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РЕЗЮМЕ
Въз основа на описанието на работата на E-STEP, поредица от обучителни семинари
беше организирана във всяка страна-партньор, за да се приложи рамката за обучение,
разработена от Университет на Бирмингам Сити в работен пакет №2 (WP2) и да събере
обратна информация за пакета, който оценява работата (WP4), която ще подобри още
повече резултатите на WP2. Този документ представя докладите, които партньорите са
представили след организирането на всеки обучителен семинар. Той също така
предоставя доклад за двете международни летни обучения на E-STEP, организирани
през юли 2014 г. и 2015 г. в Гърция. Въз основа на този опит последната част на този
документ съдържа предложения за бъдещи семинари за обучение и бъдещи
изследвания в областта на родителската ангажираност, а също и за други обучителни
семинари за цялостно професионално развитие на учители.
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1. Резюме на семинарите
Предоставянето на обучение за учители и ръководители на пилотните училища
(дефинирани в описанието на работа като T3.2) последва разграничението на 2 фази в
изпълнението на E-STEP. Фаза A се проведе от ноември до края на декември 2014 г., а
Фаза Б на обучителните семинари - от март до септември 2015 г. Периодът между тях
е използван за оценка на мрежата за обучение, материалите (WP4) и тяхното
преразглеждане (WP2), така че преработеният вариант да бъде готов за Фаза Б. След
края на изпълнението на обучението и дейностите, училищата бяха поканени да
представят цялостен доклад, (предоставени в Допълнение 3 на D3.1).
Организационните детайли, както и съдържанието и структурата на работните срещи
са обяснени подробно в Плана за изпълнение (D3.1). Накратко, партньорите трябва да
са сигурни, че всичките 3 обучителни модула, разработени от WP2 ще бъдат обхванати
от всички училища до края на всеки етап на обучение. Също така е необходимо да се
следва последователността на модулите, описани в Обучителната рамка (Модул 2 след
1 и модул 3 след 2). Планът за изпълнение предостави и следния индикативен
план/дневен ред на семинарите:










Първите 30 минути:
o Цялостен преглед на проекта
o Презентация на задачите, които училищата трябва да поемат заедно с
таблица за времева рамка (Таблица 1):
 Участие в обучение лице-в-лице
 Изготвяне на план за действие (след завършване на обучението
лице-в-лице)
 Докладване за дейността, която училището е внедрило (в края на
учебната година)
1 час: Обучение по Модул 1
1 час: Обучение по Модул 2
1 час: Обучение по Модул 3
30 минути: Презентация на училищния план за действие и разяснения
20 минути: Презентация на дигиталното общество на E-STEP (виж Секция 4)
30 минути: Дискусии и закриване
Последните 10 минути: Попълване на въпросник за оценка (детайли за
оценителите инструменти и планиране за всяка фаза могат да бъдат намерени
в D4.1. „План за оценка“).

На практика, общо 132 училища от всички пет страни на E-STEP са участвали в
обучителните семинари по време на проекта. Както беше препоръчано в Плана за
изпълнение (D3.1), партньорите са могли да решат да организират общи сесии за
повече от едно училище, в зависимост от училището, като например се групират
съседни училища и се организират съвместни мероприятия. Такъв беше случаят
при повечето семинари, чиято общата сума нарасна до 35 (12 за Фаза А и 23 за
Фаза Б). Учителите от 22 училища бяха обучени във Фаза A (ноември-декември
2014), а от 113 училища по време на Фаза Б (март-юни 2015). Таблици 1 и 2
представят в подробности броя на семинарите и училищата от пилотната фаза,
както и списък на окончателните пилотни училища в Допълнение 3 и 4.
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Таблица 1: Брой училища участвали в семинарите на Фаза А

Страна

Брой
семинари

Брой участващи
училища

Доклади
на
партньори

Австрия

3

5



България

3

5



Гърция

2

5



Ирландия

3

3



Великобритания

2

4



Общо

13

22

Таблица 2: Брой училища присъствали на семинарите на Фаза Б

Страна

Брой
семинари

Брой участващи
училища

Доклади
на
партньори

Австрия

9

18



България

2

36



Гърция

5

23



Ирландия

5

16



Великобритания

2

20



Общо

23

113
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Фигура 1: Каролин МакДонъл, учител в Училище Кентстаун Монтесори, Ирландия, заедно с Имелда Греъм

Фигура 2: Обучителен семинар от Фаза Б в Патрас, Гърция
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2. Доклади от семинарите
Таблицата по-долу е генерирана на база на докладите, които партньорите са подали
онлайн след организацията на всеки обучителен семинар. Тя обхваща следните
въпроси:




Фактически данни:
o Страна
o Дата на семинара
o Местоположение
o Училища, които са участвали
Въпроси по съдържанието и цялостна организация на семинара:
o Специфични въпроси, зададени от участниците по отношение на тяхното
обучение и цялостно участие в проекта.
o Части от семинара, които обучителите са почувствали като най-успешни
o Части от семинара, които обучителите са почувствали като по-/найнеуспешни
o Предложения за бъдещи работни срещи, направени от обучителите и
обучаемите.

Шаблонът на доклад също проучва дали партньорите са покрили всички три от
обучителните модули. Такъв беше случаят при всички, освен при един семинар,
където определеното време не е било достатъчно за завършване на модул 3.

Фигура 3: Семинар от Фаза Б, Бирмингам, Великобритания
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Фигура 4: Семинар от Фаза А в София, България
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Държава

Дата на семинара

Местоположение

Имена на участващите училища

България

19/11/2014

София

2-ро СОУ "Акад. Емилиян Станев"

България

20/11/2014

София

18/11/2014

Патрас

21/11/2014

Атина, EA сграда

1/12/2014

Университет Бирмингам Сити

2/2/2015

Университет Бирмингам Сити

18/12/2014

София

51 СОУ „Елисавета Багряна“
Професионална старша гимназия Лечена и
Екпериментална младша гимназия Патрас
Гимназия Елиногерманики Агоги, Основно училище
Маунт Зоун Закинтос, Гимназия Платон
Основно училище Чад Вейл, Помощно училище
Уилсън Стрюарт, Колеж Крал Едуард Шести,
Основно училище Сити Роуд
Помощно училище Уилсън Стрюарт, Колеж Крал
Едуард Шести, Основно училище Сити Роуд
119 СОУ Акад. Михаил Арнаудов, СПГЕ „Джон
Атанасов“
Ново средно училище Шопенхаърдщрасе, Ново
средно училище с музикален профил Алсегерщрасе
Национална търговска академия Оберпулендорф,
Ново средно училище Хоричон
Национална гимназия Клостернойбург
СОУ Свещена вяра Св. Михайл, Национално
училище Сейкрид Харт
Национално училище Робъртстаун
Втора детска градина Зефири, Младша гимназия
Кампос Ксиу, 9-та младша гимназия Ахарнес, 3-то
частно училище Лаврио, Младша гимназия Лечена,
3-та младша гимназия Неа Филаделфия, Младша
гимназия Като Титореа
По списък

