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Учасниця 1: 
Всім доброго дня! Дещо розповім про захід, на який ми сьогодні зібралися і проєкт,
в цілому. Інформаційна сесія «Цифрові технології в роботі громадських
активістів» проводиться громадською організацією Інститут соціокультурного
менеджменту в рамках проєкту «Підвищення інформаційно-комунікаційного
потенціалу організацій громадянського суспільства Східної та Центральної
України», який реалізується Центром «Тамариск» за фінансової підтримки
Національного Фонду Демократії. З листопада 2019 року по вересень 2020 року 25
представників організацій громадянського суспільства Центральної та Східної
України мали можливість пройти навчання у «Школі інформування та
комунікації» - освітній програмі, спрямованій на підготовку професійних
комунікаторів для організацій громадянського суспільства. Учасники та учасниці
взяли участь в серії тренінгів та вебінарів, і, «озброївшись» набутими знаннями та
за підтримці центру «Тамариск» сьогодні маємо можливість провести
інформаційно-комунікаційний захід. Маємо на меті поговорити про
використання онлайн-інструментів та робота під час пандемії, роль
діджиталізації у розвитку демократії на місцевому рівні, участь громадських
активістів у цьому процесі, а також меді грамотність для громадських активістів.
Тому, шановні присутні, запрошуємо до дискусії та обміну досвідом та думками.

Учасник 2: 
Що ж, розпочнемо. Виходячи із нашої професійної спільної діяльності, серед нас є
представник архівного управління нашого міста та області, тому хотілось би
почути, як нам, пересічним громадян можна використовувати ті документи, які є
у архіві онлайн. Також, серед учасників є представниця засобів масової
інформації, з якою ми співпрацюємо з неформальної освіти, то хотілось би
почути, в чому плюси та мінуси в роботі онлайн та офлайн, і що використовується
в роботі наразі. 

Учасник 3: 
Дякую за надану можливість поділитися думками та поглядом на деякі речі, які
сьогодні відбуваються. Зокрема, буду говорити про діяльність органів влади, тому
що, як не крути, установу, яку я представляю є відповідальним органом влади
(Державний архів Кіровоградської області). Всі складні процеси 21 століття, і
просто те, що ми називаємо діджиталізація, і нові виклики пандемії – вони
переконують нас, зокрема, той колектив, який я представляю до того, що
говорили предки, а саме «Хочеш миру, готуйся до війни». 
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Що стосується саме нашої установи. На жаль, будучи в 21 столітті нам далеко до
оцифрування або якихось комп’ютерних технологій, інтернет-підходах, онлайн-
роботи. Тим паче, треба розуміти, що така установа, як наша, ще до знедавна ми
належали до системи Народного комісаріату внутрішніх справ СРСР. Тобто, певна
доля архіву завжди була прихована. Але, відчуваючи потребу поділитися тим
величезним масивом інформації, яка зберігається в архівах державної служби
України,  що ж було зроблено за останні роки?

Зрозуміло, що сьогодні є потреба вивчення глобалізації власного родоводу,
краєзнавчих практик, тому нашою установою приділяється увага оцифруванню
тих документів, які є в архіві і оприлюднення в мережі інтернет. Що це дає
простому користувачу або жителю? Це знайомить його з тим пластом матеріалів
та документів, які в нас є, не треба вже заходити-питати, чи є, чи немає. Також, у
нас працює інтернет-приймальня. Тобто, спілкування йде і у інтернеті онлайн,
відстеження запитів, відповіді. Але, головне те, що ми почали з історичних
документів, якими надзвичайно більше цікавляться люди. Тому, ось такі моменти
діджиталізації нам притаманні, наскільки це можливо. Перший клас оцифровки –
це якісь метричні книги, адже люди цікавляться родоводом. І ще оцифровуємо
найкричуші справи тоталітарного режиму, щоб люди бачили, знали і вважаємо це
нашим громадянським обов’язком. Ми на цьому шляху і будемо продовжувати.
 
Стосовно нових умовах, що склалися в результаті пандемії, то наші користувачі не
постраждали, ми продовжуємо роботу, консультуємо, надаємо послуги через
інтернет. І сказати, що наша установа не допрацьовує, я не можу. Ми звісно під
лаштувалися під нові умови, виклики, костяк все ж-таки був закладений саме в 21
столітті. 

Учасник 2: 
Дякую! Далі мене цікавить думка щодо того, чи не втрачаємо ми майбутнього,
оскільки не маємо можливості зустрічатися з людьми і повноцінно проводити
заходи, а перейшли на онлайн-роботу. Цікавить думка експертки, адже є досвід
співпраці з громадськими активістами, як онлайн-проведення заходів, так і
офлайн з неформальної освіти.  

