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Cel
Jednym z zadań jaki postawili przed sobą partnerzy międzynarodowego projektu DISCO było stworzenie
społeczności łączącej nauczycieli z Europy, poprzez utworzenie platformy e-learningowej, na której pracownicy
organizacji edukacyjnych będą mogli dzielić się informacjami, wiedzą, doświadczeniem, wskazówkami oraz
uzyskać porady na temat pracy w zakresie „edukacji drugiej szansy”. Ambicją partnerów projektu było
wzbogacenie stworzonej Europejskiej Platformy Edukacyjnej dla nauczycieli, trenerów, coachów i innych osób
pracujących z grupą NEET (ang. NEET – Not in Education, Employment, or Training ) czyli z młodymi ludźmi,
którzy nie kształcą się, nie pracują i nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne, o aspekt społeczny oraz
umożliwienie użytkownikom wstawiania własnych treści i udziału w dyskusji. Idealnym pożądanym rezultatem
okazała się faktycznie połączona społeczność skupiona wokół www.SecondChanceEducation.eu, której
członkowie mogą wspierać się wzajemnie, dzielić się wskazówkami, propozycjami rozwiązań, przydatnymi
materiałami i co ważne, doświadczeniem.
projektu Naszym celem sformułowanym we wniosku o dofinansowanie projektu było:
utworzenie społeczności profesjonalistów skupiającej minimum 250 członków oraz publikowanie czterech
nowych artykułów tygodniowo, które zachęcałyby do dyskusji na tematy dotyczące edukacji.
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Kontekst
Prace nad stworzeniem społeczności zostały poprzedzone badaniami i analizie wyników badań, w których
oceniono potrzeby praktyków zajmujących się edukacją drugiej szansy i zbadano pożądane sposoby współpracy
oraz możliwości aktywnego uczestnictwa. Poniższe rezultaty stały się podstawą przyjętej w projekcie strategii.
Zidentyfikowane potrzeby:





Współpraca z innymi nauczycielami (20%)
Poprawa kompetencji zawodowych (18%)
Kontakty z nauczycielami w Europie (16,97%)
Opracowanie projektów unijnych i partnerskich pomiędzy szkołami (16,97%)

Co nauczyciele chcieliby poprawić w ramach takiej współpracy?





zwiększyć umiejętności dydaktyczne (24%)
być na bieżąco z inicjatywami dotyczącymi szkolnictwa na poziomie europejskim (23%)
mieć dostęp do nowych materiałów szkoleniowych (21%)
dzielić się wiedzą z zakresu metod pedagogicznych (17%)

W jaki sposób nauczyciele deklarują swój udział w dołączeniu do społeczności DISCO?



Przedyskutowanie swoich opinii z innymi członkami (40%)
Dzielenie się wiedzą, pomysłami i materiałami edukacyjnymi (39%)

Co proponuje projekt DISCO nauczycielom dzięki stworzeniu społeczności?