Гърция
Гърция
Великобритания
Великобритания
България
Австрия
Австрия
Австрия
Ирландия
Ирландия

12/12/2014, последващ
семинар: 30/01/2015
18/12/2014, последващ
семинар: 02/02/2015
13/2/2015

Шопенхауърщрасе 79, 1180 Виена
Гимназиумщрасе 19, 7350 Оберпулендорф,
Бухберггасе 31, 3400 Клостернойбург

24/2/2015

Дъблин

26/2/2015

Килдеър

31/3/2015

Атина, Палини

14/4/2015

Университет Бирмингам Сити

Гърция

Великобритания
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Гърция

31/3/2015

K. Ахая, Патрас

Обща гимназия Като Ахая, Техническа гимназия
К.Ахая, Младша гимназия Сагейка, Младша
гимназия Лапа, Основно училище Ано Алисоу
Основно училище Лусика
Основно училище К. Ахая
Предучилище Нифорейка, 3-то предучилище К. Ахая
2-ро предучилище К.Ахая, Предучилище Аракшу

Гърция

29/4/2015

Патрас

Ирландия

29 Април

Дъблин

49-то основно училище Патрас, 55-то основно
училище Патрас, 2-ро основно училище Стромио
Патрас, 13-та младша гимназия Патрас
Национално училище Сейкрид Харт, Хърбърт Парк
Монтесори

Ирландия

6 Май 2015

Дъблин [телефонно интервю]

Проект за национално училище северен Дъблин

Ирландия

7 Май 2015

Дъблин [телефонно интервю]

СОУ Свещена вяра Св. Михайл

Ирландия

12 Май 2015

Мийт [телефонно интервю]

Училище Кентстаун Монтесори

Ирландия

27 Април

Слейн Ко. Мийт

Национално училище Св. Патрик

Гърция

28/4/2015

Онлайн

9-та детска градина Триполи

Гърция

27/5/2015

Онлайн

Великобритания

15 Май 2015

Университет Бирмингам Сити, Пери Бар,
Бирмингам

30/1/2015

Виена

2/2/2015

Оберпулендорф

Австрия

26/3/2015

Траутмансдорф

9-та детска градина Триполи, 3-то основно училище
Лаврио
Колеж Крал Едуард Шести, Личфилд,
Стафордшаиър, Основно училище „Джон Бамфорд“,
Стафордшаиър, Основно училище Зелено общество
Алдерман
Ново средно училище Шопенхаърдщрасе, Ново
средно училище с музикален профил Алсегерщрасе
Национална търговска академия Оберпулендорф,
Ново средно училище Хоричон
Професионална гимназия Траутмансдорф

Австрия

29/4/2015

Онлайн

Национална търговска академия Оберпулендорф,

Австрия
Австрия

Страница 11 от 36

Ново средно училище Грозварасдорф, Ново средно
училище Оберпулендорф, Частно ново училище
Марианум Щайнберг
Ски Академия Шладминг, Национална гимназия Цел
ам Зее, Основно училище Унтърър Щадплац,
Търговска академия Тамсвег, Основно училище
Тамсвег
Общообразователно училище Хойщаделгасе
Ново средно училище Дойчкройц, Ново средно
училище Коберсдорф, Ново средно училище
Локенхаус, Ново средно училище Щууб
106 ОУ "Григорий Цамблак", ПГТ "Гоце Делчев", гр.
Пловдив, 32 СОУ „Свети Климент Охридски“, 201 ОУ
"Св. св. Кирил и Методий", СОУ за деца с нарушено
зрение "Луи Брайл", 133 СОУ "А. С. Пушкин",
Професионална гимназия по техника и мениджмънт
"Христо Ботев", ОУ „Васил Левски“

Австрия
11/5/2015

Зала в Тирол

18/5/2015

Виена

22/4/2015

Виена

България

27/5/2015

София

Австрия

28/5/2015

Онлайн

България

17/6/2015

София, Център за подготовка на
олимпийци

Австрия
Австрия

Основно училище Маунт Зоун, Закинтос и 3-та
младша гимназия Неа Филаделфия
104 ОУ "Захари Стоянов", 130 СОУ Стефан
Караджа, 142 ОУ Веселин „Ханчев“, 156 ОУ "Васил
Левски" ", 163 ОУ " Черноризец Храбър " , 177 ОУ
''Св. Св. Кирил и Методий'',
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192 СОУ ХРИСТО БОТЕВ, 20 ОУ "Тодор Минков",
202 ОУ "Христо Ботев", 29 СОУ "Кузман Шапкарев",
4 ОУ Проф. "Джон Атанасов", 40 СОУ „Луи
Пастьор“,6 ОУ "Граф Н.П. Игнатиев", 6 ОУ "Граф
Н.П. Игнатиев", 76 ОУ "Уилям Сароян", 8 СОУ
"Васил Левски", 83 ОУ "Елин Пелин", 84. ОУ "Васил
Левски", 90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", 96 СОУ
„Лев Николаевич Толстой“, 98 ОУ "Кирил и
Методий", Професионална гимназия по аудио,
видео и телекомуникация "А. С. Попов", ПГ по
топлинна и хладилна техника „Карл Фон Линде“
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Държава

Специфични въпроси, обсъдени от участниците, свързани с обучението и цялостното им участие в проекта

България

Един от най-интересните въпроси, е, че ние трябва да включваме учениците по-активно в този процес. Другият въпрос е, че
учителите трябва да използват активно електронния училищен дневника за контакт с родителите.
Беше приятно да разберем, че училището е много активно в социалните мрежи: две трети от учителите използват Facebook и
много от класове имат свои Facebook групи. Дискусията се фокусира основно на това как да се мотивират родителите.