Учасниця 4: 
Я б не говорила так категорично, що ми відмовляємо категорично від зустрічі з
людьми, тому що це не так. Адже маємо практику проведення заходів із
залученням певної кількості людей вже в період карантинних обмежень. 

@

#

4



Звісно, це ускладнює і роботу, і організацію,
оскільки, ми стикаємося з багатьма
викликами, починаючи з приміщення, яке
буде відповідати нормативам. Звісно маємо
опікуватися питанням дезінфекції, інших
питань побутового значення, але це стає
вже частиною нашої роботи. 

Щодо змістовних викликів роботи, то тут з
вами погоджуся, що ось цей стрімкий
перехід в онлайн-формат і переведення в
онлайн всіх наробок, які були підготовлені
для роботи з дорослими, так і зі студентами,
оскільки маю досвід роботи в структурі
класичної системи освіти. Скажу так – це
був виклик, і не всі цей виклик витримали, і
не всі змогли відповідати елементам часу в
якості. Але, поступово ми знайшли ті
форми, які, я переконана, принаймні не на
100%, але на 80%забезпечують слухачів тими
знаннями, які вони мають отримати в ході
освітнього процесу. 

Звісно, онлайн-форми, якщо говорити про
класичну освіту, нівелюють категорію
виховну. Що стосується наповнення
змістовної частини, то переваги є. Якщо
говорити про неформальну освіту, зазначу,
що слухачами онлайн-курсів стають ті люди,
які б ніколи не приїхали на офлайн зустрічі.
Оскільки є питання доїзду, логістики,
перебування. Вони отримали доступ до тих
спікерів, до яких мала вірогідність, що вони
змогли б приїхати. Тобто, виклик пандемією
дозволив вивести онлайн пропозиції від
дуже крутих спікерів.
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Учасник 5: 
Тут виникає питання, з вашого дозволу. Я нещодавно прочитав вислів власників
торгової мережі Епіцентр проте, як вони працюють в умовах пандемії. Вони
відмітили, що до початку пандемії у них було 3% продажу онлайн, а зараз 10%. І
вони сказала, що повернення до 3% вже ніколи не буде. Ви зазначили, що багато є
позитиву від онлайн-освіти. На вашу думку, коли завершиться все це, чи
повернеться неформальна освіта до звичних режимів роботи. Чи це вже
незворотній процес і ми вже втратили звичну пропорцію оф лайн заходів?

Учасниця 4: 
Я не зовсім говорила, що це класно – онлайн-освіта. Так, переваги є, це
суб’єктивна думка, наголошую. Я говорю про те, що освіта онлайн дозволяє
людям, які не мали змоги користуватися можливостями освітнього процесу, такі
пропозиції отримали.

Учасниця 6: 
Хочу додати деяких цікавих фактів. Нещодавно прочитала на платформі 
 Prometheus (це платформа освітніх онлайн-курсів), що люди з обмеженими
можливостями, які закуті в своїх домівках, вони скористалися досить великою
кількістю навчальних курсів і отримали сертифікати. Ці сертифікати
підтверджують рівень їх знань. Вони отримали другу спеціальність, а деякі і
першу, яка дозволяє їм заробляти гроші, будучи в тому стані, в якому вони є. тому,
ті, хто хоче, вони будуть отримувати максимум, навіть в тих умовах, які є наразі.
Щодо повернення, то тут я погоджуся з представниками сфери торгівлі, оскільки
є ті речі, які поступово, але стають зрозумілими і, скажемо так, якщо нам надають
комфортні речі онлайн, ми звісно будемо цим користуватися, оскільки це
економія нашого часу та інше. Якщо це буде забезпечено якістю, чесністю від
постачальника, то я думаю, повернення назад не буде. Це ринок, який росте. Те
саме відбувається і в освіті. Буде конкуренція між тими, хто буде надавати цю
освітню послугу і на платній, і на безкоштовній основі. 

