D3.4 Училищни дейности, които
подкрепят родителската ангажираност
Номер на
проекта:
Работен пакет:

N°. 539498-LLP-1-2013-1-GR-COMENIUS-CMP
3

Партньор:

EA

Автори:

Елени Челиоти

Тип документ:

Доклад

Разпространение: Публично
Статус:

Чернова

Документен
файл:

BG-E-STEP_D3.4_School-based activities in order to support
parental engagement.docm

Версия:

Финална

Дата:

20/9/2015

Брой страници:

51

Признание:
Тази разработка е частично финансирана от Европейската комисия чрез проекта ESTEP (Номер на гранта N° 2013-3698/001-001, Номер на проекта 539498-LLP-1-2013-1GR- COMENIUS-CMP 2013-3698). Авторите биха искали да изкажат своята благодарност
на Комисията за нейната подкрепа.

Страница 1 от 51

Версии на документа
Версия

Дата

Сътрудник

Резюме на промените

v1.1

30/9/201
5

Елени Челиоти

Първа чернова

v1.2

30/9/201
5

Имелда Греъм

Добавяне на имената на училищата от
Ирландия

v1.3

1/10/201
5

Елени Челиоти

Обновяване на Националния доклад от
Обединеното Кралство, получен от
Елени Канира

v1.4

5/10/201
5

Елени Челиоти

Обновяване с Националния доклад от
България изпратен от Орлин Кузов

Елени Челиоти

Последни поправки след качествен
обзор: резюме, обновяване на броя
страници, обогатяване на използването
на специфични социални медии за
всяка държава (добавени на страници
16-17).

Финална

20/10/20
15

Страница 2 от 51

Съдържание
РЕЗЮМЕ .................................................................................................. Error! Bookmark not defined.
1. Обобщение на училищните дейности/планове за действие ............ Error! Bookmark not
defined.
2. Обобщение на докладите за училищна имплементация за всяка държава ......... Error!
Bookmark not defined.
3.

Казуси .......................................................................................................................................... 21
Основно училище Чад Вейл - Великобритания ................................................................. 21
Основно училище Маунт Зоун - Гърция .............................................................................. 23
Национално училище Сейкрид Харт - Ирландия .............................................................. 24
Частно ново училище Марианум Щайнберг, Австрия...................................................... 27
51 СОУ Елисавета Багряна, България.................................................................................. 31

4.

Дискусия ..................................................................................................................................... 34

Препратки ........................................................................................................................................... 36
Приложение 1: E-STEP шаблон за училищен план за действие ........................................... 37
Приложение 2: Шаблон за докладване за училища ................................................................ 40
Приложение 3: Финални пилотни училища – Фаза А .............................................................. 43
Приложение 4: Финални пилотни училища – Фаза Б .............................................................. 44

Страница 3 от 51

Резюме
Серия от училищно-базирани дейности бяха проектирани и организирани в пилотните училища
на E-STEP, като резултат от тяхното участие в семинари за обучение, по време на втората фаза
от изпълнението на проекта, т.е. март-юни 2015 г. Този доклад показва тези дейности и
данните, представени тук са събрани директно от училищата чрез два отчетни шаблона: а)
училищния план за действие и б) училищните доклади за изпълнение. Представени са казуси
от всички пет страни-участнички, както е описано от партньорите, с цел предоставяне на
примери за бъдещите училищни дейности.
Този доклад е тясно свързан с основния резултат от проекта, т.е. обучителните материали и
рамка, произведени в WP2, като също така може да се даде допълнителна представа за
работата, извършена в WP4 от гледна точка на общата оценка на проекта от името на
пилотните E-STEP училища. Изпълнението на тези училищни дейности се основава също така и
на документите от WP1 (използване на добри практики на сътрудничество между учители и
родители) и цялостният подход за изпълнение е обяснен подробно в D3.1 (план за
изпълнение).
Въз основа на всички данни, представени тук, последната част идентифицира редица ключови
изводи, които могат да се направят от изпълнението на училищните дейности на E-STEP, които
могат да бъдат от полза за бъдещи приложения на обучителната рамка на E-STEP и други
проекти, съсредоточени върху родителската ангажираност.
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1. Обобщение на училищните дейности/планове за изпълнение
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 110 училища по
време на Фаза Б (март-юни 2015). Подробни цифри за всяка страна са представени в
този документ като Приложение 3 и Приложение 4.
След участието си в обучителните семинари, училищата бяха помолени да представят
план за действие, който ще се описва тяхната дейност по ангажирането на родители.
Задачата за завършването на плана за действие е също част от изпълнението на
проекта и беше вид домашна работа, която допълни работата, извършена на
семинарите, съответстваща на Модул 3 от Обучителната рамка (WP2). Шаблонът за
плана за действие се предоставя в Приложение 1, като указанията, които партньорите
трябва да дават на училищата за завършването му, са предоставени в D3.1. Таблица 3
представя броя на плановете за действие, събрани от всяка страна.

Таблица 1: Училищни планове за действие изпратени от всяка страна

Държава

Брой планове за действие

Австрия

25

България

8

Гърция

23

Ирландия

9

Великобритания

25

Общо

90
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Въз основа на подхода за обучение чрез действие на обучителната рамка на E-STEP,
разработена в WP2, училищата са свободни да избират фокуса на дейността си като
целта на плана за действие беше да ги насърчи да идентифицират специфични нужди
и цели, които дейността ще адресира.
Имаше наистина голямо разнообразие на продължителността на предприетите
дейности, което предполага също, че е имало различни дефиниции на понятието
"дейност": В почти половината от училищата, представили план за действие,
дейността, която те проектираха щеше се разшири през учебната година (или наймалко до края на учебната 2014-15 година). Имаше също някои случаи, където
активността се възприе и проектира като едночасов процес, като например участието
на родителите да се случи като среща в училище или като присъствие на един урок.
Съдържанието на събраните планове за действие е обобщено по-долу в три основни
точки, които също отразяват съдържанието на обучителната рамката и подхода на ESTEP: а) приоритети, (б) стратегически действия, (в) използване на социалните медии.
A) Приоритети
Приоритетите, определени от училищата могат да бъдат разделени в две основни
категории: а) Тези, които посочват родителската ангажираност като основна и найнужна цел на училището, както и б) Тези, които виждат родителската ангажираност
или сътрудничество като средство за отговор на конкретна нужда на училището.
Първият вид дейности включват:











Информиране на родителите по различни въпроси чрез социални медии
(Facebook, Twitter, училищни сайтове).
Подобряване на честотата и качеството на информацията, съобщена на
родителите, а също и развитието на този процес като двупосочен.
Въвеждане на родителите в новите медии, използвани за преподаване и
учене (Edmodo, училищна онлайн платформа за управление на обучението)
Организиране на систематична комуникация с родителите чрез електронна
поща или просто организиране на редовни срещи в училищата по теми, към
които учителите и родителите ще са насочени.
Вземане на мерки за процеса на въвеждане на нови родители в училището.
Ангажиране на "трудните за достигане родители" и наставници
Подкрепяне на родителите да се занимават с образованието на децата си у
дома.
Изграждането на доверие в родителите към училището.
Проучване на текущите убеждения, нагласи и очаквания на родителите към
училището, чрез запитване в анкети, онлайн или срещи лице-в лице.
Култивиране на родителския диалог и тяхното възприемане за
равенство/неравенство в обучението на децата им. - Разширяване на
родителските познания за обучението на децата, така че те могат да
общуват в дома за техните училищни преживявания.

Вторият вид дейности включва:
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Привличане на родителите за оценка на използването на Twitter - "Ще
туитваме ли най-накрая"? Също така, за оценка на използването на
социалните медии, като цяло, и отношението на родителите към
използването им, с особено внимание към образованието.
Привличане на родителите в проект на училищната градина
Организиране на събития или текущи процеси за информиране на
родителите (и децата), специално по въпросите за електронната
безопасност.
Организиране на общи мероприятия за ученици и родители по различни
поводи, като например Деня на майката, за да се създадат възможности за
подобряване на отношенията между родителите и децата.
Организиране на събития с консултация за родителите и учениците,
например дни на кариерното консултиране или подобни събития.