България
Гърция
Гърция

Великобритания

Великобритания
България
Австрия

Не е имало конкретен въпрос относно обучението, учителите просто поискаха да им се предоставят материалите за
обучение, както и снимките и видеоклиповете, за да ги качат в интернет сайта на училището и блога.
Във връзка с участието си в проекта, че искат да бъдат информирани за сроковете, за да отговорят на нуждите на проекта.
Цялостната концепция и подход на проекта бяха разбираеми. Специфичен проблем, който е подробно обсъден, е, че има
различия между училищата по отношение на тяхната отвореност към родителската ангажираност. Също така е ясно, че
участието на директора на училището в обучителния семинар е различно: Ние не успяхме да организираме директорите на
всичките 3 училища да участват в семинара. Учителите изглеждаха доста несигурни за способността им да убедят и
ангажират родителите по начин, който няма да се намесва в тяхното преподаване. За разлика от директора на конкретно
училище, който е много по-деен в ангажирането на родителите, без да се притеснява за въпроси, свързани с "намесата" или
ролите.
Положението ни е доста необичайно, при положение, че всички училища от Фаза А са участвали много силно в проектирането
и производството както на рамката и на ресурсите, така и на пилотното мероприятие на лятното училище Open Discovery
Space, така че те са може би по-ангажирани, отколкото училищата от Фаза А, които работят с други партньори.
Обсъдихме формата на плана за действие и беше постигнато съгласие, че ще преговаряме те да представят форматите за
планиране и процесите, които те вече използват в училищата си, така че да се гарантира, че ESTEP резултатите ще са поздраво вградени в циклите на планиране. Това нашите учители счетоха за много важно при гарантиране, че ESTEP не е
паралелна дейност, която не се интегрира със съществуващите подходи и практики.
Тази сесия беше последващa сесия на тази през декември. Нашите специалисти по социални медии, Дейв Харт и Луиз
Уиткрофт, също присъстваха. Обсъдихме прилагането на планове към днешна дата и идентифицирахме ключови казуси,
които ще се развиват в подготовка за нашите семинари от Фаза Б и ще се споделят с по-широкото ESTEP партньорство.
Интересуваха се от това, как този процес е изпълнен в други страни.
Експериментален характер на изпълнение: твърде много дискусии и дейности, които нямат ясни резултати или връзка до
крайната реализация.
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Дискусия за
- Методологията ИУД (Изследване чрез участие в действията) и цикличния процес; този метод ще отнеме твърде много от
време на учителите и трябва да бъде подобрен и да се изпълнява във всеки цикъл
- Предимства на технологично ориентираните комуникационни канали (работа на хартия срещу ползване на имейл)
- Създаване на социални медийни средства. Въпросите са: кой ще създаде, изгради и поддържа този инструмент.
Не
След дискусиите много положително отношение към проекта, и желание да се продължи с Фаза Б. Специфични въпроси,
свързани с всяка от училищните процедури и протоколи от ангажирането на родители; наличието на нещо, което имаме в
Ирландия, наречено Свързващ учител между училище и дома, и как тези учители играят важна роля за изграждане на
взаимодействието с родителите. Ако този учител обаче не е технически грамотен може да е по-сложно използването на
социалните медии. В едно от училищата има много грамотен учител, а при останалите училища – не толкова.
Това беше самостоятелна сесията и участникът не е много запознат със спецификата на родителската ангажираност във
всеки детайл.
Въпросите, свързани с времето, предимно в средните училища: Те казаха, че времето за изпълнение на всяка дейност, е
много ограничено, тъй като средните училища завършват уроците си в средата на май.
Нищо специфично за докладване.
Участниците споменаха 2 пречки за тяхното участие в проекта: 1) краткият период за изпълнението на плана за действие;
2) цифровата неграмотност на родителите в техния район (селски район).
Въпреки това, те са готови да се опитат да ангажират родителите в прости дейности, които изискват само основни познания
по компютри и уеб.

Гърция

Всички участници бяха много въодушевени за участието си в проекта, тъй като те прилагат дейности за родителската
ангажираност в техните училища, но без използването на инструменти за социални мрежи. Така че те имат конкретен интерес
как се използват инструментите за социални мрежи, с цел увеличаване на участието на родителите в техните училища.

Ирландия

Натискът на времето, който води до предизвикателствата за участие. Проблеми с родителите, вариращи от липса на доверие
в работата с училищата до заетия живот на родителите и може би липсата на информираност на цената на по-голяма
ангажираност.
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Ирландия

Участникът наскоро (след Великден) е започнал като главен учител в това училище. Тя се осведомява за културата на
училището, която се различава от предишната й работа в това, че сегашната включва повече родителите и е ориентирана
много повече към децата (училището е част от движението "Да се учим заедно", което включва все по-голям брой начални
училища в Ирландия).
Тя смята, че има огромна полза/стойност от добрата комуникация между дома и училището.

Ирландия

Като цяло това са първите дни от гледна точка на планиране на РА, но има някои добри първоначални идеи за това.
Фокусиране върху бъдещите планове като участник беше дейността на обучението във Фаза A.
Тъй като това е средно училище, празниците започват след няколко седмици. Плановете ще се съсредоточат върху подългосрочни действия и има перспектива да включат в тях E-STEP и ULS (бел. прев. ULS е местният партньор от Ирландия).

Ирландия

Интересуват се от всичко по проекта. Въодушевени да ангажират родители и ще започнат чрез представяне на E-STEP на
изходна сесия с родителите тази година, като се консултират с тях за това как E-STEP ще работи най-добре.

Ирландия

Времето в рамките на съществуващата учебна година. По-добре да се планира през пролетта за изпълнението на плана за
действие и оценка за есенния срок.
Летният срок е кратък и натоварен в Ирландия.
Това беше един самостоятелен онлайн семинар, проведен специално за този учител, който беше поканен на семинар в Атина
на 1 април, но не можа да го направи. Структурата беше ясна (според коментарите на учителя). Учителят също изглежда да е
запознат с подхода за обучение чрез действие, както и с принципите на образователния дизайн.