Materiały szkoleniowe
Metody nauczania, uczenia się i przykłady dobrych praktyk
Wskazówki związane z organizowaniem zawodowych mobilności międzynarodowych
Dyskusje: związane z gromadzeniem treści i budowaniem społeczności
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Podejście
Partnerzy projektu DISCO mieli na celu wykorzystanie istniejących platform mediów społecznościowych
tj. zaistnieć tam, gdzie odbiorcy już są zamiast tworzyć coś nowego. Zamiast tworzyć dodatkową barierę lub
przeszkodę w komunikacji oczekując np., że nowy uczestnik założy sobie konto na platformie DISCO,
zdecydowano
się utworzyć profil DISCO/Edukacji Drugiej Szansy w już istniejących mediach
społecznościowych takich jak: Facebook i Twitter. Motywem tego posunięcia było umożliwienie łatwego
dostępu do naszych profili, znaczny rozwój podobnie myślącej społeczności praktyków zaangażowanych
w edukację drugiej szansy tj. w kształcenie ustawiczne, edukację więzienną czy działania ekspertów ds.
migracji/uchodźców, polityków, studentów, nauczycieli.
Dokładniej rzecz biorąc zespół zajmujący się mediami społecznościowymi skoncentrował się w nich na trzech
zasadniczych celach: 1) propagowania zaangażowania uczestników i dyskusji w grupie, 2) dzielenia się
treściami na platformie, aby zachęcić do odwiedzania strony i 3) dzielenia się informacjami na temat aktualnych
wydarzeń oraz artykułami. Początkowo posty umieszczane były z zamiarem podzielenia się pewnymi treściami
ze strony internetowej i wzbudzeniem zainteresowania czytelników, którzy następnie mogli zostać
pełnoprawnymi użytkownikami strony – uczestniczącymi w webinariach, korzystającymi z przykładów dobrych
praktyk i propozycji szkoleń oraz korzystającymi z dostępnych zasobów np. z wypracowanego „Podręcznika
mobilności”. Reakcja na posty była niewielka – średnio docierały one do 40 osób, które nie zamieszczały pod
nimi komentarzy. Wiele z umieszczanych postów stawiało konkretne pytania mające na celu większe
zaangażowanie członków społeczności, np. “Co robisz zanim zdecydujesz się wziąć udział w mobilności
zawodowej?” lub “Edukacja i związane z nią dobre praktyki stale się rozwijają. Czy Ty masz jakieś ulubione,
sprawdzające się dobre praktyki w swojej pracy nauczyciela?” – niestety nawet te pytania nie przyniosły
zamierzonego efektu.
W miarę upływu czasu, sprawdzano zastosowanie wbudowanych narzędzi statystycznych różnych technologii
(Facebook: Insights, Twitter: Analytics, Buffer: Social Media Report Card). Przy pomocy uzyskanych danych
statystycznych można było sprawdzić, które posty były najpopularniejsze i dzięki takim informacjom
dostosować strategię do tego, co zaobserwowano w danym obszarze. Stwierdzono, że na Facebooku
popularniejsze były posty zawierające obrazy i aktualizacje statusu, natomiast na Twitterze popularne posty
zawierały aktualizacje statusu, ale też i linki do wiadomości.
Opierając się na tej wiedzy i łącząc je z oryginalną treścią partnerzy projektu zdecydowali się na umieszczanie
postów zgodnie z tzw. „cyklem mobilności”. Podczas trwania projektu 4 organizacje partnerskie (WBK,
Niemcy; PSE, Anglia; CKU Sopot, Polska oraz CESIE, Włochy) zorganizowały w swoich krajach praktyki
zawodowe u różnych pracodawców. W ramach projektu gościli i wysyłali oni na praktyki młodych ludzi.
Doświadczenia uczestników mobilności zostały utrwalone w krótkich filmach dostępnych na Youtube.
Poszczególni partnerzy przygotowali krótkie posty na Facebooka: połączone ze zdjęciami i opisem ich zadań
i doświadczeń w zakresie organizowania mobilności. Opublikowano też głosy uczestników projektu. W celu
podsumowania wszystkich działań i przedstawienia istotnych zagadnień do przemyślenia przy realizowaniu
mobilności zawodowych zarówno partnerom jak i innym członkom społeczności, każda z ww. 4 organizacji
spisała wnioski z doświadczenia organizowania mobilności zawodowych za granicą. Wszystkie posty dotyczące
zorganizowanych mobilności wraz z wnioskami zostały zebrane i dodane do sekcji na temat mobilności na
stronie www.SecondChanceEducation.eu.
Podczas końcowej konferencji projektu, partnerzy zdecydowali się na jej transmisję na żywo. Miało to na celu
umożliwienie zapoznania się z prezentacjami końcowymi tym członkom społeczności, którzy nie mogli przybyć
na konferencję osobiście. W efekcie nagrano 1 godz. 16 min. programu konferencji. Nagranie to jest
powszechnie dostępne na Facebooku i miało już 138 odsłon.
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Efekty
Wybrane dane statystyczne ilustrujące wpływ działań z zakresu tworzenia społeczności DISCO:


Opublikowano ponad 300 postów, z których każdy docierał średnio do 300 osób



Najlepszy wynik dla jednego z postów to ponad 11 000 użytkowników Facebooka (post dotyczący
końcowej konferencji projektu)



