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Słownik pojęć
UKZ

Ustawiczne kształcenie zawodowe
(ang. CDP: Continuous Professional Development )

DISCO

Projekt DISCO- Rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i trenerów
(ang. Digital Second Chance Opportunities Project)

ODZ

Oferty doskonalenia zawodowego
(ang. PDO: Professional Development Offers )
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1

WSTĘP

1.1. Powszechnie uznaje się, że ustawiczne kształcenie zawodowe (UKZ) nauczycieli i trenerów
przyczynia się do ciągłego rozwoju zawodowego i osobistego kadry i ma duży wpływ na rozwój
szkół drugiej szansy. UKZ zdefiniowane jest jako: "proces stałego odnawiania, rozwijania
i doskonalenia kwalifikacji ogólnych i zawodowych”. Kształcenie ustawiczne to nic innego jak
„uczenie się w normalnych sytuacjach życiowych oraz wszystkie świadome i zaplanowane
działania, które mają dać bezpośrednie lub pośrednie korzyści indywidualnym osobom, grupom
lub szkole, które z kolei prowadzą do wysokiej jakości kształcenia w klasie." (Dzień 1999b). 1
1.2. „Europeizacja w kształceniu ustawicznym nie powinna być ograniczana do elitarnego ruchu,
w którym biorą udział tylko duże organizacje i doświadczeni praktycy. Kolejne impulsy i pomysły
od nowych partnerów powinny być w interesie organizacji kształcenia dorosłych." 2 Zatem idea
płynąca za wypracowaniem „Bazy danych ofert doskonalenia zawodowego” (ODZ) w ramach
projektu Second Chance Opportunities (DISCO), to zapewnienie młodszym i starszym stażem
nauczycielom, nowych możliwości doskonalenia zawodowego. Celem tego jest wyjście naprzeciw
potrzebom zmieniającej się i zróżnicowanej populacji uczniów.
1.3. Nie tylko osoby zaczynające pracę w zawodzie i osoby zarządzające edukacją powinny kształcić
się ustawicznie. Baza danych projektu zawiera wyselekcjonowane propozycje szkoleń na wysokim
poziomie. Są one skierowane do nauczycieli, instruktorów i wychowawców, wszystko po to by
mogli oni prawidłowo wychowywać swoich uczniów, wspierać ich w wykorzystywaniu ich
potencjału niezależnie od pochodzenia, wcześniejszego wykształcenia, sytuacji materialnej czy
zawodowej.
1.4. Baza danych z ofertami doskonalenia zawodowego została stworzona by wspierać nauczycieli
pracujących w edukacji drugiej szansy. Zawiera ona przeszło 50 ofert szkoleniowych. Partnerzy
projektu DISCO obrali dwa podejścia przy tworzeniu tej bazy danych:
 Nowe podejście do innowacji (ang. user-driven innovation) oraz
 Otwarcie na innowacje (ang. open innovation)
1.5. Modele te wykorzystane przy tworzeniu bazy danych pozwoliły użytkownikom oraz partnerom
projektu DISCO poszerzać ofertę kursów zgodnie z popytem, wychodząc naprzeciw
zainteresowaniom użytkowników. By ułatwić użytkownikom korzystanie z bazy danych,
udostępniono wyszukiwarkę kursów pozwalającą filtrować szkolenia według różnych kryteriów
oraz znajdować interesujące ich konkretne materiały.
1.6. Wszystkie oferty szkoleniowe zawierają element oceny w celu zachęcania organizacji
edukacyjnych do oferowania przez nich samych wysokiej jakości szkoleń na platformie.
Umożliwiło to "ciągłą" analizę oraz identyfikowanie luk w zakresie potrzeb i oferowanych
szkoleń. Ewaluacja jest procesem zorientowanym na rozwój kompetencji, a ciągła analiza luk
w systemie również przyczyniła się do uzupełnienia innego narzędzia stworzonego w ramach
projektu DISCO. Było to narzędzie do samooceny kompetencji nauczycieli / trenerów w edukacji
drugiej szansy.