Гърция
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Това беше последващ на предишния семинар, на който тези двама учители преди това присъстваха, така че ние не трябваше
да покриваме отново 3-те модула. Като цяло преподавателите бяха доволни от напредъка на дейностите им. Ето и някои
интересни точки:
- Има различия между половете по отношение на степента на участие на родителите: дейностите на двете училища е
насочена най-вече към майките.
- Вътрешни семейни проблеми могат да повлияят на участието на родителите, т.е. разведени родители.
- По отношение на използването на социалните медии, повечето родители ги използват по-пасивно, отколкото интерактивно.
- Дейността, която бе организирана в детската градина на Триполис (в деня на майката) даде на родителите възможност да
се опознаят помежду си и да усетят какво е да бъдеш учител на 4 и 5-годишните.
- Учителят в Лаврио покани родителите на обучение по ИКТ в училището – имаше ограничен отговор (вероятно повечето
родители не искат да се показват пред другите или не искат да бъдат учени от учителите на техните деца - тук имаше
проблем със статут, власт и йерархия).
- Всекидневно учителят изплаща имейли на родителите за домашна работа на учениците или други новини. Въпреки, че
повечето от тях не реагират, те постепенно свикват с това и очакват имейла.
Време, в което да се проучат нуждите на училището и да се идентифицират стратегиите за ангажиране на родителите. Бяха
проучени планове за действие, но е необходимо да бъдат обсъдени с другите членове на екипа в училище на споделени
срещи в училище.
Тъй като Новото средно училище Шопенхаърдщрасе вече участва във Фаза А като пилотно училище, те са били запознати с
обучителната рамката и действаха като ко-обучители на тяхното училище партньор - Ново средно училище с музикален
профил Алсегерщрасе. Те представиха модулите на обучителната рамката и помогнаха на колегите си да анализират
нуждите си и да развият собствен план за действие. Училището партньор вече има някакъв опит с използването на WhatsApp
при общуването с родителите. Затова те интензивно обсъдиха кой е най-ефективният начин за използване на WhatsApp за
подобряване на родителската ангажираност в училищните дейности.

Австрия

Поради възрастта на учениците и конкретния вид на училищата, например в Национална търговска академия
Оберпулендорф, родителите не са толкова активни в училищни дейности в сравнение с началните и прогимназиалните
училища. Въпреки това обучението показа, че родителите все още се интересуват от това да бъдат информирани за
напредъка на образованието на децата им (оценки, дейности и т.н.).

Австрия

След анализ на нуждите на училището обучаваните обсъдиха груба концепция на плана за действие на училището. Т. нар.
телефонно дърво, което е било използвано при спешни случаи в миналото, през по-голямата част от времето се оказва
неефективно. Затова училищният персонал предложи метод за изпращане на текстови съобщения за по-добра и по-бърза
комуникация между учители и родители.
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Заинтересовани учителите и ръководители на някои училища обсъдиха значимостта oт националната платформа за учене
(LMS.at) за участието и обучението на родителите. Платформата LMS.at обикновено се използва в Бургенланд от училищата
като централна платформа за информация и учене. На тази платформа, информацията за повтарящи се въпроси и решения
на проблеми може да бъде извлечена и въведена автоматично. По тази причина платформата LMS.at трябва да се разшири в
интерактивна платформа за комуникация и информация за родителите. В по-нататъшното развитие следва да се използва за
комуникация между учители и родители. Новите комуникационни технологии и социалните медии ще дадат възможност на
родителите да подкрепят процеса на обучение на децата си по-ефективно. Предизвикателството е да се започне този вид
комуникация и да се направи така, че родителите да признаят ползите, а също и да ги приемат.

Австрия

Тъй като участниците бяха от различен вид и с различна история, сесията премина в оживена дискусия относно кои социални
медийни инструменти вече са били използвани от други училища, техните опит и успехи. Някои от най-обсъжданите въпроси
бяха използвани след това за следващите модулни единици, за да се изработи план за действие на училището.
По време на семинара се състоя дискусия за законосъобразното използване на социалните медии в училищата и други
образователни институции. Съществуващият закон за медиите дава някои правила за безопасно и справедливо използване
на социалните медии (нетикет, код на поведение).
На 22 април 2015г. беше организиран национален E-STEP семинар в Австрийската агенция за международна мобилност и
сътрудничество в областта на образованието, науката и научните изследвания (http://oead.at/) във Виена. Учители, политици
и заинтересовани страни от цяла Австрия участваха на това събитие. Бяха представени целите на проекта E-STEP и трите
модула. Участниците обсъдиха подходящи идеи за родителска ангажираност с основен акцент върху социалните медии.
Особено националната платформа за учене (LMS.at) е била избрана от много училища, за да се включат родителите им в
училище.
Имаше особен интерес относно ролята на учениците в училищата и на родителските партньорства.

Австрия
Австрия

България
Гърция

България

Тези учители вече бяха участвали в семинар в Атина и това беше последваща онлайн сесия. Обсъдихме напредъка на
изпълнението им. И двете училища са завършили своите дейности. Едното беше информативен ден за родителите по
въпросите за електронната безопасност, а другото беше информационен ден за родителите относно справянето с
безпокойството по време на изпит при учениците. И двете училища са работили с външни експерти, които са помагали или са
били поканени като гост-лектори. Един въпрос, повдигнат от двете училища, беше необходимостта от сътрудничество между
училищата през портала на ODS. Поради тази причина ние създадохме блог (дискусия) на училищата в гръцката общност.
Учителите обсъдиха, че всички те работят в различна среда, но общото разбиране е, че проблемите при родителското
ангажиране са сериозни и се нуждаят от повече внимание.
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Части от семинара, които са отчетени като най-успешни
Модул 2, тъй като имаше много дискусии по отношение на ангажирането и създаването на обща визия с
родителите.
И трите части на семинара бяха еднакво успешни с повече ангажираност на потребителите в края, като ги
провокирахме да говорят за собственото си училище.
Модул 1, тъй като той включва задачата с артефактите. Беше забавно и творческо. Всички учители участваха и с
вдъхновиха да участват. Това действие предизвика и по-ползотворна дискусия по-късно.
Практическите дейности от Модул 1, които като цяло са най-успешни.

Великобритания

Ние установихме, че училищата ще открият, че е полезно да:
-имат повече казусни примери, за да стимулират дискусии и изпълнение на дизайна в модул 2.
-имат повече идеи за нови и иновативни начини за оценка на интервенция по ESTEP.

