było dostępne również w języku
polskim. Więcej ludzi mogłoby z niego
skorzystać.”
U12: „Tak, zwłaszcza, że ewaluacja przy
pomocy tego narzędzia jest dużo mniej
czasochłonna niż tradycyjne systemy
ewaluacji.”
U13: „W naszej sytuacji niektóre pytania
powinny być zmienione lub ominięte, jednak
jako że jest opcja nie udzielania odpowiedzi na
wszystkie pytania, moja odpowiedź brzmi: TAK
- narzędzie może być używane do mierzenia
jakości pracy w mojej organizacji.”
U14: „Tak, jednak kilka sekcji musiałoby być
dostosowane do naszych potrzeb.”
U15: “Tak, każda ewaluacja jest pomocna.”
U16: “Tak, dobrze dokonywać ewaluacji dla
przyszłych sukcesów.”
U18: “Tak, nawet w tych częściach, w których
widzimy różnice między naszą sytuacją
a zadanym pytaniem.”

Jedna z osób (U17) uznała, że narzędzie nie jest
odpowiednie do wykorzystania w jego organizacji,
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a pytania są "zbyt ogólnikowe, aby były reprezentatywne
dla danej sytuacji". Osoba ta podważa zasadność
ewidencji przy udzielonych odpowiedziach: "Zostaliśmy
zapytani o dowody na to, co mówimy, ale jakie dowody?
Jak można mieć pisemny dowód reakcji w pewnej
sytuacji? Rzeczywiście nie zawsze jest to możliwe,
dlatego użytkownicy mają taką możliwość, ale nie muszą
tego robić.
16 z 18 uczestników fazy testowej (89%) uznało, że
narzędzie jest przydatne do monitorowania jakości
pracy organizacji (zob. wykres nr 6).
Wykres nr 6. Czy uważasz, że narzędzie jest przydatne do
monitorowania jakości pracy organizacji edukacyjnych?

16

20
15
10

2

5
0
Tak

Nie

Kiedy zapytano uczestników o trudności związane
z pracą z narzędziem trzech z nich podało konkretne
przykłady mówiąc, że:
 niektóre pytania są zbyt ogólnikowe (U2, U15,
U16)
 trudno było przedstawić dowody “natychmiast”
(R16)
Trudności techniczne lub sugestie dotyczące
ewentualnych zmian zostały wymienione przez 3 osoby:
 U1: “Wszystkie odpowiedzi były ważne i użyteczne.
W niektórych pytaniach proponuję jednak, aby
umożliwić zaznaczenie kilku opcji odpowiedzi lub
stworzyć odpowiedzi w skali Likerta.”
 U6: „Wszystkie instrukcje są jasne, ale na początku
jest informacja, że można wybrać do ewaluacji 3
z 5 obszarów. Nawet jeśli nie musiałem odpowiadać
na wszystkie pytania to i tak musiałem przejść przez
całe 5 sekcji. "
 U 11: Uwaga dotyczy pytania na temat grupy
docelowej i działalności organizacji - Byłoby lepiej
mieć więcej opcji do wyboru. Dobrze chociaż, że
jest opcja „inne” gdzie można dodać kilka uwag.
Problem polegał na tym, że chciałem wybrać więcej
pól organizacj tj. kształcenie zawodowe oraz
edukacja drugiej szansy. Nie było to możliwe.
Mogłem wybrać jedną z tych opcji."