Въпреки, че родителската ангажираност във втория вид дейности е по-скоро
индиректно адресирана, изглежда, че в тези училища ангажирането на родителите
вече е било установено до известна степен, което даде възможност на учителите да
направят няколко крачки напред и да включат родителите в съществени процеси,
които приоритизират ползата за училището и учениците.
B) Стратегически действия
Стратегическите действия описват стъпките, които училищата създадоха, за да
постигнат целите си. По време на обучителните семинари те постепенно бяха
напътствани да мислят за тези стъпки, така че по-късно да ги опишат в своите планове
за действие. Стратегическите действия бяха естествено базирани на видовете
определени приоритети и използването на социалните медии и технологии (които ще
бъдат обсъдени в следващия раздел). Тук отново, както и при вида на приоритетите,
стратегическите действия биха могли да бъдат групирани грубо в две категории: тези,
които са по-скоро "ориентирани към научни изследвания” и поставят за цел
опознаването на определен въпрос по отношение на родителската ангажираност и
формират основата за бъдещето си подобряване; и тези, които са "повече
ориентирани към действието", т.е. приемането на повече преки действия, за да се
справят с даден проблем или да се достигне някаква цел. В следващата таблица са
посочени няколко примера за всяка една от тези категории:
‘Дейности, ориентирани към научни изследвания’
Проучване сред родителите за определяне на източниците на социални медии, до
които те имат по-често достъп. - Създаване на първоначална работна група в рамките
на училището, след това разширяване, за да се включат родителите в рамките на
пилотния процес. - Идентифициране на информацията, която може да бъде съобщена
на родителите в "реално време", за да се образуват висококачествени ценни връзки
чрез социалните медии. Стартиране на пилотен проект (Година 7/10). - Преглед,
промяна и след това разширяване на първоначалния етап по съответния начин.
(Великобритания, Гърция, България) - Идентифициране на специфични цели, за които
може да се използват социалните медии, и на целева група от родители за тестване.
Проучване на използването на Twitter като инструмент за ангажиране. (Ирландия)
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Информиране на родителите за E-STEP. Разработване и разпространение на анкета с
цел събиране на вижданията и очакванията на родителите за участието на училищата
в проекта. (Гърция)
Обсъждане на конкретни теми и искания от родители, ученици и/или учители в общи
сесии по Skype. Тези сесии бяха инициирани от учителите и родителите и са били
проведени като 1-към-1 или 1-към-много сесии.
Обсъждане, брейнсторминг и обратна връзка с родителите. - Въвеждане на
използването на 2 цифрови инициативи за създаване на възможности за родителите.
(Ирландия)
‘Дейности, ориентирани към действието’
Организиране на обучителни семинари за родители относно използването на
социалните медии в сътрудничество с местни агенти, т.е. местното Училище за
родители и Център за учене през целия живот (Гърция). Подобни семинари за
обучение на родителите също бяха организирани от училищата във Великобритания.
Организиране на седмица на кариерното ориентиране, където родителите участват
активно в някои аспекти на организацията: като ментори/кариерни консултанти
(споделяне на собствения си професионален опит и познания), като съ-организатори и
сътрудници в практическите и финансови аспекти, и като участници в
разпространението на събитието пред медиите и местната общност. (Гърция)
Информационни събития за родители и учители, които представят платформата за
управление на обучението LMS.at. LMS.at подкрепя индивидуализираното обучение,
позволява обучение, базирано на компетенциите, създава прозрачна оценка на
изпълнението, опростява преподавателския контрол, предоставя учебни материали,
насърчава самостоятелното учене и улеснява отборното преподаване. (Австрия)
Създаване на шахматен клуб, където родителите са обучавани на основите на шаха. Те
от своя страна обучават учениците и предоставят наставничество. (Ирландия)
Изготвяне на брошури за включване на нови родители към училищата, които се
поддържат чрез акаунт в социалните медии. - Увеличаване на допълнителните
родителски вечери в подкрепа на родителския достъп до училищните цели.
(Великобритания)
Обучение на персонала на училището по използване на Facebook като част от
интегрираната употреба на дигиталните медии, която включва WordPress, Twitter и
Marvellous Me. - Стартиране на училищно събитие с дигитални презентации от всеки
клас, виртуално шампанско и поредица от семинари, включително настройки за
поверителност, как да се публикува в Интернет и електронна безопасност. Използване на срещи за управление на изпълнението, за да се насърчат лидерите по
предмети да публикуват предизвикателни дейности и изследвания във Facebook.
(Великобритания, България)
Използване на Edmodo в пилотен проект за оценка на полезността от използването на
затворена медийна среда за комуникация с родителите. На всяко ниво клас имаше
родител в качеството на посредник. Използвайки Edmodo, учителят съобщава
месечната тема за основна програма като линк към родителите. После някой родител
посредничи за иницииране на дискусия сред всички родители в класа в Edmodo.
(Ирландия)
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Организиране на посещение на театрално представление за ученици и родители,
което разглежда темата за тормоза, последвано от дискусия с експерти (Гърция).
Реконструкция на интернет страницата на училището с помощта на родителите
(Гърция).
Организиране на футболен мач за родители и ученици (Гърция).
Систематизиране на използването на текстови съобщения / Facebook / Twitter за
споделяне на вълнуващи моменти с родителите, така че те се чувстват ангажирани
към обучение на детето им. (Гърция)

C) Използване на социални медии
Както е показано в таблицата по-горе, в немалко случаи използването на социалните
медии и технологии за ангажиране на родителите се разглежда като част от целите и
стратегическите действия, които училищата са изградили. Потенциалът на социалните
медии за повишаване на родителския ангажимент е и ключовият въпрос, определен в
дейностите, ориентирани към изследване. Този приоритет на социалните медии
изглежда е случаят с училища, които вече са развили технологичен дух. Въпреки това,
както в училищата, които са по-опитни в областта на технологиите, така и в тези,
които са по-неопитни, двете преобладаващи опасенията са: а) електронна безопасност
и (б) гледната точка, че технологията трябва да подкрепя, а не да замества
традиционното взаимодействие с родителите на живо. Това, което е забележимо, е, че
в повечето училища са налице усилия за привличане на родителите активно в
двупосочна комуникация. Такъв пример е училище във Великобритания, където на
родителите бяха дадени следните възможности за взаимодействие:







Сваляне на безплатно приложение за смартфона, чрез което те биха могли
да получават съобщения от училище.
Способност да отпразнуват постиженията на децата си на дневна база като
получават съобщения за дейността и успехите на детето им.
Изпращане на обратни уведомления на училището чрез приложението, за
да са наясно учителите, че те са получили своите съобщения или награди.
Започване на смислени дискусии с децата за изминалия ден, тъй като те са
по-добре информирани за дейностите, с които са ангажирани децата им.
Укрепване на училищната положителна система за похвала и насърчаване
на по-високо самочувствие на детето, чрез информация за успехите му през
деня.
Достъп чрез интернет страницата на училищата до богатството от
информация и ресурси, които ще им помогнат да се включат в домашното
обучение и да бъдат по-информирани за дейността и възможностите на
училището.

Facebook и Twitter са платформите, които по-често са средство за:


Информиране на родителите за ежедневните практични неща - класни
(фокусирани върху ученето и учебния план) - Снимки на дейности, извадки
от детски работи, напомняне за домашно обучение (като "ние започнахме
тази тема, какви други факти можете да намерите в интернет?".) Те могат
да бъдат допълнени с връзки в YouTube, свързани с моментната работа в
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класната стая (например "Ние четем Вещиците, кои други истории на Роалд
Дал харесвате Вие и Вашето семейство и защо?“).
Създаване на специална група във Facebook, за родителите на групата от
учащи се със затруднения в ученето, за да се подобри комуникацията с тях.
Създаване на училищна Twitter емисия с редовни ъпдейти за всеки клас,
която се обновява от учителите и споделя работата, извършена в училището
и домашната работа.

Имаше и инструменти с образователна насоченост като например LMS платформа
(Австрия), EDMODO и Class Dojo (Ирландия), където на някои родители бяха
възложени на ролите на медиатори на общата дискусия между родителите на
целия клас и учителят.
Други видове инструменти, които по-рядко се използват са онлайн системи за
мониторинг на напредъка на учениците, като такава платформа се използва от
Основно училище Чад Вейл (Великобритания) да записва, следи, наблюдава и
предскаже напредък и постижения. Тази система се нарича "School Pupil Tracker
Online". На родителите се дават защитени потребителски имена и пароли за всяко
от техните деца и така те имат достъп до техните най-актуални оценки и цели.
Системата също така сравнява постиженията на децата с националните очаквания.
Тя се използва и за съставяне на "Временни срочни доклади", които могат да бъдат
достъпни онлайн за създаването на годишни доклади до края на годината.
Училищните уебсайтове и използването на електронна поща/бюлетини или
текстови съобщения за информиране на родителите, които са също често
споменавани, биха могли да се разглеждат като по-малко интерактивни
възможности.
Порталът Space Open Discovery също беше стартиран, за да се състави мрежа от
онлайн общности, състояща се от:


Централна E-STEP общност (37 членове)
o 14 под-общности (125 членове)
 Австрийска общност
 2 училищни под-общности
 Гръцка общност
 7 училищни под-общности
 Ирландска общност
 Британска общност

Тези общности са били използвани главно за споделяне на ресурси, като например
E-STEP учебни материали, видео материали и интервюта с E-STEP учители,
слайдове за обучителния семинар и материали за дейности, други онлайн ресурси
за родителската ангажираност и училищните иновации като цяло.
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2. Обобщение на докладите за училищната имплементация за
всяка държава
След обобщението на видовете и приоритетите на дейностите, изпълнявани от
пилотните училища на E-STEP, представени в предишния раздел, раздел 2
представя националните резюмета на докладите за училищното внедряване за
всяка една от страните-участнички. Те се основават на докладите за училищна
имплементация, които училищата изпратиха, които след това бяха обобщени от
всеки национален партньор.
1. Теми/видове имплементационни дейности
Австрия

Една обща характеристика е очевидната необходимост от
подобряване на информационния канал между учители и
родители и ефективната комуникация между всички
общности. Но нуждата е много различна по приоритет и
неотложност, които зависят и от местоположението на
училището, социално-икономическото положение и възрастта
на учениците.
Интересът и желанието на родителите да участват активно в
образованието намалява с възрастта на учениците. Можехме
да видим разликата в родителското участие при основните и
гимназиални училища. Също така има разлика между
прогимназията и гимназията, където може да се наблюдава
най-нисък процент активност в родителската ангажираност.