Великобритания

Идентификация на казуси
- Организиране на семинари за е-безопасност - Основно училище Сити Роуд
- Разнообразяване на родителската ангажираност за по-големи ученици - Колеж Крал Едуард Шести
- Стартиране на Twitter общност - Помощно училище Уилсън Стрюарт
- Оценка на Twitter, използвайки инструменти за социални медии - Основно училище Чад Вейл
Интерактивната част, където всеки описваше неговия/нейния собствен опит

България
Австрия

Австрия
Австрия
Ирландия
Ирландия

Установено е, че общата методика на изследване на действията е уместна.
Участниците се радваха особено на Модул M2U2 (Изграждане на истории на успеха) - Постигането на съгласие
какво училището иска да постигне чрез намесата и подробното описване как може да изглежда успехът за
различните групи заинтересовани лица и бенефициенти.
M2U1 (разбирателство и съгласуване на целта) - Преглед на съществуващите процеси за развитие на училище и
разбиране на това как тази работа ще ги допълни.
Модул 2 -Необходим е анализ на съществуващите процеси за развитие на училището, цикли, потенциални
пространства и места за вграждане на работа за развитие на родителската ангажираност.
Преглед и преразглеждане на плановете за действие; дискусия между училищата; споделяне и задействане на
идеи. Разширяване на възприемането на социалните медии.
Използването на модела за родителско участие на Джойс Епщайн;
Участникът в самостоятелната сесия, беше наистина доволен в края и се почувства много по-добре информиран.
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Модул 1. В модул 2 почувствах, че има известно препокриване с въпроси, разгледани в модул 2, така че аз
пропуснах тези части.
Частта с проектирането на пътната карта за промяна и плана за действие.
Модул 1 е най-успешен, тъй като учителите имаха повече възможности за взаимодействие. Някои от фокусите на
Модул 2 и 3 са естествено обсъдени по време на проучването на Модул 1, така че те вече са били покрити и за
тези модули е било необходимо по-малко време.
Творческата част (разказване на техните истории чрез артефакти) е най-успешната, тъй като те имаха голямо
вдъхновение, за това как да представят въпроса за родителската ангажираност. Втората успешна част беше,
когато те бяха поканени да дадат своя собствена дефиниция на понятието "родителска ангажираност".
Дискусиите около видовете родителско участие са наистина добри; моделът на Епщайн е много полезен в
разкриване на нивата и на резултатите за всички [училище, ученици, родители].
Тъй като групата е малка, за съжаление се оказа трудно да се проведе творческа дейност. Имахме дискусия за
най-добрите преживявания, които са имали, свързани родителското ангажиране. Това провокира разказа на
полезна история от един учител: той говори за това как един пробив в последно време, когато е било повредено
оборудване, е събрал родители заедно, за да подпомогнат финансирането за подмяна на това оборудване. Това
са били родители, които никога не са се ангажирали с училището преди това. Фокусът му е да изгради връзки с
няколко от тези по-активни родители.
Дискусия около ползите от родителската ангажираност и начините и средствата, за да се подпомогне този процес.
Те се надяват да включат родители като фасилитатори за Edmodo.
Планирането за следващите стъпки. Те ще включват участието на повече учители и действия в стратегическите
планове за училището.
Участниците наистина харесаха модела на Епщайн. Те участват в процесите по осигуряване на качеството въз
основа на национална рамка Síolta с Департамента по образование в ранните години и всичко това ще им
помогне за стандарта за качество на участие на родителите.
Дискусия около текущото състояние и определяне на приоритети. Размисли върху инструмента за одит от
наръчника на обучаемия, който гарантира, че даден участник е придобил добро цялостно разбиране относно
родителската ангажираност по отношение на неговото училище.
Всички модули бяха успешни. Поради факта, че става въпрос за самостоятелна онлайн среща чрез скайп имах
възможността да коригирам съдържанието на обучението по нейните нужди. Фактът, че тя вече беше запозната с
цялостния подход на обучение чрез действие и че вече имаше доста ясна представа за дейността, която щеше да
изпълни, помогна много при запазването на ясен фокус в дискусията.
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Гърция
Великобритания

Общото изследване на това, което в момента правят училищата; въпроси, които те срещат и пътят им занапред.
Първоначалните идеи за планове за действие. Обучителните материали и модели, които използвахме в
материалите, които ще им помогнат да разпространят подобно обучение и сред останалата част от персонала в
техните училища.

Австрия
Австрия

Анализ на нуждите, изготвяне на план за действие.
Частта от обучението, в която се занимават с това как да се ангажират родителите в училище, с цел да се
насърчава по-ефективно и значително сътрудничеството между училището и родителите, беше най-интересното
за участниците. Обучителите представиха на публиката някои примери за добри практики и опит от други
училища, които стимулираха оживен разговор между участниците.
Оживен разговор се състоя по време M1U3 с конкретни идеи за метода за планирано писане. Всеки учител и
директор на училище трябваше да инсталира приложение "Group SMS", което е на разположение безплатно за
различни платформи (Android, iPhone, iPad, и т.н.). Учителят е администратор на групата, която се състои от
всички родители на децата на неговия клас. Успоредно с това, директорът на училището трябва да може да се
присъедини към всички групи за глобални събития и информационни потоци.
Практическата работа по индивидуализиран план за действие за всяко участващо училище също мотивира
учителите да общуват помежду си и да намерят общи начини за привличане на родителите в училище.

Австрия

Австрия
Австрия
Австрия
Австрия
България
Гърция
България

Модул 3 създаде много дискусии и резултати за родителското участието на практика (разбирането на резултати,
ефекти и влияния).
Сесията, която показва най-добрите практики на използваните инструменти за социални медии (M1U2), даде на
участниците добра представа за съществуващите възможности и начини за изпълнение.
Анализът на потребностите и разработване на план за действие за техните училища е най-мотивиращата част за
участниците.
В нашия случай най-успешен беше модул 3 (родителска намеса на практика) - имаше представители на 3
училища от фаза A, които споделиха своя опит с други училища
Виж предишния отговор на същия въпрос.
Най-успешната част от семинара беше дискусията за родителската ангажираност на практика, където повечето
учители споделиха своя опит и на живо водеха записки за други успешни училищни практики.
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Държава

Части от семинара, които са отчетени като най-неуспешни

България

Може би третата - привидно учителите се очакваха по-конкретни указания и подробна подкрепа за това как да се
разработи план за действие.
Всичко беше наред, повечето от учителите проявиха интерес и бяха мотивирани

България

Гърция
Гърция

Не мога да кажа, че тя не беше успешна, но аз мисля, че те не счетоха третата сесия за достатъчно интересна. Въпреки
това, мисля, че се получи така, защото това беше последната част и може би те са били малко по-уморени, но най-вече
защото проблемите от тази сесия бяха обхванати при дискусиите в първа част.
Модул 3. Може би този модул се нуждае от някои по-конкретни материали и идеи за преподаване.