Około 250 tweetów osiągających średnio do 3480 odsłon



Najwyższa liczba jednego z tweetów wyniosła 484 odsłony z 8 aktywnościami (m.in. retweet,
polubienia, rozwinięcia szczegółowe i kliknięcia w linki) / Ostatnie 28 dni na Twitterze 4000
wyświetleń, współczynnik zaangażowania osiągnął 1,4%



Facebook: 245 polubień strony + Twitter: 70 osób śledzących = społeczność w liczbie 315 osób
i nadal rośnie



Każdy biuletyn wysłano do ok. 2500 osób (do osób które zapisały się na listę subskrypcji oraz poprzez
kontakty partnerów)

W każdym z siedmiu biuletynów oferowano webinaria.
Efekt ogólny okazał się pozytywny: zespołowi partnerów udało się stworzyć podstawową sieć kontaktów.
Z założenia po zakończeniu projektu DISCO oczekuje się, że członkowie społeczności będą tę sieć nadal
podtrzymywać i że sieć pozostanie aktywna. Zadanie to może być jednak trudne z upływem czasu przy
stosunkowo niskim poziomie zaangażowania.
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Trudności
Nie wszyscy nauczyciele są fanami mediów społecznościowych lub wystarczająco obeznani z nowymi
technologiami cyfrowymi.

Pomimo dużego rozpowszechnienia urządzeń przenośnych (smartfony, tablety)

wykorzystanie ich w sposób produktywny pozostaje kwestią problematyczną i spotyka się z oporem ze strony
niektórych nauczycieli. Poza tym występują delikatne sytuacje do negocjacji w kontekście komunikacji online,
które dodatkowo komplikują sprawę: niektóre instytucje zabroniły nauczycielom zaprzyjaźniania się z uczniami
w

mediach

społecznościowych

(New

York

City

Department

of

http://www.zdnet.com/article/nyc-bans-teachers-from-facebook-friending-students/).

Education,

NYCDOE:

Według ostatnich badań

61% nauczycieli ma konta na Facebooku, podczas gdy tylko 18% wykorzystuje je do komunikowania się
z innymi nauczycielami, a 12% do komunikowania się z uczniami. Liczby te wyraźnie pokazują, że dużo jeszcze
czasu upłynie zanim nauczyciele w pełni wykorzystywać będą możliwości jakie dają nam media
społecznościowe.
Nauczyciele nie zawsze mają wystarczające umiejętności do pełnego wykorzystania możliwości, jakie stwarzają
media społecznościowe oraz inne technologie edukacyjne, co częściowo może być przyczyną opisanej wyżej
sytuacji.

Platforma

www.SecondChanceEducation.eu

proponuje

materiały

wspierające

nauczycieli

w stosowaniu różnych technologii, a niektóre z tych materiałów zostały udostępnione dodatkowo poprzez media
społecznościowe. Reakcje na nie są raczej pozytywne (udokumentowane przez polubienia i udostępnienia), co
wskazuje, że ze strony specjalistów istnieje zapotrzebowanie na tego typu doszkalanie się gdyż specjaliści
chętnie sie z nimi zapoznają i chcą podnosić swoje kompetencje. Istotnym czynnikiem jest też czas: jeżeli
narzędzia są szybkie i łatwe do zrozumienia, tym bardziej prawdopodobne jest, że będą wykorzystywane, ale
prostota ta może powodować, że nie będą dostępne pełne zestawy narzędzi czy funkcji, jakie mogłyby być
pożądane.
Podstawowym problemem jaki się pojawił był sam charakter mediów społecznościowych. Media te nie są
stworzone do dogłębnego poruszania zagadnień, ale raczej nastawione na treści łatwe do “polubienia” czy
“udostępnienia”.

Zdjęcia,

filmy,

memy

i

cytaty

to

najczęściej

udostępniane

pozycje

(zobacz:

https://www.buzzfeed.com/mrloganrhoades/themostsharedfacebookposts2014?utm_term=.heoPXoOWEM#.qal9
LoE3DQ

+

https://blog.crowdtangle.com/the-10-biggest-facebook-posts-of-2015-4f76bab5c2d5#.8y370dafi).