България

Повечето участващи училища са от София и имат
сравнително добра инфраструктура и познаване на
социалните мрежи и използване на ИКТ. Важно е да се знае,
че дори основните училища показват сравнително добри
познания в областта на ИКТ, общуването чрез Facebook и т.н.
Повечето училища съобщиха, че имат сравнително добра
комуникация с родителите, обаче някои от родителите не са
фенове на ИКТ и предпочитат комуникацията на живо или по
телефон.
Заслужава да се отбележи, че училищата с всички класове
(т.е. от I до XII) са разработили индивидуални мерки за всеки
клас и не следят принципа, че един размер е за всички. Сред
тях можем да идентифицираме училища, които използват
традиционни технологии (като четене на книги на базата на
ученическата възраст), както и други с разширено използване
на ИКТ (като индивидуални фейсбук страници за всеки етап
или дори клас).
Повечето училища от фаза А имаха повече време за
подготовка и разработване на план за училище и вече са
докладвали някои положителни резултати - като увеличение
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на цялостната оценка на училищата и намаляване на
ученическите отсъствия от клас.
Гърция

E-безопасността е най-честата цел сред дейностите, които
училищата са проектирали и изпълнили. Този въпрос
изглежда много интересува родителите и по този начин
учителите, избирайки това, привличат колкото е възможно
повече родители.
Родителите също много често са канени да участват и
подпомагат организирането на редовни учебни събития
(фестивали, тържества, годишнини и т.н.). Някои училища са
имали идеята за организиране на дни на отворените врати
или открити уроци за родители.
Всички тези три вида дейности бяха изпълнени както в
началните, така и в средните училища. Предучилищните
класове предимно се интересуваха от участието на
родителите в практически въпроси, например поддръжка или
ремонт на училищна сграда, с изключение на един случай, в
който беше организиран Ден на майката в училището, където
беше организирана поредица от дейности за майки и ученици.
Предизвикателството на ниската цифрова грамотност на
родителите се среща по-често в селските училища. Това
изглежда е свързано и с факта, че в малките населени места,
където комуникация на живо с училището обикновено е полесна, родителите са склонни да възприемат използването на
социалните медии като безсмислено.

Ирландия

Най-честата характеристика за дейности, беше използването
на Edmodo, затворен инструмент за социални медии.
Основните училища са потребителите на тази услуга в
съответствие с докладите.
Различия могат да се видят в училищата по отношение на
тяхната отвореност към използването на нови инструменти
като Edmodo. Това се подкрепя и в дискусиите. Единственото
участващо средно училище имаше пречки при тестването на
нови инструменти, включително и логистични проблеми. Две
училища продължиха от Фаза А във Фаза Б. Едно от тях
задълбочи своята ангажираност и опит и удължи срока на
проекта в тяхното училище. Иначе няма големи разлики.

Великобритания Използването на Twitter и/или Facebook акаунти с хеш тагове
за всеки клас/предмет се явява най-популярното средство за
комуникация в основните и специални училища. Повечето
училища имат собствен блог и търсеха начини за подобряване
на неговото въздействие. Създаване на уеб сайт и електронна
безопасност са интересни за основните училища.
Детските градини счетоха използването на "Marvellous Me" за
много полезно при разработването на дискусии между децата
и родителите за образователния живот, развиване на
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готовността за училище и публикуване на снимки към
родителите за живота на детето им.
Колежите желаят да прилагат и преглеждат дейности и
процеси, които могат да доведат до положителен ефект за
учениците чрез включване на родителите, така че на тях да
се осигури възможност за обратна връзка към колежа по посистематичен начин.
Училищата от Фаза А поддържаха последователност и високи
нива на участие по време на проекта, но това се случваше с
различна скорост и училищата продължават да изследват
родителската ангажираност чрез социалните медии в
собствения си контекст. Това е един непрекъснат процес.
Училищата от Фаза А предоставиха платформа за мислене
относно родителската ангажираност чрез социалните медии,
като идеята на едно от училищата относно използването на
Twitter вдъхнови много училища от Фаза Б да разработят
подобен инструмент.
Във Фаза Б училищата разработиха своя план и изглежда се
отдалечиха от основната визия за това, което биха искали да
направят към идентифицирането на конкретна стратегия,
включваща
по-практични
начини
за
прилагане
на
първоначалната идея. С други думи, училища от Фаза Б
разработиха стратегия за справяне с определена цел.
2. Въздействие върху учителите, въз основа на докладите от училищата
Австрия

България
Гърция

Новите инструменти поддържат взаимния обмен на училищни
познания с родителите, сътрудничеството и взаимодействието
в екипа за преподаване, получаване на допълнителна
обратна връзка от родителите и оценяване на учениците
(които могат да бъдат споделяни по прозрачен начин с
учениците и родителите).
Станаха по-информирани, кооперативни и мотивирани.
o
o
o
o
o
o
o

Подобряване на комуникацията с родителите
Засилване на сътрудничеството между учителите
Насърчаване на идеята, че родителите и учителите
могат успешно да си сътрудничат
Запознаване с интернет и социалните медии
Подобряване на взаимодействието с учениците
Изграждане на доверие между учителите и родителите и
между самите учители
Повишаване на непрекъснат интерес от страна на
родителите да общуват с учителите
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Ирландия

Едно училище докладва за почти никакво въздействие поради
малкия брой участници. Друго училище докладва за смесено
въздействие, с много ентусиазирани хора, особено тези, които
участват пряко, докато някои са имали резерви.

Великобритания Като цяло, повечето училища от Фаза Б смятат, че е трудно
да се идентифицира въздействие, може би защото те са нови
за проекта. Нужда от повече време за изпълнение. Някои
училища определят, че е имало повишаване на морала и
благополучието от гледна точка на учителите. Повече са
уважавани от родителите, защото правят по-големи усилия за
обмен на информация. Учителите/служителите считат поскоро технологиите като начин за достигане до родителите.
3. Въздействие върху родителите, въз основа на докладите на училищата
Австрия

България
Гърция

Родителите получават важна информация за учебния ден,
оценките, училищните събития, вникването в документацията
на представянето на учениците. Родителите могат да изградят
свое собствено управление на време с децата си и да получат
добра представа за образователните материали.
Подобрено разбиране на децата и стартиране на регулярно
използването на технологиите.
o
o
o
o
o
o
o

Ирландия

По-близо до учителите и училищата
Подобряване на комуникацията с учителите
Възможност да видят процеса на преподаване
Взаимното уважение между учители и родители
Създаването на приятелски отношения с други родители
или учители
Чувство на удовлетворение за това, че играят поактивна роля в училищно образование на детето си
Родителите започнаха да се чувстват по-удобно с
учителите и са по-отворени да обсъдят с тях различни
въпроси за техните деца.

Всички участващи родители имаха положителен опит.

Великобритания Родителите се почувстваха по-ангажирани и по-ценени.
Повечето от тях имат устройства, които им помагат да
общуват. Те се радваха на непосредствеността на
информацията.
4. Въздействие върху учениците, въз основа на докладите на училищата
Австрия

Те са в крак с училищните дейности, домашната работа и
оценките. Чатът и публикуването също са възможни, което
мотивира децата да използват новите медии.

България

Станаха по-близки с техните родители и учители, споделяйки
същите средства за комуникация.
o Подобряване на самочувствието

Гърция
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o
o
o

Чувство на гордост и щастие
Повече положително отношение към училището
В някои случаи, ученици помагат на родителите си при
използването на социални медии, което създаде
възможности за подобряване на взаимоотношенията
между родителите и децата.

Ирландия

Едно училище каза, че учениците са видяли родителите си по
нов начин, следвайки техните дейности. Друго каза, че
знанието, че родителите са замесени, е имало мотивиращ
ефект върху учениците и е довело до подобрения в
поведението и постиженията.
Великобритания Учениците комуникират повече с родителите си относно
информация за училището и собственото си обучение.
Възможности за споделяне на позитиви.
5. Въздействие върху други заинтересовани лица/членове на общността
Австрия

По-добрата комуникация в рамките на общността има
положителни аспекти като по-нисък процент на отпадане,
увеличаване на дарените стоки, материали и услуги.
Подкрепа от Асоциацията на родителите.

България

Родителски асоциации и институции са признали проекта ESTEP и неговите резултати.

Гърция

o
o
o

Родителските асоциации и представители на обществени
образователни организации приеха дейностите.
Други училища също бяха мотивирани и приеха идеята
за повишен родителски ангажимент.
Подкрепа от регионалните ученически съветници.

Ирландия

Едно училище докладва, че управителният съвет е останал
доволен от проекта и резултатите от него.
Великобритания Събития в рамките на училището достигат общността побързо. Училището става все по-популярно в общността.
6. Фактори, които са допринесли положително при ангажирането на
родителите.
Австрия
Учителите притежават вече ИКТ умения. Родителите
подкрепят
активно
прилагането
на
новата
медия.
Ефективната комуникация между учители и родители е много
важна. Обучението и ефективната подкрепа от националните
координатори на E-STEP са от решаващо значение. Учебните
материали бяха много полезни.
България

Родителите
станаха
по-информирани
и
разбират
предимството на модерните технологии, така че те приеха
новите начини за комуникация с училището и учителите. Те
също така се превърнаха в активни сътрудници на
училищните Facebook страници, което доказва, че те
правилно са разбрали ангажимента си при сътрудничеството
между учители и родители.
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Гърция

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Ирландия

Дизайнът на дейностите по ангажиране на родители
Прогнозите на възможните препятствия
Доброто сътрудничество между учителите
Вече установеното доверие между родителите и
учениците към училището
Наличността и качеството на интернет страницата на
училищата
Подкрепа от директора на училището
Добро сътрудничество с родителските асоциации на
училищата
Финансиране
Доброволчеството от страна на родителите
Нагласите и очакванията на родителите
Предишен опит на учителите в ангажирането на
родители
Познаване на социалните медии от родителите
Действителния интерес на родителите в училището и
предишна информираност за ролята им като членове на
училищната общност.