Великобритания

Нищо определено

Великобритания

Нищо определено, беше много продуктивна сесия

България

Частта, където ги помолихме да разберат какво може да се направи по-добре, за да се стимулират отношенията между
учител и родител.
M3U2 (изграждане на доказателствена основа) - Да се оценят редица начини за улавяне и оценка на резултатите от
помощта на социалните медии е много взискателно.

Австрия
Австрия

Използването на нови социални медийни инструменти, изграждане на доказателствена основа (M3U2)

Австрия

Тъй като родителската ангажираност в това училище е вече много добре установена, фокусът на обучението беше много
добре приет и следователно никоя част от семинара не може да се разглежда като по-малко успешна в този случай.
Дейностите, които са включени – тъй като групата беше малка, семинарът се получи повече като дискусия - която сама по
себе си беше много успешна.
Трудно е да се извършват дейности при самостоятелни сесии.

Ирландия
Ирландия
Гърция

Всичките бяха успешни. Един или двама участници отказаха да направят практическата работа с аргумента, че не са
добри в изкуствата и занаятите, въпреки настояването ми.
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Великобритания
Гърция

Мисля, че бихме могли направим по-внимателно разграничение между училищата, които са в началото при използването
на социалните медии и тези, които имат добре развити процеси и практики.
В модул 3, тъй като е последният и те вече са малко уморени

Гърция

Най-неуспешната част беше последната, защото беше късно. Участващите учители приключиха техните задължения в
16:30 и дойдоха след почивка в 17:30 за да присъстват на семинара, така че последната част е 4 часа по-късно.

Ирландия

Те се интересуваха от модела на изследване на действията и искаха повече информация, но времето, посветено на него
не беше достатъчно дълго - аз го локализирах да реферира ирландската рамка за качество на 0-6 години, Сиолта, която
има в същността си е аналитична и това се изразява в изследване на действията.

Ирландия
Ирландия

Слайдът с пътната карта не изглеждаше да ги интересува, но те вече изглеждаха достатъчно информирани, така че може
би просто не се нуждаеха от него.
Участникът вече беше запознат с изследването на действията, така че не прекара твърде много време на това. Също така
беше запознат и с ползите от родителската ангажираност, така че акцентът беше върху начини как да се постигне това.
Тъй като акцентът беше поставен върху това, което е необходимо на участника, всичко беше успешно.

Ирландия

Участникът беше запознат вече с цикъла за изследване на действията чрез Сиолта, така че не прекара много време върху
него.

Ирландия

Липсата на дискусия с външни учители, въпреки че много идеи, които вече съществуват.

Гърция

Няма

Гърция

-
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Великобритания

Очакването за завършване на въпросниците (1 и 2), толкова рано на срещите с персонала от училищата. Тези въпросници
трябва да се разпределят.

Австрия

Някои части (напр. M1U1, M1U2, M2U1) на обучителните модули са твърде теоретични и остарели за участващ партньор
училище

Австрия

Участниците не видяха веднага начина, по който да приложат резултатите от обучението в своето училище.

Австрия

Участниците бяха несигурни за разбирането и оптимизирането на ефекта (M3U1) на този етап.

Австрия

M1U2 беше прекалено дълъг и вече известен на участниците.

Австрия

Съдържанието на някои обучителни модули, използвани в семинара, беше твърде теоретично за някои от участващите
преподаватели. Те предпочетоха да проектират и разработят конкретни резултати по-бързо.

Австрия

Участниците се оплакаха от липсващата информация в обучението за правни норми при използването на социалните
медии в образователния сектор.
По-теоретичните части бяха по-скоро лошо приети.

Австрия
България
Гърция
България

Не бих казал, че е имало неуспешна част - все пак някои от нещата не бяха толкова интересни за учителите (като
обяснението каква е ролята на родителската ангажираност и търсенето на определения - повечето хора изглежда имаха
добра осведоменост по тези въпроси).
Виж предишния отговор на същия въпрос.
Най-неуспешната част от семинара беше частта с определенията за родителски ангажимент, тъй като повечето от
присъстващите изглежда бяха добре запознати с теоретичните предположения.
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Държава

Предложения за бъдещи семинари

България

По-кратка продължителност на семинарите. Подготвяне на материалите предварително, включително и видео
презентации и т.н. Също така разделянето на сесии на живо и последващи онлайн сесии, за получаване на обратна
връзка от обучаемите.
По-кратка продължителност на семинарите. Използване на камера, за да се запишат най-интересните моменти.

България

Гърция
Гърция
Великобритания
България
Австрия

Австрия

Бих предложил във 2-ра част да се поиска от учителите да помислят и да опишат специфична дейност за родителска
ангажираност, за да има пример. По този начин на втората част няма да е само теоретична.
Бяхме заложили 4 часа за провеждане на семинара и за тази конкретна група от 6 човека е твърде много. Така че за
бъдещите семинари ние ще имаме предвид броят на участниците при изчисляването на продължителността.
Последващи семинари бяха организирани през февруари 2015 г. за проследяване и наблюдение на напредъка на Фаза
A при изпълнението на плановете.
Би било хубаво да има някои хубави рекламни клипове с успешни примери за сътрудничество между учители и
родители и да се използват като основа за дискусия.
1.) нужда от предварителни разговори преди обучителния семинар
2.) да се направи обучението с по-нисък праг
3.) фокусиране върху конкретна работа по училищния план за действие по време на семинара

Ирландия

Възрастта на децата трябва да се има предвид, когато се канят училища да участват в семинарите. Повечето от
средните училища (с ученици над 14 години) не са много заинтересовани от по-силно сътрудничество с родителите.
Също родителите на тинейджъри не са склонни да се ангажират толкова с училищните дейности, в сравнение с тези на
ученици от началните училища.
Не съвсем; въпреки това, този вторичен семинар беше ползотворен и участниците разбраха съдържанието на
семинара и биха могли да използват входната информация за по-нататъшното планиране и подобряване на дейността
по ангажиране на родители.
Ако имате малки или самостоятелни сесии, гъвкавостта е от ключово значение.

Ирландия

Да се измислят някакви материали/идеи, за да има възможност за самостоятелни семинари, когато е необходимо.

Австрия

Страница 25 от 36

Гърция

Великобритания

Фасилитаторът трябва да бъде готов да коригира времето, отделено на всеки модул, за всяка група участници.
Динамиката на групата и дискусиите, които са засегнати в Модул 1, който е много изследователски, в крайна сметка
може да се припокрият с въпросите, засегнати в следващите два модула. Така че може би наръчникът на обучаващия
трябва да съветва фасилитатора в съответствие с това.
Имаме нужда от повече средства в подкрепа на по-напредналите училища, за да се оцени правилно тяхната практика.