1
2

Oceny wpływu ustawicznego kształcenie zawodowe
Wniosek aplikacyjny projektu DISCO, Erasmus+, 2014
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2 METODY
1.1

Zgodnie z założeniem projektu, informacje na temat inicjatyw szkoleniowych w krajach partnerskich
DISCO, w tym w ich własnych organizacjach zostały zebrane i przeanalizowane. Przeprowadzono
serię warsztatów dla nauczycieli i trenerów w Anglii, Holandii, Niemczech i we Włoszech. Dwóch
partnerów zaangażowanych w projekt: E2C-Europe i EfVET odegrali ważną rolę w tworzeniu bazy
danych, gdyż mają bezpośredni dostęp do najnowszych inicjatyw swoich organizacji członkowskich.
Miało to wielką wartość, jeśli wziąć pod uwagę udostępnianie najnowszych możliwości
szkoleniowych do bazy danych. Aneks nr 1 zawiera listę ofert szkoleniowych umieszczonych
w bazie danych.

1.2

Następnie do bazy danych dodano link umożliwiający szukanie konkretnych ofert szkoleniowych
http://www.secondchanceeducation.eu/professional-development zgodnie z następującymi
kryteriami:
 Cele
 Opis
 Grupa docelowa
 Lista kompetencji jakie rozwija program szkoleniowy
 Zamierzone rezultaty
 Dane kontaktowe do organizacji organizującej szkolenie
 Metody ewaluacji oraz
 Termin

1.3

Opracowano plan realizacji zadania wraz z wytycznymi w zakresie rozwoju bazy danych w wersji
online. Wyznaczono cele, opracowano specyfikację techniczną i dostarczono informacje na temat
rozwoju bazy danych, upowszechniania informacji na jej temat oraz w końcu tego, w jaki sposób
proces ma być kontrolowany i monitorowany. Technicznie baza danych powstała jako część
platformy DISCO: www.SecondChanceEducation.eu

1.4

Chociaż jest jeszcze zbyt wcześnie, by ocenić jaki wpływ miało utworzenie takiego rodzaju bazy
danych na jej użytkowników, przypuszcza się, że ocena tego przedsięwzięcia zostanie oceniona
w pięciu następujących krokach:
1. Zbadanie reakcji uczestników
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym
3. Wsparcie organizacyjne i zmiany
4. Wykorzystanie nowej wiedzy i umiejętności przez uczestników
5. Efekty kształcenia uczniów
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3 REZULTATY
3.1

Pomimo trudności ekonomicznych, w Europie i na świecie, w dalszym ciągu kładzie się nacisk na
doskonalenie zawodowe. Kraje dążą do poprawy standardów edukacyjnych i wzmocnienie
konkurencyjności w globalnej gospodarce opartej na wiedzy, m.in. poprzez możliwości rozwoju
zawodowego nauczycieli. Jednak naukowcy mają niewiele dowodów na wpływ uczestnictwa
w dokształcaniu się na codzienną pracę i to w jakim stopniu podnoszenie kwalifikacji ma
odzwierciedlenie w przenoszeniu rezultatów na praktykę zawodową nauczycieli. Choć należy
przyznać, że oferty doskonalenia zawodowego, o których mowa w niniejszym raporcie muszą być
ocenione, nie ma jasnych wskazówek, w jaki sposób można dokonać takiej oceny jak najlepiej.
Duży nacisk w przeprowadzanych badaniach nakierowane jest na badanie efektów
krótkoterminowych, kiedy to wpływ długoterminowy jest często ignorowany, co jest postrzegane
jako krytyczne dla poprawy jakości pracy szkół.

3.2 W pierwszej kolejności projekt miał za zadanie zbadać potrzeby i oczekiwania nauczycieli / trenerów
pracujących w edukacji drugiej szansy odnośnie możliwości dokształcania również poza ofertami
z ich własnych organizacji. Następnym krokiem było utworzenie internetowej bazy danych
zawierającej takie możliwości.
3.3

Interesującym byłoby stworzyć wykres wpływu inicjatywy utworzenia bazy danych ODZ na
praktykę zawodową nauczycieli w krajach uczestniczących w projekcie oraz wpływu na szerszą
społeczność europejską. Jest to obecnie poza zakres tego projektu. Jednak z analizy ofert
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szkoleniowych dostępnych w bazie danych można wyróżnić obszary, które są najważniejsze dla
rozwoju zawodowego nauczycieli. Jak pokazuje poniższy wykres najwięcej ofert skierowanych jest
na szeroko pojęty rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu nauczania i mentoringu.
Na drugim miejscu odnośnie liczby oferowanych szkoleń są programy szkoleniowe nakierunkowane
na umiejętności nauczycieli niezbędne do zarządzania zachowaniem uczniów. W dalszej kolejności
są to kompetencje dotyczące ochrony dziecka w różnych sytuacjach, rozwój poprzez sport,
różnorodność i integracja oraz zapobieganie i radzenie sobie w sytuacjach kiedy uczeń doświadcza
lub stosuje przemocy. Kompetencje z zakresu nauczania języków oraz zdobywania umiejętności
informatycznych to kolejne obszary ważne z punktu widzenia oferowanych szkoleń.