За едно училище необичайният случай, при който родителите
станаха учители, но и учениците имаха възможност да
спечелят, тъй като имаше състезателен елемент.
За друго училище
допринесоха:

бяха

три

основни

фактора,

които

1. Изключително благоприятни, свободомислещи и с поглед
към бъдещето бяха директора и управителния съвет.
2. Наличието на учител за връзка на пълен работен ден в
училището.
3. Наличието на достатъчно ИКТ инфраструктура и подкрепа
в училището.
Великобритания Учителите искаха да опитват нови методи като по този начин
дадоха възможност на родителите да участват доброволно,
тъй като те се чувстваха по-ценени.
Подкрепата на управителния съвет към персонала за
ангажирането с проекта, както и закупуването на оборудване
за училищата бяха положителни фактори в родителската
ангажираност.
Фактът, че почти всеки родител в училището има или
Facebook акаунт или електронно устройство.
7. Използване на националната цифрова общност на E-STEP и други
социални медии за взаимодействие между училищата и родителите и
влиянието, отчетено от училищата.
Австрия
E-STEP общността осигурява подходящи идеи за родителски
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ангажимент и представя набор от нови инструменти за избора
на най-добрия вариант за нуждите на всяко конкретно
училище. Платформата LMS е по-широко използвана в
Австрия като социална медия, тъй като тя е част от
националната програма. Също EDMODO и Class Dojo бяха
споменати, Facebook, WebUntis и групови текстови съобщения
за контакт с родителите.
България

Повечето училища използваха своите Facebook страници или
създадеоха нови, особено за целта на E-STEP проекта. Те
използваха и различни адресни списъци и електронни
дневници, за да общуват с други учители и управителното
тяло на съответните училища. Социалната среда, най-често
използвана от българските училищата, беше Facebook:
Затворени Facebook групи за родителите на класовете, за да
обсъдят въпроси, свързани със съответния клас; Използване
на
открита
Facebook
страница
на
училището
за
информационни цели; Създаване на специален раздел на
интернет страницата и на открита Facebook група на
училището за информация за конкретни поводи/годишнини от
исторически местни събития.

Гърция

Общността на E-STEP на ODS беше основният инструмент за
комуникация, както и Facebook страницата, която беше
създадена с родителските асоциации в някои училища.
Основната причина за използването им е комуникацията по
различни въпроси, които не могат да бъдат разгледани лесно
на живо, поради ангажиментите на родителите и
претоварването с работа.
ODS платформата се използваше в някои случаи и от учители
за публикуване на въпросници и споделяне на статии.
Членовете на групата можеха да коментират на тях.
Освен това социалните медии помогнаха много да се
промотират училищните събития, които бяха организирани с
помощта на родителите.
Текстовите съобщения и обменът на електронна поща се
използваха за информиране на родителите по въпроси като
отсъствието на децата им от училище.

Ирландия

Едно училище не използва това на този етап. Друго каза, че
"Ресурсите на E-STEP, достъпни за нас във форума на
общността, ни дадоха голям набор от информация и идеи. Те
ни просветиха в широката зона на участие на родителите и ни
помогна да се съсредоточим върху това, което бихме искали
да постигнем в нашето собствено училище". EDMODO се
споменава често като друга социална среда, използвана от
ирландските училища, заедно с Twitter.

Великобритания Цифровата общност на E-STEP не беше използвана от
училищата във Фази А и Б. Други социални медии включват:
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IPad-ите са били използвани като бърз начин за публикуване.
Twitter акаунти се създадоха и учителите започват да туитват.
Училищно приложение за по-задълбочена информация и
новини.
Като цяло, Twitter е най-популярната социална среда в
пилотните училища на E-STEP. Използваха се и Marvelous Me
и Wordpress блогове.
8. Друго въздействие върху националните образователни политики и
преобладаващата култура към родителската ангажираност и/или
контекст на местното училище.
Австрия

България

Гърция

Ирландия

Като цяло, учители забелязаха леко подобрение на
поведението на учениците, по-добра адаптация към училище,
по-добри социални умения, по-редовна посещаемост на
училище.
Трудности в общуването между родители и учители поставят
бариери за родителите, за които немският не е роден език, но
също и родители с проблеми с грамотността.
Ние (т.е. сдружение „НИМ“, от което е част и Министерството
на образованието) наскоро обсъждахме новия Закон за
училищното образование и активно ангажирахме родителите,
за да вземем техните становища под внимание.
Местните училищни съветници бяха уведомени в някои
случаи от училищата за E-STEP и цялостно участие в проекта,
като те показаха много положително отношение. Проектът
беше представен от екипа на Елиногерманики Агоги на
представители от Гръцкия институт за образование, които
проявиха голям интерес за насърчаване на обучителните
материали и подхода на E-STEP в бъдеще.
Налице е нарастващо осъзнаване за важността на
родителската ангажираност. Положителният опит ще доведе
до увеличаване на използването на социалните медии като
инструмент, който предлага полезни методи за повишаване
на родителската ангажираност в удобен за ползване начин.

Училищата бяха предимно в неравностойно социално
положение. Родителите в тези райони често имат утвърдени
въпроси, свързани с училищата и образованието, обаче
използването на социалните медии като инструмент поведе
всички заинтересовани страни в неутрална зона, а също така
е и достъпно.
Великобритания Училищата, които избраха да участват в проекта,
представляват различни социално-икономически групи, които
оценяват, че участието на родителите в училищния живот
потенциално би могло да развие постиженията на учениците.
Това отговаря на Британската рамка за интервенция и
овластяване на учениците от малцинствата, която
идентифицира отпадането от училище на учениците от
малцинствата и относителната липса на успех от предишните
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опити за реформа в образованието, като компенсаторно
образование и двуезично образование.Предполага се, че тези
опити са били неуспешни, защото те не са променили
значително отношенията между преподаватели и ученици от
малцинствата и между училищата и малцинствените
общности. Родителската ангажираност предлага начини, по
които педагозите могат да променят тези отношения, като по
този начин се насърчава овластяването на учениците, което
може да ги доведе до успех в училище. В допълнение, има
голям интерес към родителската ангажираност и Ofsted има
предвид това, когато инспектира училищата. Училищата
обикновено са приспособени към ползите от добрата
родителска ангажираност. Въпреки това училищата могат да
бъдат
и
по-малко
запознати
със
социокултурните
предизвикателствата, свързани с установяването на контакт с
родителите и по-широката общност на ESTEP имат важен
принос към отварянето на нова дискусия във връзка с тези
ключови въпроси.
9. Други общи коментари
Австрия

България

Гърция

Разширяването на комуникационната платформа между
учители и родители. Всички родители трябва да имат достъп
до цялата информация, библиотеки и допълнителни
приложения. Подробна оценка на уменията и желанието на
родителите и учителите да използват инструментите и понататъшният анализ на това кое приложение си струва да
бъде продължено. Осигуряване на допълнителни казуси за
училищата.
Предполага се, че има големи училища с разширена IT
инфраструктура и добър обществен имидж. Добре е да се
спомене, че дори и най-малкото от тези участващи училища
показа съответната ИКТ култура и желание да си сътрудничи
активно за успеха на проекта. Може би сайтът на E-STEP може
да стане център за международно сътрудничество по
отношение на родителската ангажираност, той може да бъде
обогатен с ресурси относно родителска ангажираност,
дигитална обучителна библиотека и други. E-STEP може да се
използва успешно като основа за по-нататъшно прилагане на
дейностите по ангажиране на родители.
-

Ирландия

Личната препоръка е най-силният инструмент за увеличаване
и разширяване на E-STEP, като положителният опит на
учителите, използващи рамката, се споделя и по този начин
се насърчават и други да участват.
Великобритания Има известно разнообразие в социално-икономическата среда
на родителите/учениците. Едно основно училище и колежът
се намират в богатите социално-икономически райони с
поддържащи родители, но не непременно напълно
ангажирани с живота на децата си, като например в колежа
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това се дължи на високата възрастова група на учениците.
Другите две училища имат по-ниски социално-икономически
профили в райони с висок процент на специализирано
обучение с учащи и родители, които се разединяват, поради
разстоянието (ученици, които се транспортират в таксита)
или културните, религиозни или езикови бариери на
родителите. Родителският ангажимент "традиционно" са
писма, листовки (на хартия); лични родителски срещи и
участие в събрания. С по-малките деца учителите все още
обменят информация с родителите, когато те оставят децата
си и ги прибират по-късно от класния ръководител.
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3. Казуси
С цел да се огледа по-обстойно дълбочината на дейностите, осъществявани от ESTEP училищата, и като се има предвид, че общият подход за изпълнението беше
конкретния контекст, този раздел предоставя 5 казуса от съответните E-STEP
страни.

Основно училище Чад Вейл - Великобритания
Чад Вейл е основно училище с по две паралелки за всеки клас (за деца на възраст
4-11), намиращо се в Еджбастън, Бирмингам в Уест Мидландс на Англия.
Училището, което отваря врати през 1974 г. като основно училище с по една
паралелка за всеки клас, се намира в усамотени, приятни земи, с прилежащи гори и
има свое собствено спортно игрище с игри зона за многофункционална употреба и
атрактивно затревено място за игра. Понястоящем (от септември 2015 г.) са
тринадесет класа, по две паралелки до пети клас и една в шести клас. Чад Вейл
работи проактивно развитието на тесни връзки между дома и училището, за да се
даде възможност на училището да работи в екип със семействата и лицата,
полагащи грижи за подпомагане на деца, за да постигнат пълния си потенциал.
Училището има дълга традиция за използване на ИКТ в класната стая и по-скоро
опитът е впрегнат в областта за по-активна работа с родителите. За да се допълни
формалната система за отчетност, широко се използва Twitter, @chadvaleprimary и
Facebook за взаимодействие с родителите и по-специално, за да се отвори
"прозорец" на текущите дейности на училището. Училището разполага с много
добре развита стратегия за E-безопасност и е първото основно училище в Англия,
на което е присъдена наградата 360 за E-безопасност.