Гърция

Може би не 3 отделни части (модули), а само един с най-важните елементи от трите части.
По-малко времетраене.

Ирландия

Локализиране на структурата на семинара наистина помага на ситуацията в Ирландия и на местните ситуации в
общността и контекста.

Ирландия
Ирландия

Може би да се провери предварително за нивото на детайлност при изследване на действията, които са необходими това отнема вниманието от фокуса и може да се обясни по-рано в представянето - ако е нужно - преди да се навлезе в
основните елементи на родителската ангажираност.
Беше полезно това, че треньорът беше запознат със средата на "Да се учим заедно" и начините на работа; ако се
работи с такава група, напредналото познаване е от полза.
План да се направи този семинар с училището през есента, но да бъде модифициран в отговор на техните нужди и
планове за действие.

Ирландия

Локализиране, за да се гарантира приложимостта за участниците.
Като цяло да се гарантира, че времето е подходящо за годишния образователен цикъл на страната.

Ирландия

Да се гарантира, че времето за училищата ще е организирано по-добре, така че да може да има синергия между всички
участващи училища.

Гърция

Имаше положителни аспекти в организирането на самостоятелни семинари; обаче имаше липса на взаимодействие с
други участници. Поради тази причина, ние планирахме последващи сесии за участниците от семинара на живо в Атина
и учителя, който се присъедини към онлайн семинара.
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Гърция

Да се организира обучителен семинар за родители за платформата ODS по време на конференцията.

Великобритания

Заделяне на регулярно време за срещи за разсъждение с училищата. Училищата оценяват комуникацията с
обучителите.
Семинарите могат да се подобрят, като обучаващите се свържат с някои от обучаваните преди семинара, за да получат
представа за вече съществуващата обстановка.

Австрия
Австрия
България
Гърция

България

Да се включи кратък раздел относно действителния закон относно използването на социалните медии в
образователния сектор.
Бих искал да има някои подходящи видео материали за демонстрация и по-нататъшно повишаване на интереса и
ангажираността на публиката.
Те също имаха някои идеи за конференцията да се проведе в Атина през октомври / ноември: 1) да се организира
обучителен семинар за родители и как да използват портала ODS (това се дължи на факта, че много родители не са
запознати с инструментите за социални мрежи и дигитални медии), 2) да се организира семинар за родители и учители,
с помощта на техниката на де Боно. Ще бъде необходима помощта на 6 E-STEP учители за това, така че ние се
разбрахме с другите гръцки E-STEP учители да бъдат поканени да си сътрудничат и да бъдат обучени онлайн от
ръководителя на Училище Маунтин Зоун (Закинтос).
Да се осигури непрекъснат онлайн ресурс, където подобни инициативи да се обявяват в бъдеще, за да се помогне на
националните усилия в областта на родителската ангажираност.
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3. Международни летни обучения

Първото лятно обучение на E-STEP се проведе на 17-ти юли 2014 в Маратон,
Гърция. Като цяло, 25 учители и училищни ръководители от началното и средно
образование, идващи от Сърбия, Франция, Великобритания, Финландия, Гърция,
Португалия, Румъния, Кипър и Турция, присъстваха на лятното училище. Обучението
беше 7-часов семинар, проектиран и воден от екипа на Университета на Бирмингам
Сити, като целта беше да се пилотира първоначална версия на рамката за обучение,
която е разработил екипът на УБС в рамките на WP2. Семинарът бе изнесен и в
контекста на курс за по-широки училищни иновации и развитие, а участниците бяха
поканени да подготвят предварително образователен сценарий по която и да е част от
учебната програма, към която ще включат родителите на учениците. Обучението
основно се фокусира на Модул 1 от рамката за обучение и бе разделено на две части:
първата част разгледа концепцията за родителската ангажираност и разследва
възприятията и определенията на участниците. Резултатите от анализа на
потребностите (WP1) на E-STEP също бяха представени заедно с литература по
въпроса за родителската ангажираност. Също така бяха представени три технологии
от контекстни практически казуси от Великобритания, които изследват местните
контексти за родителската ангажираност, как в момента се използват технологиите и
стремежи за бъдещето. Те бяха представени от двама учители от Основно училище
Сити Роуд и Помощно училище Уилсън Стюарт и служителя за връзка от Колеж Крал
Едуард Шести. Втората част беше предназначена за разпознаването на бариерите и
границите за ефективната родителската ангажираност и екипът на УБС използва
техники на драма в образованието, за да отговори на тези въпроси. Пълната програма
на обучението се преодставя в Допълнение 1.
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Фигура 5: Първи летен семинар – Създаване на артефакти за разказване на истории за
родителското ангажиране.

Фигура 6: Задаване на приоритети за внедряване на родителското ангажиране

Второто лятно обучението се проведе на 15 юли 2015 г. в Мати, Гърция. Участваха
тридесет и четири учители и ръководители на училища, идващи от Полша, Кипър,
Великобритания, Португалия, Ирландия, Литва, Финландия, Турция, Австрия, Гърция,
България, Естония, Франция, Германия, Сърбия, Хърватия и Румъния. Дванадесет от
тях бяха стипендианти по програма Еразъм+, 10 бяха ODS победители на Националния
конкурс за образователен сценарий и 12 бяха победители в Конкурса за иновативни
училища. По този начин групата включваше голям брой учители познаващи темата за
родителската ангажираност и използване на социалните медии в образованието, като
се започне от силно активни и опитни потребители до хора, които са нови за тези
понятия. Семинарът бе представен на английски език от екипа на УБС, д-р Алекс
Кендъл и д-р Елени Канира.
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Фигура 7: Участници на втория летен семинар

Като подготовка за проекта участниците бяха помолени да подготвят по един
образователен сценарий, който включва аспекти на родителска ангажираност. По
време на семинара те за първи път изследваха собствените си възприятия и
преживявания, свързани с родителската ангажираност, адресираха съществуващите
бариери и благоприятните фактори и след това започнаха да проектират собствените
си пътни карти. Три казуса бяха представени от E-STEP учители от Великобритания,
които пътуваха до Мати с екипа на УБС. Един от тези случаи, Основно училище Чад
Вейл, е представено и онлайн в блог, създаден от УБС.
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Фигура 8: Артефакти на участниците, представящи техните представи за родителска ангажираност по време на
втория летен обучителен семинар
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Фигура 9: Проф. Алекс Кендъл (САБУ) на втория летен обучителен семинар

Фигура 10: Дейности по приоритизиране по време на втория летен обучителен семинар
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4. Дискусии и препоръки
Въз основа на опита и на докладите относно практическото прилагане на обучителните
семинари в двете фази, могат да се направят някои интересни заключения, които биха могли
да бъдат от полза за бъдещи проекти и семинари за обучение на учители, не само в областта
на родителската ангажираност, но от гледна точка на цялостното професионално учителско
развитие:
-

Що се отнася до родителската ангажираност, ролите на учениците също трябва да
бъдат ясно разгледани при всеки опит за укрепване на взаимоотношенията между
учители и родители. Този извод е в съответствие и с един от принципите на рамката за
обучение, описани в D2.1 (Доклад на обучителната рамка).