Wykres I: Oferty doskonalenia zawodowego
2%
4%
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4% 4%

Nauczanie/mentoring
11%

Zachowanie uczniów
Ochrona dziecka

30%

Rozwój poprzez sport
41%

Różnorodność i integracja
Przemoc
Nauka języków
Umiejętności informatyczne

3.4 Rozwój kompetencji z zakresu nauczania i mentoringu
3.4.1 Sprawą najwyższej wagi jest nauczanie i rozwój mentoringu. 41% (N19) ofert koncentruje się na
podnoszeniu tych umiejętności. Istnieją przeszkody na drodze do wykorzystania potencjału
mentoringu jako narzędzia reform. Niezbędne są w tym zakresie badania, a także konkretne praktyki
i decyzje polityczne. Chociaż społeczność w edukacji rozumie, że mentorzy mają pozytywny wpływ
na nauczycieli, kwestia tego, co mentorzy powinni robić, co faktycznie robią, a co nowicjusze uczą
się w wyniku mentoringu pozostaje otwarte. Na przykład kultura nauczania zachęca do
samodzielności i nie ingerowania w prace nauczycieli dlatego nauczyciele-mentorzy mają małe
doświadczenie z podstawową zasadą mentoringu, jaką jest obserwowanie i omawianie metod
nauczania z kolegami. Jeśli nowicjusze mają nauczyć się sposobów myślenia i działania związanego
z nowymi metodami nauczania, powinni pracować wśród mentorów, którzy już są reformatorami
w swoich szkołach lub klasach i rozwijają umiejętności współpracy. By wypracować odpowiednią
politykę mentoringu w organizacji i mieć odpowiednie przełożenie na praktykę, istnieje potrzeba
kompleksowych badań empirycznych, w tym badań nad samym mentoringiem, jego wpływem na
naukę i pozostanie nauczyciela w zawodzie, nad tym jak mentorzy uczą się pracować ze stażystami
w sposób produktywny, jakie struktury i zasoby ułatwiają tę pracę, i jak mentoring wpływa na
szeroko pojęty rozwój i odpowiedzialność zawodową.
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3.5 Zarządzanie zachowaniem uczniów
3.5.1 Nie bez powodu drugim na liście ważnych umiejętności nauczycieli i trenerów jest aspekt radzenia
sobie z zachowaniem uczniów. 30% ofert to szkolenia w tym zakresie. Wielu praktyków, w tym
nowo wykwalifikowanych nauczycieli poszukuje przydatnych technik zarządzania klasą. Możliwość
skutecznego zarządzania zachowaniem uczniów w klasie to jedno z ważniejszych umiejętności,
których potrzebuje każdy nauczyciel. Nawet najbardziej skrupulatnie zaplanowane lekcje mogą się
nie udać, jeśli uczniowie źle się zachowują. Jak wspomniano powyżej (zob. tabela I) 30% (N14)
ofert w bazie danych to szkolenia, które skupiają się m.in. na umiejętności radzenia sobie z różnym
zachowaniem uczniów.
3.5.2 Możliwości szkoleniowe dotyczą rozwijania szeregu technik trzymania klasy pod kontrolą, w tym:
ustanawianie jasnych zasad i procedur, zapewnianie uczniom jasnego wyboru związanego z ich
zachowaniem, pozwalanie na to by rozpoczynali każdy dzień z „czystą kartką”, aż po konieczną
interwencję: m.in. rozbijanie zadań na małe, wykonalne etapy, poświęcenie czasu w klasie na
planowanie miejsc i zachęcanie do zaangażowania rodziców. Dostępne strategie unikania zawierają
ultimatum lub ignorowanie uczniów destrukcyjnych.
3.5.3 Szkolenia z zakresu podnoszenia kompetencji informatycznych to 11% ofert (N5). Oferty
w następujących obszarach: przemoc, w tym przemoc w rodzinie, różnorodność i integracja
społeczna oraz ochrona dzieci to po 4% ofert zawartych w bazie danych. W końcu szkolenia
z zakresu sportu i nauki języka stanowią 2% wszystkich ofert.