Фигура 1: Кери Гросвенър, учител в ОУ Чад Вейл
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Като зряло, вълнуващо и разтърсващо, основното училище Чад Вейл, под
ръководството на ИКТ координатора Кери Гросвенър реши, че неговите E-STEP
действия е необходимо да се съсредоточат върху оценяването. Като такъв техния
план се фокусира върху влиянието от използването на Twitter. Кери проектира
въпросник за родители и работи с Дейв Харт и Фил Тейлър да се възползват от
социалните медийни анализи, за да разберат повече за обсега, влиянието и
стойността на работата на училището с Twitter. Тя събра 80 отговора на анкетата и
по-долу са представено част от позитивните коментари на родителите за
използването на Twitter в Чад Вейл:

Показване на добра практика в обучението и ангажирането на родителите в
процеса на обучение. Обожавам да виждам снимките и да погледна малко в деня на
сина ми.
Поддържа ме информиран и спокоен.
Дава на родителите поглед върху това, което нашите деца правят в клас, като кара
родителите да се чувстват по-ангажирани.
Да бъдеш последователен и да поддържаш родителите информирани.
Мисля, че Чад Вейл е иновативен и отличен лидер в използването на социални
медии и доста по-напред от много други училища. Добре направено!!!
Харесва ми да видя какво е правила през деня. Това ни дава теми, които да
обсъдим по време на чай.
Това е фантастично. Обичам да виждам това, което децата са правят. Това е найхубавото нещо на Twitter.
Чудесно удоволствие е по някое време през деня да видя снимка на детето си
щастливо в училище.
Като родител искам да знам какво се случва в училище като дейности, забавления и
експерименти. Приятно ми е да видя моето дете и другите деца радостни в
училище.
Обичам Twitter - особено, когато дъщеря ми се присъедини към училището.
Прекрасно е да виждате какво правят децата, докато сте на работа! Дъщеря ми
също е доволна, когато е в Twitter. Това повишава информираността за всички
дейности.

Подбор на предложените подобрения от проучването:

Може да има структурирано обобщение на седмичните дейности за всеки випуск
като туит в петък или понеделник.
Споделете повече информация за напредъка на учениците.
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Нека всички класове участват в социалните медии. Използвайте Pinterest за
споделяне на учебни ресурси, идеи, трейлъри на книги.
Кажете на децата, ако те са в Twitter на този ден.
За мен лично, да зная как да отворя Twitter и Facebook акаунтите би било начало,
тъй като намирам всички тези социални медии за доста объркващи. Кратко
описание на това, какво представляват най-различните социални медии и за какво
се използват би било много полезно.
Нищо, но аз предпочитам да използвам сайта на училището.
Някои класове правят купища снимки, докато други не правят никакви.

Ето подробен доклад - E-STEP Казус - Основно училище Чад Вейл. Кери говори за това,
което тя е научила и следващите стъпки за училището в това видео.

Основно училище Маунт Зоун, Закинтос - Гърция
Основно училище Хайланд Зоун се намира в село Агиос Леонтас в западната
планинска страна на Остров Закинтос. В селото има 415 жители и неговото
местоположение (26км) от столицата на острова прави училището трудно достъпно от
ученици, които идват от други съседни села. Училището разполага с 6 души
персонала, 4 учители по общо образование, 1 учител по физическо възпитание и 1
учител по английски език. Мултикултурализмът е основната характеристика на
местната общност, поради популярността на Закинтос като туристическа дестинация,
която довежда до голям брой смесени бракове. Директорката на училището, г-жа
Ксанти Чоулиара, организира няколко събития в училището, за да се преодолее
пропастта между различните националности, култури и езици на учениците и
родителите, които бяха добре приети от родителите и имаше много положителни
резултати. Това също бе приветствано от повечето родители, които са запознати с
технологиите и онлайн общуването. Училището обикновено е активно в решаването на
проблемите на разнообразието и разрешаването на конфликти и е получило награда
за постижения на национално ниво между 1035 училища за проект срещу расизма.
Тази новина беше разпространена и от Съюза на родителите в Закинтос.
Училището е активно и в използването на технологиите, до степен, каквато позволява
училищното оборудване, и електронната поща се използва ежедневно, за да
информира родителите за училищните дейности, въпроси, учебната програма и
домашното. Тяхната E-STEP дейност се фокусира върху E-безопасността и е разширена
в 8 двучасови сесии за обучение за родители, които са били проведени от 3ма
учители.
Основните приоритети тук са:
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Повишаване на информираността на учениците и родителите за потенциалните
опасности при използването на Интернет.
Информиране на родителите и учениците по случаи на престъпления в
киберпространството и цифров тероризъм и как да се справят с тях.
Справяне с пристрастяването към Facebook и въздействие от прекомерното
излагане на лична информация.

Първостепенният подход е, че технологиите и интернет имат много ползи, обаче
родителите и учениците трябва да бъдат адекватно информирани за това как да се
предпазят от опасности. Чрез семинарите, организирани в училище, те също целят да
подобрят общата цифрова грамотност и специфичните технологични умения на
родителите, както и активно да ги включат в постоянната стратегия на училището за
безопасност в интернет. Други заинтересовани страни като Гръцкото звено за
киберпрестъпления и местният училищен съветник също са участвали. Google hang-out
сесии, които са записани и открито достъпни в Youtube са били използван от
родители, които не са могли да присъстват на заседанията лице в лице. Учебните
материали, които са използвани при срещите с родителите, също са публикувани за
гръцката цифрова общност на E-STEP в рамките на портала ODS. Активността също се
е разпространявала чрез националната организация за електронна безопасност.
Основната полза, която е докладвана от цялостната дейност е, че училището е приело
цялостен подход към електронна безопасност и родителите участват като много
активна целева група в нея, тъй като са убедени във важността на електронна
безопасност, както за тях, така и за техните деца.

Фигура 2: Артефактът, изработен от г-жа Ксанти Чоулиара в обучителен семинар на E-STEP, представяйки нейния
поглед към отношенията между учителите и родителите в основно училище Маунт Зоун

Национално училище Сейкрид Харт, Ирландия
Национално училище Килинарден Сейкрид Харт Синиър, е основно училище и се
намира в Западен Дъблин, в голяма градска зона, която е класифицирана като
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необлагодетелствана под DEIS схема на ирландското правителство (за подпомагане на
необлагодетелстваните райони чрез допълнителна образователна подкрепа).
Исторически има високи нива на безработица в района, особено продължително
безработни, също ниско образователно равнище и много родители с отрицателни
училищни преживявания, които водят до едно предизвикателство за учителите, когато
се ангажират да работят със семействата.

Училището е "развито" национално или основно училище, така че работи от трети клас
до шести. Има 290 ученици, за всеки випуск по три класа, като всеки клас на това ниво
се обозначава с името на учителя, а не се класифицира с някаква цифра. Има 12
паралелки общо.

Текущо използване на социални мрежи в училището
Училището използва edmoаo, образователен инструмент за социални медии за учители
и ученици.

Училището е започнало да използва и Clas Dojo. Училището е участник в програмата
„Дигитални училища на отличие“.
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Edmodo започна миналата година с по-големите деца в шести клас. Учениците го
възприеха веднага, харесвайки новия начин на работа. Използването на EDMODO се
доказа като успешно и се разширява, бладарение на учителя Кевин, който го въведе
по-рано в шести клас и вече работи с новия прием с трети клас, където се надяваме,
че децата ще се запознаят с този инструмент на по-ранен етап.
E-Step действия
Училището е представено в E-STEP от Гери Дайвър. Като част от плана за действие
Гери въведе някои от родителите на децата от 6-ти клас в инструмента EDMODO като
зрители на дейностите. Първоначалната реакция даде добри отзиви, но тъй като
цикълът за потвърждение започна в края на пролетта за учениците, времето беше
ограничено и активната обратна връзка отпадна. С разширената употреба на Edmodo в
училището се планира да се насърчат и ангажират повече родители да участват в
него.

.
Другата социална мрежа за ангажиране на родители беше Class DoJO. Тя оперира като
поведенческа наградна система във формата на приложение, което позволява
съобщенията с родители.
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Резултат от E-Step активността
Гери планира да разшири използването на Edmodo и да го доведе до родителите на
децата във всички класове. С Class DoJo, той получи положителен отговор от страна на
родителите, чиито деца са били с конкретни въпроси, като например домашните. Той
сподели приложението Class DoJo и през него родителите можеха да видят как се
задават домашните работи и бяха в по-добро състояние да помагат на своите деца.
Това се оказа успешно, тъй като те харесаха тази опция. Ангажираността чрез
социалните медии с родителите беше бавна в началото, но разнообразието и
привлекателността на инструментите на социалните медии се оказва ефективно и се
надяваме те да растат.

Ново частно средно училище Марианум Щайнберг, Австрия
Обучение за родители на LMS платформа
Лидер на проекта: Ерика Гранер
Начало на проекта: Септември 2014
Край на проекта: продължава
Училище: Ново частно средно училище Марианум Щайнберг, Австрия
Училищна среда: “Опитваме се в нашето училище да предложим на нашите ученици

възможно най-доброто образование, мотивирани от християнския възглед за човека и
в сътрудничество с всички партньори на училището.

Ние не искаме просто да им дадем законоустановено съдържание, а да ги подготвим за
следващите училища, за тяхната професия и за по-късни етапи от живота. Поради
това ние отдаваме голямо значение на холистичното образование.
Родителите са един от стълбовете на училищното партньорство. Заедно, ние се
стремим за благополучието на нашите ученици.
Нашата цел: Да поговорим с родители и учители по-добре, да се опознаем помежду
си, да получим взаимна подкрепа, обменим информация, потребности и идеи".
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Кратко описание
Платформата за управление на обученията LMS.at трябва да бъде разширена като
интерактивна комуникация и информационна платформа за родители. На тази
платформа, информацията може да се получи от повтарящи се въпроси, предложения
и решаване на проблеми, които се извличат и вкарват автоматично. В по-нататъшното
развитие тя трябва да бъде на разположение за комуникация между учители и
родители. Новите комуникационни технологии (циркулярна поща, цифрови музикални
книги, чат, новини, календар и т.н.) дават възможност на родителите по-ефективно да
подкрепят процеса на обучение на децата си. Предизвикателството е за родителите да
инициират този вид комуникация и да ги насърчават да признаят и да приемат
ползите.