Jest wiele podręczników i artykułów dotyczących zwiększenia zaangażowania na stronach mediów
społecznościowych, ale w większości koncentrują się one na działaniach i taktykach trudnych do zastosowania
w kontekście edukacyjnym: propozycje dotyczą konkursów, identyfikowania potrzeb użytkownika,
crowdsourcingu1 lub napisów do filmów. Niektóre z tych technik próbowaliśmy zastosować dla naszej
społeczności, jak np. stawianie pytań w celu zachęcenia do dyskusji.

Crowdsourcing – proces, w ramach którego organizacja (firma, instytucja publiczna, organizacja non-profit) przeprowadza outsourcing (wydzielenie ze struktury
organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom) zadań wykonywanych
tradycyjnie przez pracowników do niezidentyfikowanej, zwykle bardzo szerokiej grupy ludzi w formie open call. Crowdsourcing umożliwia wszystkim użytkownikom
Internetu partycypację w zadaniach, które kiedyś były zarezerwowane dla wąskiej grupy specjalistów.
1
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W kontekście prac nad budowaniem społeczności interesującym spostrzeżeniem był fakt, że zdjęcie partnerów
projektu na tle muralu w Herleen (dn. 14 01 2016) spotkało się z ogromnym zainteresowaniem – 823 odsłony,
40 polubień/komentarzy/udostępnień i 196 kliknięć w post.

Dla porównania inny przykładowy promujący post ( z dn. 19 01 2016) miał tylko 20 odsłon
i 1 polubienie/komentarz/udostępnienie oraz 0 kliknięć w post.
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Innym popularnym postem było udostępnianie naszego biuletynu: post dotarł do 288 osób, otrzymał 14
polubień/komentarzy/udostępnień i 15 kliknięć w post.

Udostępnianie naszego albumu zdjęciowego z Konferencji było również popularne: dotarło do 276 osób,
zdobyło 24 polubienia/komentarze/udostępnienia i 408 kliknięć w post.
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Wnioski i rekomendacje
Podsumowując: w ramach projektu DISCO stworzono stabilne fundamenty pod przyszłą społeczność edukacji
drugiej

szansy.

Społeczność

ta

powstała,

aby

wspomagać

użytkowników

platformy

www.SecondChanceEducation.eu (zarówno dla nauczycieli, trenerów jak i uczestników mobilności).
Udostępnienie jednej płaszczyzny, na której współpracownicy i rówieśnicy mogą się ze sobą kontaktować,
wymieniać materiałami i dobrymi przykładami, czytać wiadomości i raporty jest zjawiskiem pozytywnym,
a dane statystyczne dowodzą, że spora grupa osób obserwuje działania w ramach projektu.
Jeśli chodzi o zamierzone cele zachęcania do dyskusji, stworzenia sieci silnie połączonych członków
i „samowystarczalnej” społeczności, należy przyznać, że pojawiły się pewne trudności. Być może dobór
kanałów mediów społecznościowych nie był do końca właściwy dla pogłębionych dyskusji, które zakładaliśmy
a kanały te nie są miejscem, gdzie pedagodzy mogą chcieć omawiać zagadnienia związane z pracą.
Jednym za sposobów na zniwelowanie tego problemu mogłoby być założenie FORUM na samej platformie
www.SecondChanceEducation.eu z propozycją możliwości prowadzenia albo chatów z ekspertem na żywo, albo
tradycyjnego forum, na którym członkowie zadają pytania, rozpoczynają własne wątki tematyczne itp.
Inną opcją do rozważenia mogłoby być rozpowszechnienie przenośnych urządzeń mobilnych i specjalistycznych
aplikacji, które wydają się podbijać rynek: być może DISCUSSION APP dla edukacji drugiej szansy, która
łączy płynnie Twittera i Facebooka (zezwalając na funkcje Udostępnienia/Polubienia/Komentowania) mogłaby
zostać dalej rozwinięta.
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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.

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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