 U3: “Wydaje mi się, że możliwość skorzystania
z oceny koleżeńskiej jest interesująca, jednak
zorientowanie się jak dokonać oceny innych
użytkowników zajęło mi około 5 minut. Powinno
być to jasne dla uczestników. Poza tym, kiedy
chciałem dokonać ewaluacji dla Pani Irene
Pizzo z CESIE, nie mogłem mieć wglądu w jej
załączniki (ewidencję). Byłoby ciekawe móc
obejrzeć interesujący mnie załącznik. Tymczasem
mogłem zobaczyć jedynie komunikat, że nie mam
praw dostępu do danego dokumentu. Szkoda!”
Jeden z użytkowników dał uwagi techniczne.
 U 11: “Wypełniając kwestionariusz dwukrotnie
chciałem wpisać swoje uwagi dotyczące mojej
odpowiedzi brzmiącej UMIARKOWANIE /
REASONABLE oraz WYSTARCZAJĄCO /
SUFFICIENT... jednakże możliwe było wpisywanie
uwag jedynie do opowiedzi brzmiących SŁABO /
WEAK lub WYSOKO / GOOD.”
Poniżej kolejne komentrze dotyczące trudności. Nie
wszystkie z tych komentarzy w efekcie dotyczą trudności:
 U4: “Gdybym chciał przedstawić ewidencję do
wszystkich pytań to musiałbym spędzić nad tym
sporo czasu. Jednakże byłoby to nadal mniej
czasochłonne jak przy sposobie mierzenia jakości
pracy jaki dotychczas używaliśmy w Polsce.
 U13: “Narzędzie jest łatwe w użyciu.
Kwestionariusz wypełniałem na smartfonie.”
 U 18: "W mojej szkole większość rzeczy jest w toku.
Często nie ma dokumentacji do pokazania, gdyż
nawet jeśli takie dokumenty istnieją to są one dla
użytku wewnętrznego. Informacje takie byłyby
raczej bezużyteczne po udostępnieniu ich innym.
Otworzyliśmy naszą ewaluację do oceny przez
innych użytkowników, tak by mieć możliwość
nawiązania kontaktów.”
17 z 18 uczestników fazy testowej nie uważa, żeby
w narzędziu brakowało konkretnych sekcji, o czym
świadczą wybrane komentarze:
 U3: “Nie przychodzi mi do głowy nic, czego
miałoby brakować w tym narzędziu. Wydaje mi
się, że to kompleksowe narzędzie.”
 U11: “Nie wydaje mi się by czegoś brakowało.”
 U18: “Narzędzie zawiera wszystkie ważne sekcje.”
Jeden z użytkowników zwrócił uwagę na brak większej
ilości
pytań
dotyczących
personelu,
rozwoju
i efektywności organizacji.
 U10: “Niewiele pytań dotyczyło personelu
(tylko 3 pytania), rozwoju i efektywności
organizacji. Według mnie w kwestionariuszu
samooceny powinno być to dość istotne.”
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Wszyscy, którzy testowali narzędzie (100%) za ważne
uznali inforamcje zwrotne otrzymane po dokonaniu
ewaluacji.
16 z 18 osób testująych narzędzie (89%) za przydatną
uznało prezentację na temat systemu ewaluacji. Dla 12
z 18 użytkowników (67%) pomocny okazał się
kwestionariusz ewaluacyjny oraz przykład wypełnionego
kwestionariusza. Poradnik "Jak korzystać z narzędzia
krok po kroku?" był przydatny dla 11 z 18 uczestników
fazy testowej. Niektórzy z nich uważają, że ponieważ
narzędzie było jasne, czytelne i łatwe w obsłudze, nie
potrzebowali wsparcia czy poradników. Możliwość
uzyskania oceny koleżeńskiej ważna okazała się dla 7
z 18 testujących (39%) (zob. wykres nr 7).

Wykres nr 7. Którą z części narzędzia uważasz za
przydatną (więcej niż jedna odpowiedź możliwa)
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Podsumowując wyniki i opinie uczestników po
przetestowaniu narzędzia, dobrze jest zastanowić się nad
jego mocnymi i słabymi stronami przy jednoczesnej
analizie szans i zagrożeń. Poniższa analiza wynika
bezpośrednio z wyników zebranych po fazie testowej
(zob. aneks nr 2 – ankieta, którą wypełniali uczestnicy)
połączonych z obserwacjami partnerów projektu (zob.
tabela nr 2).
Tabela nr 2. Analiza SWOT

Narzędzie do mierzenia jakości
Mocne strony
 Zestandaryzowany
 Przetestowany
w kilku krajach
 Bezpłatny
 Dostępny online
24/7

Prezentacja na temat
narzędzia (dlaczego korzystać
z narzędzia, korzyści itp..)
Instrukcja jak korzystać z
narzędzia

16

Przykład wypełnionego
kwestionariusza

18
11

Narzędzie / kwestionariusz
ewaluacyjny
Informacje zwrotne

12

12

Ocena koleżeńska

Końcowe
uwagi użytkowników prowadzą do
podsumowania idei mierzenia jakości organizacji szkół
drugiej szansy poprzez dokonywanie samooceny i oceny
koleżeńskiej.
U10: “Dobrze, że kwestionariusz ewaluacyjny może być
wypełniany wielokrotnie. Nie jestem tylko pewien czy
dobrym czy złym pomysłem jest wzajemna ocena / ocena
koleżeńska wśród profesjonalistów.”
U7: “System jest bardzo przydatny, łatwy w zrozumieniu
i użyciu.”
U13: “Narzędzie ma potencjał.”
U14: “ Pomysł dobry. Podoba mi się, gdyż nie jest tak
rygorystyczny i czasochłonny jak tradycyjne sposoby
mierzenia jakości pracy szkół w naszym kraju.”