Какво е променено по конкретен начин в нашето училище?
Родителите, които са участвали в обучението, сега показват продължаващ интерес към
платформата LMS и се възприемат като част от образователната иновация.
Въвеждането на електронното обучение като образователна иновация в същото време
изисква създаването на иновационен процес с всички заинтересовани лица на място в
училището. В първата фаза се отнася за функционалността на платформата.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Въведение в платформата
Как даден учебник се отразява върху платформата
Какво съответства на платформата с училищна тетрадка
Как мога да използвам платформата за обучителни цели
Как мога да използвам платформата като средство за комуникация
Какви възможности има за самоорганизирано изучаване
Кой инструмент е на разположение за управление на срещи

Учениците използват тази платформа в класната стая. За някои от родителите тази
среда е нова за образователни цели. За да се обясни по-добре това се сравнява с
учебник, тетрадка и упражнения, създадени машинно.
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2. Резултати от проекта:
Фигура 3 показва концепцията на изпълнение на платформата LMS на място в НЧСУ
Марианум Щайнберг (първа фаза).
1. Внедрителска концепция на платформата LMS на място в НЧСУ
Марианум Щайнберг
Въвеждането на платформата LMS е част от развитието на училището и се основава на
доказаната концепция за изпълнение на LMS платформа. От използването на
платформата LMS се възползват освен учителите, също и учениците, родителите и
ръководството на училището. Тя трябва да бъде създадена за всички участници, като
комуникационните опции трябва да бъдат разширени след време, което я прави една
работна, обучителна и комуникационна платформа. Процесът на внедряване премина
през няколко стъпки, които протичаха частично едновременно, като например
обучението на учители и въвеждането на платформата за учениците.
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Фигура 3: Внедрителска концепция на платформата LMS

2. Изпълнителен борд
Приложенията на платформа LMS бяха координирани с учителския екип относно
изискването за минимални задължителни цели (насоки на Бележника по немски,
математика, английски език); разширението е желателно, но не е задължително:
съвместна работа, създаване на електронна книга, ....
3. Учители
Обучение за учители се организира от външни служители на LMS платформата.
Информация за иновации и развитие на платформата беше извършена от ИКТ
представител или заинтересовани колеги в рамките на училището.
Конкретна работа по изпълнението на платформата на Бележника и използване на
библиотеката
Училищна организация на знанията: учителите използват LMS платформата за взаимен
обмен, сътрудничество и нетуъркинг в екипа на преподаване. Например, годишни
планове, работни листове, връзки и т.н.
4. Ученици
Ученици, записани в платформата LMS в началото на училището. Влизат редовно,
качват файлове, учат функцията OTP и редовно информират за състоянието в
училище.
5. Родители
Обучение за родители
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Родителите са получили достъп и обучение по безопасност за LMS платформата.
Родителите подкрепят децата си в процеса на обучение и го обсъждат редовно.
Разширяване на комуникационната платформа с родителите
Родителите получават важна информация за учебния ден на платформата и могат да
помогнат тя да се оформи. В по-нататъшно развитие, родителите трябва сами да
получат достъп до музикалните учебници, така че те да могат да подкрепят децата си
ефективно в процеса на учене. В момента те имат достъп до Бележника само с
помощта на профила на тяхното дете.

Какво сме постигнали? Какви са положителните и отрицателните отклонения, които
открихме?
Предизвикателството за мен като директор е да започна процеса на промяна с
учителите. Въвеждането на електронното обучение като образователна иновация отне
повече време във факултета, отколкото беше планирано. Като предимство се оказа, че
самият аз бях отговорник за е-обучението на сайта на училището за дълго време.
Разбрах, че не мога да определя темпото, но също и че тези промени отнемат повече
време, за да се завършат.
Разширяването на комуникационната платформа между родители и учители ще
придружава учителите и ръководството на училището още време.
Като първа стъпка трябва да се гарантира, че всички родители имат достъп до
цифрови музикални книги, функцията календар и други. Задължения като: Кой какви
задачи поема, са благоприятни за положителна подкрепа по отношение на процеса.
За много учители, начинът на писане на конкретни цели и споразумения с родителите
е предизвикателство. Новите възможности за комуникация се приемат и използват
различно от преподавателския състав.
Мотивация за изпълнението на този проект
Проучването на Дженифър Тан в Ню Джърси има положително въздействие върху
постиженията на учениците, когато родителите участват. "Участието на родителите
може да има огромен ефект върху академичните постижения на учениците" (Тан 2012
стр.31). Резултатите от това изследване ме мотивират да увелича интереса на
родителите с помощта на обучение за родители. Ето защо е важно да се извършва
обучение за родителите и след това да се оцени.
Резултатите от проучването по отношение на организацията и съдържанието са
важни, тъй като обучението през следващата година ще бъде повторено с родителите
на 5-ти клас и това е първото представяне на платформата LMS за родителите.

България 51 СОУ „Елисавета Багряна“, България
51во СОУ "Елисавета Багряна" в София е училище с богата история и традиции. То е на
53 години и се намира само на 2 км от центъра на града. От 1991 се изучава профил
"Изкуства" и много от дейностите са ориентирани към изкуството и творчеството. В
момента училището има почти 1200 ученици от първи до дванадесети клас. Екипът на
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училището се състои от 85 души, включително 70 преподаватели. Има и 15 деца със
специални образователни потребности, за които е необходимо специално внимание.
Училището предлага отлична образователна среда, красив парк, малък параклис и
спортни съоръжения. ИКТ се преподава от втори до дванадесети клас. Някои от
учениците имат международни сертификати INGOT. Местните компютърни
лаборатории предоставят над 200 компютърни станции с високоскоростен интернет,
което позиционира училището като едно от най-добрите места в България. Повечето
класове са оборудвани с електронни книги, интерактивни дъски и друг хардуер за
представяне и различни съвременни методи се използват за увеличаване на
разбирането и обучението на учениците и тяхната ефективност в клас.

Училището разполага с отделна сграда, в която се помещава уютна трапезария за 120
ученици.
Учителите са високо квалифицирани и непрекъснато участват в курсове за обучение,
някои учители са предприели специализирано проучване в Европа и САЩ. Учениците
получават добра подготовка, доказана от техните високи резултати при външно
оценяване. Много ученици са спечелили престижни награди в различни училищни
олимпиади и състезания. Те също така разработват различни извънкласни дейности спорт, театър, медии и клубове по интереси, което води до множество изпълнения на
младите художници през годините - изложби, семинари, участие в различни
състезания. Чрез "Център Конфуций" е привлечен и китайски учител да преподава
китайски език и култура.
Училището участва в много международни проекти, финансирани със средства на ЕК
(Комениус), които са помогнали за развитието на огромна мрежа от контакти, както и
в много национални и глобални инициативи с различни институционални партньори
като Нов български университет, СУ "Климент. Охридски", Microsoft - България,
Сдружение „Национална изследователска мрежа“ и т.н.
51 СОУ активно си сътрудничи с много неправителствени организации (НПО) като
Сдружение "Родители", Фондация "Пайдея", "Национална мрежа за децата" и други и
активно насърчава проекти с участие на родители. Училището участва в проекта ESTEP от самото начало и е било домакин на две работни срещи вече. Благодарение на
активното включване и участие на училищния персонал, са създадени четири нови
Facebook страници от учители (в допълнение към основната "School 51"), където има
активен диалог и размяна на мнения между родители и учители. Страниците са както
следва:
•"начален етап"- https://www.facebook.com/51sou
•"младежи" - https://www.facebook.com/progimnasia51sou
•"гимназия" - https://www.facebook.com/gymnasium51sou
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•"здравословен живот" - https://www.facebook.com/Здравословен-начин-на-живот-заученици-родители-и-учители-на-51-СОУ-317462978413943/timeline/
За изминалата учебна година дневната посещаемост се е удвоявала на всеки три
месеца, за да достигне през септември 2015 г., 420, 280, 240, 180 посещения на ден. В
24 от общо 42 паралелки, родители и учители сами създават затворени Facebook групи
за обмен на информация. Броят на отсъствията между първия и втория срок е намалял
с 6%, а средният успех в училище се е увеличил със 7 процентни пункта поради
засиленото взаимодействие между учители и родители и по-широкото участие на
родителите в училищните дейности. Тези числа са реално доказателство за
отдадеността на преподавателския персонал по въпросите за родителския ангажимент
и подобряването на резултатите в училище благодарение на координираните усилия и
използването на нови иновативни ИКТ и социалните медии.
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4. Дискусия
Въз основа на представените в настоящия документ данни (училищни доклади,
национални обобщения на партньорите и казуси от училища), както и върху
цялостното взаимодействие на партньорите с училища и неформални дискусии,
могат да се направят следните основни изводи, които могат да бъдат от полза за
бъдещи приложения на рамката за обучение E-STEP и други проекти, които ще се
фокусират върху родителската ангажираност:

-

Имаше различни видове дейности и различни възприятия на понятието
"дейност" - в зависимост от опита на учителите в образователния дизайн и
също практическите ограничения (например време и ограничаване от учебната
програма).

-

Училища, които бяха неопитни в сътрудничеството с родителите, бяха склонни
да дадат приоритет на родителската ангажираност, тъй като целта на тяхната
дейност беше по някакъв начин да покани и да ангажира родителите; От друга
страна, училищата запознати с родителското ангажиране бяха склонни да
гледат на родителите като на сътрудници за обща задача, която може да бъде
свързана с благосъстоянието на учениците (например електронна безопасност)
или цялостното развитие на училището.

-

Идеята, че технологиите не трябва да изместват взаимодействие лице-в-лице, а
по-скоро да го подкрепят и подобрят, беше очевидна в повечето от училищните
доклади. Това допълнително подчертава какво е идентифицирано в работата,
извършена при анализирането на нуждите (WP1) и в обучителната рамка
(WP2). Ето защо и родителите и учителите трябва да се убедят в началото в
ролята и възможностите, които технологиите могат да осигурят като
инструмент.

-

Ключов фактор за успешното ангажиране на родителите е да се убедят за
значението на общата мисия, към която училището ги приканва да вземат
участие, в полза на учениците и евентуално на себе си. Това предполага, че
тази мисия е свързана с интересите и нужните на учениците и родителите, и
всъщност родителите са били адекватно информирани за нейното значение и
очакваните ползи.