Учасник 2: 
До речі, одне уточнення. Я чув на одному експертному засіданні міжнародної
організації, що зараз підсилилась конкуренція, раніше було багато платних
вебінарів. А зараз збільшилась кількість безкоштовних вебінарів, і ті, хто
проводив платні заходи, змушені були знижувати ціну. Тобто, можна говорити,
що більш доступна стала освіта?
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Учасниця 4: 
В контексті ціни я б так не говорила,
адже не до кінця вивчала ринок таких
послуг. Але те, що з’являються
альтернативні пропозиції, я вважаю
це дуже добре. І це дозволить
користувачам отримувати послугу
значно в більшій кількості і в значно
більшій якості, а це добре, як на мене.
Розповім історію зі свого досвіду. На
початку пандемії міжнародна
організація, з якою я співпрацюю в
якості освітньої експертки, ми
розпочали активно проводити
вебінари. Ми бачили шалену кількість
заявок, дуже багато людей
реєструвались, до 200 осіб, тобто, це
солідна цифра. 
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І потім ми розпочали аналізувати
відсоток тих, хто «доходить» до
екрану. І, наприклад, 200 людей на
початку зареєстровано було, то
«доходили» половина, і це нормально.
Поступово цей відсоток людей, які
«доходили» зменшувався. І це, к
говорять фахівці із інших установ, які
займаються онлайн-освітою, є
тенденцією. Тобто спочатку був такий
спалах, що я буду скрізь
реєструватися, брати участь,
навчатися. Скоріше за все це був і
психологічний момент – можливість
переключитися. Я переконана, що всі
відчували, тому люди таким чином
відволікалися. Що стосується ситуації,
яка вже є на сьогодні. 
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Ми не забуваємо, що той відсоток, який «ходить» на навчання заради процесу, він
є і зараз, і був до пандемії. Вони реєструються, слухають, іноді ставлять питання,
але, як показує практика, потім змін особливих у них немає. Це виклик пандемією
– не думаю, це виклик перед суспільством. Говорити про зміни або їх здійснювати
– це трошки про різне. 

Учасниця 6: 
Якщо говорити про те, над чим зараз варто працювати, то це адаптувати
максимально ті навчальні модулі, які були в освітніх навчальних програмах до
онлайн-роботи. Ось ці кейси досить різнопланові, передбачають роботу в групах. І
щоб ця робота була перенесена в онлайн-режим без втрати якості, потрібно добре
продовжувати над цим працювати.

Учасник 2: 
Хочу додати від себе, що я побачив серед наших клієнтів, а наші клієнти – це
активісти, які проживають в сільській місцевості. З моєї точки зору, а можливо
пандемія це прискорила, реалізація культурних і громадських ініціатив приймає
інший вид. діджитал-інструментарій використовується тими, хто, на мою думку,
взагалі б ніколи цього не робив. А саме, літні люди.  В одній із громад
Кіровоградської області, де ми були присутні, є активно-діючий заклад культури і
для його популяризації була створена сторінка та група у мережі Facebook. Так от,
із населенням в громаді 5000-7000 мешканців, група налічує 1500 підписників,
тобто де-факто вона охоплює всю громаду. І оперативніше будь-якого ЗМІ
висвітлюється інформації щодо проведених заходів тощо. Сільська культура
наразі зовсім по-іншому виглядає. Але, якщо ми говоримо про діджиталізацію, то
це більш широке поняття. 

Учасник 7: 
В неформальному секторі у нас є такий пом’якшувач, коли не вистачає емоцій,
зворотного зв’язку від традиційно-проведених заходів. На наші пропозиції
приходять вже вмотивовані люди, і це пом’якшує роботу. Якщо мова йде про
класичну освіту, то тут я погоджуюся, що не вистачає розуміння, коли викладаєш
матеріал, чи присутня людина  (а не просто її фото), і студенти бувають різні, які і
на пари не ходять, або сплять на задніх партах. Але рано чи пізно їм доводиться
мати контакт, так скажемо, з викладачем. В цьому форматі складно забезпечити,
не стільки зворотній зв'язок, скільки момент контролю. Але, я думаю, що
поступово ми з цим впораємося.  
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Учасник 8: 
З боку рядової людини, можу виділити і плюси і мінуси використання діджитал-
інструментів. Серед плюсів, коли людина обмежена в публічних заходах, вона
більше використовує онлайн-можливості в інтернеті. І от мені, наприклад, це
дуже допомогло, я отримав багато інформації, був підписаний на багатьох
експертів, і я використав багато інформації за останні місяці більше, ніж за багато
років. Мінус я побачив в дистанційній освіті, на прикладі своєї доньки. Настільки
була незвична ситуація у порівнянні з класичною школою, що багато інформації
було необхідно вивчити і  моя донька втратила зір, вимушені були купити
окуляри. Тому, зараз, я сподіваюся і чекаю, що все повернеться, хоча б навчання
для дітей, адже втрачається романтика школи, навчання, спілкування з дітьми
тощо, а не просто сидіти коло монітору. 