Szasne
 Łatwy w użyciu
i dostępny
 Może pomóc
w poprawie
jakości edukacji

Słabe strony
 Niektóre pytania
w kwestionariuszu
ewaluacyjnym są zbyt
ogólnikowe
 Nie wszystkie obszary
uwzględnione (zależy od
specyfiki organizacji
i kraju)
 Nieodpowiedni dla
wszystkich organizacji
(zależy od specyfiki
organizacji i kraju)
 Bariera językowa / brak
innych wersji
językowych
Zagrożenia
 Niskie zaangażowanie
użytkowników
 Brak oceny koleżeńskiej

Wnioski i rekomendacje
Wiele organizacji w Europie pracuje z osobami z grup
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji (zawodowej,
ekonomicznej, społecznej itp.). Pracownicy tych
organizacji na codzień zmagają się z wieloma
problemami, zwłaszcza jeśli stoją w obliczu
powszechnych migracji. Zajmują się oni rozwijaniem
umiejętności, wiedzy i kompetencji wielu ludzi, by
w końcu pomóc im żyć i pracować w danym kraju, przy
jednoczesnym włączeniu społecznym i ekonomicznym.
Wiele organizacji pracujących z migrantami w Europie
znalazło się w nowej, trudnej sytuacji. Niekoniecznie
potrzebuja zmian w organizacji pracy. Potrzebują jednak
wsparcia w zakresie zapewniania jakości m.in. przez
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zaoferowanie im systemu mierzenia jakości pracy
organizacji opartego na samoocenie.
W większości krajów Europy Zachodniej istnieją
rygorystyczne systemy mierzenia jakości pracy
organizacji edukacyjnej. Członkowie konsorcjum
projektu uważają, że powinniśmy iść raczej w kierunku
refleksji pracowników na temat tego co robimy dobrze, a
co należałoby ulepszyć. Stąd propozycja narzędzia
zwanego „The European Kitemark”. Jeśli dana
organizacja osiąga swoje cele to świetnie. Jednak może
się okazać, że coś należy przemyśleć, zaplanować,
poprawić w najbliższej przyszłości.
Za narzędziem nie kryje się jedynie teoria. Może to być
system, za pomocą którego łatwiej monitoruje się jakość
pracy oraz planuje działania naprawcze dotyczące
konkretnych
obszarów
działalności
organizacji.
Narzędzie może być wykorzystywane nie tylko przez
kierowników, ale także przez innych pracowników,
w tym nauczycieli oraz inne osoby mające bezpośredni
kontakt z młodymi ludźmi, wspierające ich w powrocie
do edukacji, zatrudnienia i bezpiecznych warunków
życia.

Użytkownicy narzędzia dokonują reflekcji, która może
wskazać niedociągnięcia w zarządzaniu i oferowanym
wsparciu edukacyjnym. Co więcej narzędzie jest łatwo
dostępne i proste w obsłudze. Może ono wspierać
organizacje w celu kontroli jakości.
Dla dalszego korzystania z wypracowanego systemu
zaleca się szerzyć ideę wśród organizacji działających
w obszarze edukacji oraz zachęcanie profesjonalistów do
rejestracji na platformie secondchanceeducation.eu tak
by mieli dostęp do narzędzia. Liczba użytkowników
korzystająca z dzielenia się swoimi uwagami w ramach
oceny koleżeńskiej mogłaby być zwiększona, jednak
najpierw pomysł, zarówno samooceny jak i oceny
wzajemnej, powinny być bardziej rozpowszechnione.
Fakt, że narzędzie nie jest dostępne w wielu językach,
może również zniechęcić ludzi do używania go i może
utrudniać rozpowszechnianie idei jaka się za nim kryje.
Jednakże jak powiedział
„narzędzie ma potencjał”.

jeden z użytkowników:
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Aneks 1. Wskaźniki użyte w ewaluacji jakości organizacji szkół drugiej szansy
Areas assessed in the European Kitemark and indicators used in assessment
of second chance education providers
A. ORGANISATION
1. Providing provision for young people with lack of basic qualifications and social skills
 Delivering special recruitment for second chance learners
 Providing specific measures for retention of second chance learners
 Tracking progression of learners to education, training or work
2. Meeting statutory requirements for the organisation with local, national and European government
 Meeting the requirements of local, regional, national or European government through suitable internal policies and
procedures
 Financial stability and viability of your organisation
3. Providing effective leadership and management
 Recruitment of suitably qualified personnel in the organisation
 Improving services through performance management of the staff
 Providing appropriate staff support and professional development opportunities for staff
4. Monitoring quality improvement
 Conducting periodic assessments about the quality of the organisation
 Taking into account conclusions from the analysis of external exams, research, audits, assessments etc.