-

Въпреки че продължителността на проекта беше отчетена като ограничена, за
да се постигне значително влияние върху училищата и родителите, имаше
положителни индикации: И родители и учители сякаш станаха по-отворени, понаясно с ценностите на родителското ангажиране и по-уважителни едни към
други.

-

Въздействието на дейностите, осъществявани в рамките на E-STEP, е
специфично за контекста и може да бъде напълно оценено от външен зрител в
зависимост от съществуващата училищна среда към ангажирането на
родителите. Това е в съответствие с цялостния подход на обучение на E-STEP.
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Независимо от въздействието в конкретния контекст и резултатите на E-STEP за
всяко училище, фактът, че училищата и родителите се включиха в процеса на
обучение и разработване на дейност за ангажиране на родители, сам по себе си
е положителен знак по отношение на техните нагласи и умения за бъдеща
отвореност към сътрудничество.

-

Отново се установи, че ролята на ръководителя на училището е от решаващо
значение за участието на учителите и родителите във взаимна мисия. Това е
видно от данните, събрани при етапа за анализ на първоначалните нужди на ESTEP, и от докладите на училищата и трябва да се вземе под внимание при
бъдещи приложения на рамката за обучение.
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Препратки


Челиоти, Е., Черувис, С. (2014) D3.1. План за внедряване. Доклад на проект ESTEP, ограничен до други участници в програмата (включително Комисията и
проектни рецензенти).



Кендъл, А., Канира, Е., Тейлър, П. (2014) D2.1. Дизайн на обучителната рамка.
Публичен доклад на проект E-STEP.
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Приложение 1: E-STEP шаблон за училищен план за действие

Настоящият план за действие е насочен към училищата, които участват в проекта ESTEP и е предназначен да Ви помогне да проектирате дейност или поредица от
дейности в училище, за да се ангажират активно родителите на учениците. Моля,
прегледайте го и работете по него с останалата част от Вашите колеги и директора на
училището и след това попълнете следните полета.
* Задължително
Име на училището: *
Държава *
Адрес на училището: *
Уеб сайт на училището: *
Ниво на училището *
o

Начално

o

Средно

o
Друго:
Вид на училището *
o

Общо

o

Техническо/Професионално

o

Специализирано

o
Друго:
Имена на учителите участващи в E-STEP: *

Име на директора на училището: *
Моля, опишете дейността, която имате намерение да предприеме, за
да се включат и родителите на учениците: *
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Продължителност на дейността: *
Брой родители, които ще бъдат включени: *
Моля опишете в детайл каква ще бъде ролята на родителите: *

Брой ученици, които ще се включат/са таргетирани: *
Възраст на учениците, които ще се включат/са таргетирани: *
Кои нужди на Вашето училище ще адресирате чрез избраната/ите
дейност /и ?*

Кои специфични цели таргетирате чрез тази/тези дейност/и във
връзка с ангажирането на родителите?*

Какво въздействие очаквате дейността да има върху цялостното
развитие на Вашето училище? *

Какви инструменти смятате да използвате, за да общувате и да си
сътрудничите с родителите?*
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Има ли някакви специфични области на учебната програма, които ще
бъдат разгледани през тази/тези дейност/ите? Ако отговорът е да,
моля опишете.*

Каква подкрепа Ви е необходима, за да може успешно да извършвате
дейността/ите си относно родителската ангажираност?*

Предвиждате ли
преодолеете? *

някакви

пречки?

Как

възнамерявате

да

ги

Има ли някакви други участващи заинтересовани лица или членове на
общността? Моля, опишете ролята им.*

Страница 39 от 51

Приложение 2: Шаблон за докладване за училища

Този шаблон за докладване се попълва от училищата, които са участвали в подготовката и
изпълнението на училищните дейности по ангажиране на родители в рамките на проекта ESTEP. Попълнете следните полета, след като ги обсъдите с колегите си и родителите, които са
взели участие в дейността:
* Задължително
Име на училището: *

Страна *

Кои специфични цели постигнахте по отношение на ангажирането на
родители чрез изпълнението на Вашата дейност?*
Моля опишете

Какво въздействие чувствате, че активността е оказала върху учителите и
училищния персонал?*
Моля опишете

Какво въздействие чувствате, че активността е оказала върху учениците?*
Моля опишете
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Какво въздействие чувствате, че активността е оказала върху цялостното
развитие на Вашето училище?*
Моля опишете

Какво въздействие чувствате, че активността
заинтересовани страни или общността?*
Моля опишете

е

имал

върху

други

Направихте ли никакви отклонения от първоначалния си план? Моля,
опишете. *
Моля опишете

Кои са факторите, допринесли положително по време на изпълнението на
дейността?*
Моля опишете

Сблъсквали ли сте с някакви пречки? Ако да, как се справихте с тях и как
бихте посъветвали другите учители да се справят с тях?*
Моля опишете
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Как използвахте цифровата общност на E-STEP или другите електронни
инструменти за работа с родители и какво влияние имаше то като цяло във
Вашето сътрудничество?*
Моля опишете

Как планирате да използвате и разширите дейността си по-нататък?*
Моля опишете
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Приложение 3: Финални пилотни училища – Фаза А
Държава

Име на училището/ Лице за контакт

Местоположение

1

Австрия

Ново средно училище Шопенхаърдщрасе

Виена

2

Австрия

Национална гимназия Швехат

Швехат

3

Австрия

Ново средно училище Хоричон

Хоричон

4

Австрия

Клостернойбург

5

Австрия

Национална гимназия Клостернойбург
Национална търговска академия
Оберпулендорф

6

България

СПГЕ "Джон Атанасов"

София

7

България

119 СОУ "Академик Михаил Арнаудов"

София

8

България

51 СОУ „Елисавета Багряна“

София

Оберпулендорф

9

България

40 СОУ "Луи Пастьор"

София

10

България

2-ро СОУ "Акад. Емилиян Станев"

София

11

Гърция

Екпериментална младша гимназия Патрас

Патрас

12

Гърция

Професионална старша гимназия Лехена

Лехена, Илиа

13

Гърция

Старша гимназия Лалас

Лалас, Илиа

14

Гърция

Основно училище Маунт Зоун

Закинтос

15

Гърция

Гимназия Елиногерманики Агоги

Атина

16

Ирландия

Общински колеж Лукан

Лукан Ко Дъблин

17

Ирландия

Национално училище Робъртстаун

Робъртстаун Ко Килдеър

18

Ирландия

Основно християнско братско училище

Секстън Св Лимерик

19

Великобритания

Сандия Галоуей

Бирмингам

20

Великобритания

Арон Дейвис

Уолсол

21

Великобритания

Дийн Уест

Стауърбридж

22

Великобритания

Кери Гросвенор

Бирмингам
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Приложение 4: Финални пилотни училища – Фаза Б

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

ДЪРЖАВА

Име на училище

Местоположение

АВСТРИЯ

Ново средно училище с музикален профил Алсегерщрасе

Виена

АВСТРИЯ

Професионална гимназия Траутмансдорф

Траутмансдорф

АВСТРИЯ

Общообразователно училище Хойщаделгасе

Виена

АВСТРИЯ

Ново средно училище Гросварасдорф

Гросварасдорф

АВСТРИЯ

Ново средно училище Оберпулендорф

Оберпулендорф

АВСТРИЯ

Частно ново училище Марианум Щайнберг

Щайнберг

АВСТРИЯ

Ски Академия Шладминг

Шладминг

АВСТРИЯ

Национална гимназия Цел ам Зее

Цел ам Зее

АВСТРИЯ

Основно училище Унтърър Щадплац

Хал

АВСТРИЯ

Търговска академия Тамсвег

Тамсвег

АВСТРИЯ

Основно училище Тамсвег

Тамсвег

АВСТРИЯ

Ново средно училище Дойчкройц

Дойчкройц

АВСТРИЯ

Ново средно училище Коберсдорф

Коберсдорф

АВСТРИЯ

Ново средно училище Локенхаус

Локенхаус

АВСТРИЯ

Ново средно училище Щооб

Щооб

БЪЛГАРИЯ

106 ОУ "Григорий Цамблак"

София

БЪЛГАРИЯ

ПГТ "Гоце Делчев"

Пловдив

БЪЛГАРИЯ

СОУИЧЕ„Свети Климент Охридски“

Благоевград

БЪЛГАРИЯ

201 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

София

БЪЛГАРИЯ

СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл"

София

БЪЛГАРИЯ

133 СОУ "А. С. Пушкин"

София

БЪЛГАРИЯ

51 СОУ „Елисавета Багряна“

София

БЪЛГАРИЯ

2-ро СОУ "Акад. Емилиян Станев"

София

БЪЛГАРИЯ

ОУ „Васил Левски“

София

БЪЛГАРИЯ

104 ОУ "Захари Стоянов

София

БЪЛГАРИЯ

130 СОУ „Стефан Караджа“

София

БЪЛГАРИЯ

142 ОУ “Веселин „Ханчев“

София

БЪЛГАРИЯ

156 ОУ "Васил Левски"

София

БЪЛГАРИЯ

163 ОУ "Черноризец Храбър "

София

БЪЛГАРИЯ

177 ОУ ''Св. Св. Кирил и Методий''

София

БЪЛГАРИЯ

192 СОУ „Христо Ботев“

София

БЪЛГАРИЯ

20 ОУ "Тодор Минков"

София

БЪЛГАРИЯ

202 ОУ "Христо Ботев"

София
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34

БЪЛГАРИЯ

29 СОУ "Кузман Шапкарев"

София

БЪЛГАРИЯ

4 ОУ Проф. "Джон Атанасов"

София

БЪЛГАРИЯ

40 СОУ „Луи Пастьор“

София

БЪЛГАРИЯ

6 ОУ "Граф Н.П. Игнатиев"