4 REKOMENDACJE
4.1 Osoby decyzyjne powinny:
1. Wspierać świadczenie różnych modeli rozwoju zawodowego;
2. Uznawać, że wszyscy nauczyciele powinni mieć możliwość doświadczenia szerokiej gamy
metod dydaktycznych;
3. Zapewniać wsparcie dla nauczycieli, aby odgrywać wiodącą rolę w rozwoju zawodowym
oferowanym swoim mniej doświadczonym kolegom. Szkoły i uczelnie powinny:
a. Zachęcać nauczycieli do korzystania z różnych form rozwoju zawodowego;
b. Wspierać nauczycieli w wyborze właściwej ścieżki rozwoju zawodowego dla ich
indywidualnego rozwoju i potrzeb ich szkoły;
c. Zapewniać czas na uczestnictwo w działaniach doskonalenia zawodowego w ciągu
kilku godzin nauczycieli w ramach godzin ich pracy.
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ANEKS I: Lista ofert szkoleniowych z bazy danych projektu DISCO
Database of list of training offers
Teaching/ Mentoring Development – Count = 19
 Tuesday Evening Lecture No. 3 (Mentoring and Guidance Skills)
 Tuesday Evening Lecture No. 2 (Encouraging Group Collaboration and Cooperation
 LION- Being a Mentor in Second Chance Education
 SOLE Project- For a new way in active citizenship.
 CLC Manual- A guide to the CLC digital toolbox.
 Flipped Classroom (This Webinar gives a report from the experiences with the Flipped
Classroom Teaching Approach)
 CVE- The Corporate Volunteering as a bridge between the World of Work and School
 Youth. Treasured and a Challenge- Set of trainings for people working with youth.
 How to Set Up an E-Learning Course for Teaching Languages Based on the Montessori
Method
 Developing Competences for Employability
 EDDILI- To educate is to make possible the discovery of Life
 SPACIT- Training Course
 (e)VET2EDU- Supporting vocational teachers and trainers in e-Learning
 Support in International Mobility and Placement
 Being an Effective Mentor, Getting the Best out of Your Students
 Coaching and Mentoring Skills for School Team Leaders
 Raising Standards Through Mentoring Young people
 Practical Steps to Raising Second Chance Education Achievement
 Leadership Skills for New and Aspiring Middle Leaders

Student Behaviour Management/ Development – Count = 14
 How To Cope with Bullying Situations in Your Learning Group
 Tuesday Evening Lecture No.4 (Student Creativity)
 Tuesday Evening Lecture No.5 (How to Train Proper Behaviour)
 Practise in Radio Ujima in Bristol (How to stimulate student´s creativity)
 Managing Teenage Difficult Behaviour
 Re-Entry: Reintroducing Young People to Education in the Classroom
 Practising Intelligently- How to encourage and promote collaboration and
 cooperation within the group
 Communication Training and Conflict Solving Strategies
 Managing Stress in the Work Environment
 Using Small Group Interventions to Manage Behaviour
 Re-Engaging Disaffected Student
 Tackling Low Level Disruptive Behaviour
Projekt DISCO (Rozwój umiejętności cyfrowych nauczycieli i trenerów) (ang. Digital Second Chance
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 Managing Conflict and Dealing with Difficult People
 Stress in the Workplace

Child Protection - Count = 2
 Dealing with the Effects of Abuse and Neglect on Children and Young People
 Child protection- Roles and Responsibilities of the Designated Safeguarding Lead

Sports Training - Count = 1
 Football Coach Course Design

Diversity – Count = 2
 Developing Equality and Diversity Skills
 Involving Migrants as Education Ambassadors

Domestic Violence – Count = 2
 Empowering Victims of Domestic Violence
 Promoting Awareness for Cooperation and Training in the Field of Domestic Violence

Language – Count = 1
 English Language Online Course

I.T. Skills – Count = 5
 Advanced Google Search and Research
 Using Tablets (ios/ Android) to Develop Communication Skills
 Using Learning Apps- How to use Internet and mobile devices as added value in learning
situations instead of source of disturbance
 Practise in Radio Ujima in Bristol (How to use Internet and mobile devices as added value in
learning situations instead of source of disturbance).
 Webinar- Using the Ipad as a Mobile Film studio
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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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