Как мога да се присъединя и ползвам E-STEP?
Посеете сайта на проекта estep-project.eu и се
свържете с партньорите по проекта в качеството им
на национални координатори.
Присъединете се към общностите и националните
под-общности подкрепени от E-STEP
 portal.opendiscoveryspace.eu/community/teachers-and
-parents-collaborative-community-669875
Намерете курсовите материали в Академията за
родители
 www.opendiscoveryspace.eu/parents-academy
Въпроси за обучителната рамка на E-STEP?
Моля свържете се с Г-жа Александра Кендал от BCU Alexandra.Kendall@bcu.ac.uk

Партньори по проекта и информация за контакт:
• CTI, Computer Technology Institute

and PRESS “Diophantus”, GR
Андреас Коскерис,
koskeris@westgate.gr
• BCU, Birmingham City University, UK
Проф. Д-р. Александра Кендал,
Alexandra.Kendall@bcu.ac.uk
• BMBF, Bundesministerium für

Bildung und Frauen, AT
Маг. Карл Лехнер,
Karl.Lehner@bmbf.gv.at
• NRNA, National Research Network

Association, BG
Орлин Кузов,
okouzov@mon.bg
• EA, Ellinogermaniki Agogi, GR
Елени Челиоти,
chelioti@ea.gr
• ULS, Universal Learning Systems, IE
Д-р. Алан Брус,
abruce@ulsystems.com

контакт:
CTI, Computer Technology Institute
and PRESS “Diophantus”
John Garofalakis
N Kazantzaki Street, GR-26504, Patras

Следвайте ни на Facebook:
www.facebook.com/estepproject

допълнителна информация
Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската
комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само
личните виждания на нейния автор и от Комисията не
може да бъде търсена отговорност за използването на
съдържащата се в нея информация

Обучителна рамка на E-STEP
E-STEP има за цел да разработва, прилага и оценява
програми за обучение на персонала на училище за да
ги подготви за ефективно ангажиране на родителите
в училище, чрез социални мрежови технологии.
Дизайнът на обучителната рамка е подкрепен с
акцент върху подход, основан на проучване,
изследване чрез активно действие (participatory action
research - PAR), насърчаващи приобщаващи,
съвместни
и
кооперирани
подходи
за
институционално развитие и растеж. PAR е процесно
ориентиран и започва с рефлексивна ангажираност
от всекидневния опит на участниците в училищната
общност за това как родителският ангажимент "в
момента работи" в техния конкретен контекст.

Рамката съдържа три модула, които взети в тяхната
съвкупност
обучават
участниците
да работят
компетентно и уверено в с PAR обучителния цикъл,
като всеки модул представлява определен етап в
класическия PAR процес: документиране и описване
на контекста на настоящата ситуация; работа в посока
промяна; и разбиране на въздействието и влиянието.
Програмата на обучението ще ангажира участниците в
следните форми на обучение:
• лице в лице, синхронна / асинхронна онлайн
активност
• анализ и синтез на редица текстове в различни
формати
• участие в редица учебни дейности, включително
мини-лекции и семинари
• участват в цифрово медиирано взаимодействие и
обучение

• изследвания и събиране на данни
• дискусии и дебати с връстниците
• дискусии и дебати с по-широк кръг от
заинтересовани страни в училищната
общност, включително стажанти, млади хора,
родители, друг учител и по-широки
представители на местната общност
• извличане и анализ на количествени и
качествени данни

•

Модул 1: Разбиране на родителската
ангажираност в контекст
... ще въведе изследователски методологии,
методи и стратегии, базирани на действието и
ще отвори за проучване ключовите понятия и
определения.
Участниците
ще
бъдат
насърчавани
да
експериментират
със
социалните медии (главно с помощта на
общностите на проекта Open Discovery Space ODS) и да се ангажират в рефлексивна оценка
на съществуващата практика, култури, нагласи и
ценности. Те ще включват събирането на
предварително
съществуващ
емпиричен
материал, както и генериране на нови данни
чрез
прилагане
на
по-творчески,
експериментални подходи като разказ и
производство на артефакти. След това ще се
използва
широка
гама
от концептуални филтри
collaborating
with
others
за да се критикува, анализира и осмисли този
материал, така че да се установи отправни точки
за работа към промяна.

Модул 2: Работа към промяна: планиране и

Модул 3: Родителска ангажираност в

внедряване
на
контекстно
родителска ангажираност

практиката: разбиране на резултатите,
въздействието и влиянието

специфична

... ще насърчи серия от мерки, извлечени
директно от конкретното проучване на контекста
на училището/колежа, които се изследват в
модул едно. Участниците ще се съгласят за
стратегическите приоритети на собствената си
институция, заедно със създадена за случая, в
специфичния контекст, "пътна карта" за
промяна, която ще идентифицира ключовите
действия и зависимости (ресурси, роли,
отговорности, нужди от обучение), които ще
бъдат необходими за осъществяване на целите,
споменати в модул едно.

...
ще проучи различни
стратегии
за
документиране,
описване
и
оценка
на
резултатите от родителска ангажираност на
практика. Тя ще подкрепи проектирането,
разработването и прилагането на надеждни и
точни инструменти за оценка, които почиват на
редица качествени и количествени традиционни
показатели. Това ще даде възможност на
общности
и
институции,
да
разберат
резултатите, въздействието и влиянието на
родителската си ангажираност чрез набор от
гледни точки и да се обърне внимание на
очакваното, както и контингент от мерки
насърчаващи промяна и/или развитие. Този
модул ще разгледа и стратегии за запазване на
инерцията
и
ентусиазма
за
текущо
сътрудничество за развитие в тази ключова
област на работа.