B. PARTNERSHIP
5. Maintaining partnerships with relevant bodies and groups
 Undertaking agreements and communication with: “World of Work” (employers & labour market agencies regarding
practice placements, career guidance and jobs)
 Undertaking agreements and communication with: “World of Living” (housing associations, hospitals, rehabilitation
centres and counsellors)
 Undertaking agreements and communication with: “World of Learning” (other training and educational organisations)

C. CURRICULUM AND PEDAGOGICAL APPROACH
6. Provision of suitable programmes, support and learning environment
 Exchanging innovative methods at different levels to provide ‘good practice’ resources, to meet learner needs and to
ensure suitable learning environment
7. High quality of teaching, learning, mentoring and assessment
 Supporting learning effectively in the organisation
 Ensuring learners make adequate progress
 Making sure that learners understand how to improve
 Staff use their skills and expertise to plan and deliver teaching, learning and support to meet each learners’ needs
8. Integrating non-formal and formal approaches
 Offering alternative pedagogical opportunities involving the non-formal education

D. The World of Work
9. High quality of support for working through setting up work experience for learners
 Supporting work-based learning to enable learner to develop suitable skills
 Providing coach or mentor services to ensure facilitation into culture of working environment?
 Provide introduction into working environment and support towards gaining employment

The World of Living
10. High quality of support for developing independent living
 Providing information on awareness of citizenship
 Providing information and support on suitable: living accommodation, support on managing own finances and health
issues
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Aneks 2. Ankieta ewaluacyjna po fazie testowej
Feedback questionnaire after testing the European Kitemark

Evaluation of the European Kitemark
O2 – Self- and peer-assessment system for organizations in second chance education

Thank you for using the European Kitemark – result of DISCO Project (www.secondchanceeducation.eu).
We will appreciate your opinion about the tool.
Please share your opinion by filling in this short questionnaire.
It will take you approximately 5 minutes.
Please send your feedback to:
Sylwia Kurszewska [sylwia.kurszewska78@gmail.com] or fill the questionnaire on-line:
https://docs.google.com/forms/d/1DtjCbgWy0FUnjt5hxaOwcMIG3P9paOFJkhTL9qAlLK4/viewform

1. Was the tool easy to understand? Please tick the appropriate answer.
 Yes
 No
2. Was the tool easy to use? Please tick the appropriate answer.
 Yes
 No
3. What (if anything) did you find difficult about this tool? Please give your comment on this.
……………………………………………………………………………………………………………..…….
4. Are there any sections missing in this tool? Please specify.
……………………………………………………………………………………………………………..…….
5. Was using the tool a positive experience for your organisation?
 Yes
 No
6. Is the tool appropriate to your organisation? Please elaborate the reasons why yes or why not.
……………………………………………………………………………………………………………..…….
7. Do you find this tool useful to monitor quality improvements of educational providers?
 Yes
 No
8. What part of the European Kitemark did you find valuable? (More than one answer possible)
 information about the tool (why to use it, benefits etc.)
 manual how to use the tool
 example of filled in questionnaire
 self assessment questionnaire
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 feedback report on my self assessment
 peer assessment
9. Other comments
……………………………………………………………………………………………………………..…….
10. Contact details (please tick applicable)
 Austria
 Belgium
 Bulgaria
 Croatia
 Cyprus
 Czech Republic
 Denmark
 Estonia
 Finland
 France
 Germany
 Greece
 Hungary
 Ireland
 Italy
 Latvia
 Lithuania
 Luxembourg
 Malta
 The Netherlands
 Poland
 Portugal
 Romania
 Slovakia
 Slovenia
 Spain
 Sweden
 The United Kingdom
 Other (please specify) …..

11. Organisation field (please tick applicable, more than one answer is possible).
 Second chance education
 School education (pre-primary, primary and secondary education)
 Youth field
 Vocational education and training
 Adult education
 Higher education
 Other (please specify)…..
12. Target group (please tick applicable, more than one answer is possible).
 NEET people (not in employment, education or training)
 Other (e.g. school leaders, teachers/trainers, volunteers in the field of…) please specify:….
13. Your name and e-mail address (optionally – if you are interested in getting feedback report and
information about final project results).
……………………………………………………………………………………………………………..…….
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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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