Учасник 9: 
Я теж хочу додати в продовження слів попереднього учасника, що, наприклад, мав
можливість побувати в одній із громад нашої області, то багато людей говорили
про те, що не всі мають однакові можливості, особливо в селі. У когось може не
бути ноутбуку, а якщо він є, то дітей може бути більше ніж одна, може бути
нестабільний інтернет. 
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Тобто є певні технологічні проблеми. І це також стосується вчителів, які
працюють в сільській місцевості. Не всі мають ноутбук свій, а тільки той, що є в
школі. І взагалі, в селі люди, які звикли працювати постійно в контакті з людьми,
їм важко адаптуватися до нових умов. 

Учасник 3: 
Навіть в місті питання того, що довелося включатися в онлайн-процеси
поставило багато питань перед викладачами початкових шкіл, і не тільки
початкових. Виявилося, що викладачі, шкільні вчителі просто не розуміють як
користуватися тими чи іншими програмами, як їх встановлювати і далі
працювати онлайн. І більш того, адміністрація шкільних закладів не допомагали
своїм вчителям не виходити на цей зв'язок. Дуже часто таку позицію займали і
адміністрація вищих навчальних закладів. І це був виклик перед менеджментом,
перед їх компетенціями. Ми маємо зробити висновки, яка якість в системі
управління освітою, іншими сферами, які також адаптувалися і перейшли на
новий рівень.  

Учасниця 10: 
Пандемія поставила багато викликів перед всіма сферами нашого життя, зокрема,
і в громадському секторі. Громадські активісти вимушені були перенести свою
роботу в онлайн-режим і відповідно тут треба враховувати, які платформи вони
можуть використовувати у своїй діяльності. На жаль, багато громадських
активістів не володіють тими інструментами, які представляє сучасний діджитал-
світ, онлайн-платформи, редактори тощо. Як побачили ми з колегами в
організації, проводячи заходи з сільськими активістами, то більшість з них не
володіють навичками оперування навіть з електронною поштою. Багато ініціатив
відбувається, але, за браком знань, немає їх візуального представлення. Тому,
рекомендую використовувати різні програми, безкоштовні онлайн-платформи -
Canva, Crello. Для відео – це Quik, Videolip. Закликаю громадських активістів
створювати канали на YouTube, використовувати його у своїй діяльності. Також,
потрібно, постійно моніторити про новини діджитал-світу. 
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В оцінці заходу взяли участь 10 осіб, які заповнили анкети і мали змогу оцінити
захід в цілому: дуже корисний – 8 осіб, корисний – 2 особи. Серед  побажань та
коментарів учасники та учасниці відмітили наступне:
  

@

#

FeedbackFeedbackFeedback
від учасників заходу

Запропоновані теми дискусії є актуальними та важливими для
обговорення. Порада – збиратися в більш широкому складі експертів.

Дуже корисна інформація,  чудова організація зустрічі. Доброзичлива
атмосфера і все на високому рівні. Дякую!

Організувати цикл подібних заходів з тематики, яку сьогодні
обговорювали.

Побувала на цікавому обговоренні важливої для сьогодення теми. Мала
можливість поділитися досвідом оперування онлайн-матеріалами, які
доступні для громадського активіста і безкоштовні, доступний
функціонал. Вважаю, що таких обговорень має бути більше, доречна їх
трансформація у більш масштабні заходи, типу, тренінги. Дякую за
можливість участі. 

Дякую за чудово-організований та корисний захід. В 21 столітті люди,
особливо громадські активісти, мають бути медіа грамотними та
володіти навичками роботи з онлайн-інструментам.

Дуже сподобалось, дякую ІСКМ за захід. Необхідно використовувати ті
можливості, яке надає нам діджитал-світ і навчатися далі.

Захід актуальний, багато цікавої інформації, особливо корисний досвід в
сільській місцевості та фейки. Дякую!
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Організувати цикл подібних зустрічей в колі різних експертних
представників. По завершенню – провести всеукраїнську зустріч з
тематики.

Запропоновані теми дуже важливі, дякую організаторам за запрошення
на сесію. Цінно було почути досвід експертів і поради на майбутнє.

Захід був корисний, цікаві думки, сподобалася дискусія стосовно
дистанційної освіти. Потрібно, щоб такі зустрічі були більш
регулярними, оскільки це покращує практичну діяльність.          

FeedbackFeedbackFeedback
від учасників заходу

12



#

@

ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ
ГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВГРОМАДСЬКИХ АКТИВІСТІВ
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