София

БЪЛГАРИЯ

69 СОУ "Димитър Маринов"

София

БЪЛГАРИЯ

76 ОУ "Уилям Сароян"

София

БЪЛГАРИЯ

8 СОУ "Васил Левски"

София

БЪЛГАРИЯ

83 ОУ "Елин Пелин"

София

БЪЛГАРИЯ

84. ОУ "Васил Левски"

София

БЪЛГАРИЯ

90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин"

София

БЪЛГАРИЯ

96 СОУ „Лев Николаевич Толстой“

София

БЪЛГАРИЯ

98 ОУ "Кирил и Методий"

София

БЪЛГАРИЯ

ПГАВТ "А. С. Попов"

София

ПГТХТ „Карл Фон Линде“

София

48

БЪЛГАРИЯ
БЪЛГАРИЯ

106 ОУ "Григорий Цамблак"

София

49

БЪЛГАРИЯ

ПГТ "Гоце Делчев"

София

50

БЪЛГАРИЯ

32 СОУ „Свети Климент Охридски“

София

51

БЪЛГАРИЯ

201 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"

София

ИРЛАНДИЯ

Национално училище Сейкрид Харт

Дъблин

ИРЛАНДИЯ

Проект за национално училище северен Дъблин

Северен Дъблин

ИРЛАНДИЯ

СОУ Свещена вяра Св. Михайл

Робъртстаун

ИРЛАНДИЯ

Училище Кентстаун Монтесори

Финглас, Дъблин

ИРЛАНДИЯ

Национално училище Св. Патрик
Хърбърт Парк Монтесори

Дъблин

58

ИРЛАНДИЯ
ИРЛАНДИЯ

59

ИРЛАНДИЯ

Тотс ту Тийнс
Национално училище Нокконън

Монахан
Монахан

60

ИРЛАНДИЯ

Тру Бегинингс

Монахан

61

ИРЛАНДИЯ

Държавен комитет за грижа за децата Монахан

Монахан

62

ИРЛАНДИЯ

Фингърс енд Тоус

Монахан

63

ИРЛАНДИЯ

Монахан

64

ИРЛАНДИЯ

Идънбийг Чайлкеър
Общинска детска ясла Балибей

ГЪРЦИЯ

Втора детска градина Зефири

Атика

ГЪРЦИЯ

Младша гимназия Кампос Ксиу

Хиос

ГЪРЦИЯ

9-та младша гимназия Ахарнес

Атика

ГЪРЦИЯ

3-то частно училище Лаврио

Атика

ГЪРЦИЯ

Младша гимназия Лехена

Лехена, Пелопонезе

ГЪРЦИЯ

3-та младша гимназия Неа Филаделфия

Атика

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

52
53
54
55
56
57

65
66
67
68
69
70

Дъблин

Монахан
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71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

ГЪРЦИЯ

Младша гимназия Като Титореа

Фиотида

ГЪРЦИЯ

Обща гимназия Като Ахая

Ахая

ГЪРЦИЯ

Техническа гимназия К.Ахая

Ахая

ГЪРЦИЯ

Младша гимназия Сагейка

Ахая

ГЪРЦИЯ

Младша гимназия Лапа

Ахая

ГЪРЦИЯ

Основно училище Ано Алисоу

Ахая

ГЪРЦИЯ

Основно училище Лусика

Ахая

ГЪРЦИЯ

Основно училище К. Ахая

Ахая

ГЪРЦИЯ

Предучилище Нифорейка

Ахая

ГЪРЦИЯ

3-то предучилище К. Ахая

Ахая

ГЪРЦИЯ

2-ро предучилище К.Ахая

Ахая

ГЪРЦИЯ

Предучилище Аракшу

Ахая

ГЪРЦИЯ

49-то основно училище Патрас

Патрас

ГЪРЦИЯ

55-то основно училище Патрас

Патрас

ГЪРЦИЯ

2-ро основно училище Стромио Патрас

Патрас

ГЪРЦИЯ

13-та младша гимназия Патрас

Патрас

ГЪРЦИЯ

9-та детска градина Патрас

Патрас

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Колеж Солихъл

Солихъл

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Училище Редхил

Стауърбридж

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Училище Тървс Грийн Бойс

Тървс Грийн Бойс

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Училище Блеклуд

Сътън Коуфилд

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Училище Старбанк

Бирмингам

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основно училище Св. Мартинг АЦ

Бирмингам

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Академия Ландау Форте

Уолвърхамптън

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Специално училище Броудмедоу

Уолвърхамптън

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основно католическо училище Св. Хюбърт

Уолвърхамптън

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основно католическо училище Св. Йосиф

Дъдли

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основно училище Уелфърд

Бирмингам

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Католическо училище Владика Милнър

Дъдли

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Специално училище Пенс Медоу

Стауърбридж

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Дейм Елизабет Кадбъри

Бирмингам

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основно училище Ечинг Хил Си ъф И

Стафс

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Забавачница Ново откритие

Уиленхол

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Училище Калъдон Касъл

Ковънтри

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Академия Корнгрийвс

Крейдли Хийт

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Академия Стрийтли

Сътън Коуфилд
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107
108
109
110

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основно училище Козуей Грийн

Олдбъри

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Колеж Крал Едуард Шести

Стафордшаиър

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основно училище „Джон Бамфорд“

Стафордшаиър

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Основно училище Зелено общество Алдерман

Ковънтри
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Приложение 5: Австрийски въпросник

Резултати:
Брой записи в тази заявка: 45
Общ брой на записи от това проучване: 45
Процент: 100.00%
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ZUSTIMMUNG DER ELTERN ZU DEN INHALTEN DER LMS-PLATTFORM
Родителско съгласие за съдържанието на платформата LMS
%
n=45
38% 17
36% 16
9% 4
7% 3
9% 4
0% 0

Напълно
съгласни

Es ist wichtig, dass ich die Funktionen der
LMS-Plattform kenne.

ZUSTIMMUNG

VOLLE

KEINE

Важно е да познавам
функциите на платформата
LMS.

0
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несъгласни
%
n=45
49% 22
16% 7
22% 10
4% 2
7% 3
0% 0

Es ist notwendig, dass ich
Schulungsunterlagen erhalte.

ZUSTIMMUNG

VOLLE

KEINE

Необходимо е да получавам
учебни материали.
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%
n=45
38% 17
29% 13
18% 8
7% 3
4% 2
2% 1

ZUSTIMMUNG

VOLLE

Es ist für mich wichtg, dass ich über neue
Funktionen auf der LMS-Plattform
informiert werde.

KEINE
0

Важно е за мен, да бъда
информиран за нови
функции на платформата LMS
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%
n=45
47% 21
29% 13
13% 6
4% 2
2% 1
2% 1

ZUSTIMMUNG

VOLLE

Es ist wichtig, dass die SchülerInnen die
Dateien in der Bibliothek speichern
können.

KEINE
0

Важно е, че учениците могат
да записват данните в
библиотеката

5
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%
n=45
33% 15
33% 15
16% 7
7% 3
9% 4
2% 1

Für mich war die Elternschulung auf der
LMS-Plattform sinnvoll.

ZUSTIMMUNG

VOLLE

KEINE

За мен обучението за
родители на LMS
платформата беше полезно
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ZUSTIMMUNG DER ELTERN ZUR SCHULUNG BETREFFEND LMS-PLATTFORM
Мисля, че е добре, че
обучението се провежда в
училище

% n=45
71% 32
16% 7
11% 5
2% 1
0% 0
0% 0

Ich finde es gut, dass die Schulung am
Schulstandort durchgeführt wird.

ZUSTIMMUNG

VOLLE

KEINE
0
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30

40

Намирам за важно да
съществува добра
инфраструктура в обучението

% n=45
71% 32
18% 8
9% 4
0% 0
2% 1
0% 0

ZUSTIMMUNG

VOLLE

Ich finde es wichtig, dass eine gute
Infrastruktur bei der Schulung vorhanden
ist.

KEINE
0

Това е полезно, ако
обучителната сесия се
проведе през октомври
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% n=45
64% 29
18% 8
16% 7
2% 1
0% 0
0% 0

ZUSTIMMUNG

VOLLE

Es ist vorteilhaft, wenn der
Schulungstermin bereits im Oktober
stattfindet.

KEINE
0

Важно е за мен, че
продължителността на обучението
е ограничена до 2 часа
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% n=45
56% 25
29% 13
9% 4
4% 2
2% 1
0% 0

Es ist für mich wichtig, dass die Zeitdauer
der Schulung mit 2 Std begrenzt ist.

ZUSTIMMUNG
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KEINE
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Важно е за мен, че размерът
на групата е не по-голям от 20

% n=45
58% 26
24% 11
9% 4
4% 2
4% 2
0% 0

Es ist für mich wichtig, dass die
Gruppengröße nicht größer als 20 ist.
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ZUSTIMMUNG DER ELTERN ZU DEN INHALTEN DER LMS-PLATTFORM

Важно е да познавам функциите
на платформата LMS.

%
n=45
38% 17
36% 16
9% 4
7% 3
9% 4
0% 0

Es ist wichtig, dass ich die Funktionen der
LMS-Plattform kenne.
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Необходимо е да получавам
учебни материали.

%
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49% 22
16% 7
22% 10
4% 2
7% 3
0% 0

Es ist notwendig, dass ich
Schulungsunterlagen erhalte.
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0

Es ist für mich wichtg, dass ich über neue
Funktionen auf der LMS-Plattform
informiert werde.
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Важно е за мен, да бъда
информиран за нови функции
на платформата LMS.
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Важно е, че учениците могат да
записват данните в
библиотеката.

%
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Es ist wichtig, dass die SchülerInnen die
Dateien in der Bibliothek speichern
können.
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За мен обучението за родители
на LMS платформата беше
полезно.
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Für mich war die Elternschulung auf der
LMS-Plattform sinnvoll.
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