-

Директорът на училището изглежда играе важна роля във всички видове извънкласни
проекти или дейности на училището. Това е видно от факта, че учителите са по-уверени
в своята власт при извършването на промяна в случаите, когато директорът на
училището също участва активно. Препоръка за бъдещи работни срещи и други
проекти/програми за обучение на учители би била да се зададе активното участие на
училищните директори като важен приоритет, за да се гарантира, че персоналът на
училището ще се чувства мотивиран и в безопасност.

-

Училищата, които са участвали при установяването на нуждите на проекта и са били
поканени да участват в разработването на обучителната рамка, са по-склонни да
останат до края на изпълнението на дейностите по ангажирането на родители. Имаше
ясни индикации, че спазването на подход за проектиране на участието, който да се
вслушва в гласа на учителите, вместо просто да им дава указания, може да увеличи
тяхната готовност да отговорят на изискванията на проекта и тяхното разбиране за
ползите от него.

-

Важно е също за всички обучители да се разберат с обучаваните (учители) от началото
на обучението по точните условия на тяхното участие, техните роли и отговорности,
сроковете и очакваните ползи. Предложението за бъдещите обучители на рамката ESTEP, както и за други проекти, ще бъде да се "подпише" вид педагогически договор с
обучаваните, където ролята, отговорностите и очакванията на обучителите са еднакво
съгласувани и разбрани.

-

Също е важно да се обясни на обучаемите как всяка интервенция, проект, обучение
или дейност резонира с техните редовни учебни дейности и как те могат да бъдат
интегрирани в текущата им училищна култура и редовни практики.

-

Да има човек, който да действа като посредник между родителите и училищния
персонал изглежда е важно в създаването и поддържането на системни и солидни
връзки между двете страни. Това се наблюдава в някои случаи в Ирландия и във
Великобритания, където бяха назначени учители, които свързват училище и дома при
изграждането на сътрудничество и колаборация между страните. Тъй като тази
практика изглежда се установи само в някои страни, предложението за бъдещите
дейности по родителско ангажиране е да се насърчат училищата да възлагат тази роля
на конкретен член на училищния персонал, който да бъде достатъчно мотивиран, за да
Страница 33 от 36

приеме ролята. Специализирани и интензивни тренировки също биха могли да бъдат
предоставени на тези членове на училищния персонал. Важно условие тук е, че всеки
посредник трябва да е умел и мотивиран да използва технологиите и социалните
медии като за това също може да се предостави специализирано обучение.
-

Проблемите с времето винаги са предизвикателство, когато участват учители и се
очаква от тях да посветят времето за преподаване или дори свободното си време.
Мотивацията, наградата и признанието са въпроси, които трябва да бъдат сериозно
разгледани в бъдеще.

-

Проблемите с неравнопоставеността между половете също биха могли да бъдат взети
под внимание при бъдещи проекти, които са насочени към родителската
ангажираност. Извършената работата за WP1 (преглед на литературата и анализ на
учителските и родителски нужди), както и емпиричните данни, представени тук,
предполагат, че понятията, свързани с родителската ангажираност/участие и т.н. са
най-вече свързани с майките. Бъдещите изследвания може да потърсят по-добра
представа за този проблем и да проучат дали са налице различия в разбирането за
ролите на майките и на родителите, и на отношението към родителската ангажираност.
Това също може да бъде взето предвид в бъдещите приложения на обучителната
рамка на E-STEP като концепция, за да се проучи с учители и родители в Модул 1. Би
било интересно да се види дали и как тези роли на половете се променят, когато
технологиите (като средата вероятно все още се разглежда като доминирана от мъже)
влязат в игра.

-

В указанията на плана за изпълнение (D3.1) беше подчертано, че училищният план за
действие и цялостната дейност, която участващите преподаватели реализират, трябва
да се споделят с останалата част от персонала на училището, учениците и родителите с
цел тяхното постепенно включване. Това беше подкрепено и на практика от докладите
от семинара и трябва да бъде взето предвид в бъдещите обучения като важен аспект
за успеха на интервенцията по отношение на цялостното развитие на училищата.

-

Идентифицирането на казуси с примери за дейности за родителско ангажиране беше
подчертано в много семинари като важен фактор и мотивиращо за учителите. Това
наистина беше взето под внимание и се приложи в работните срещи на Фаза Б, където
успяхме да идентифицираме такива казуси и да произведем видеоклип, който беше
представен на семинарите. Като цяло, използването на тези клипове с интервюта и
опита на други учители може да бъде много полезен инструмент за генериране на
идеи, стимулиране на учителския интерес и даването на ясна представа за това какво е
проект или обучение.

-

Модул 1 (Разбиране на родителската ангажираност в собствен контекст) изглежда е
бил най-успешния от тези специфични семинари и условия (макар и не с единодушие).
Практическите дейности са също добре дошли в повечето случаи и бъдещите треньори
трябва наистина да ги включат в процеса на семинара. Въпреки това, една въвеждаща
дейност за разчупване на леда може да ги подкрепи, особено в случаите, когато
участниците в семинара не се познават помежду си или не са запознати с такъв тип
творчество.
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-

Времето, разпределено за всяка обучителна единица, трябва да бъде гъвкаво и
регулируемо към профила, статута и предишния опит на участниците, както по
отношение на родителската ангажираност, така и с подхода, който обучителната рамка
на E-STEP използва. Би било полезно за обучаващите да направят предварително
проучване на профила на участниците и да коригират семинара по съответния начин.
Същото важи и за различията между отделните страни и националните образователни
системи, както и културите към родителския ангажимент и използването на социалните
медии в образованието. Те трябва да бъдат взети под внимание и обучителите трябва
да могат да локализират обучителната рамка и подхода към различните контексти.
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Препратки
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