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ОБУЧИТЕЛЕН НАРЪЧНИК НА ПРОЕКТА E-STEP
СЕКЦИЯ A:ПРЕГЛЕД

1. Въведение
Това ръководство придружава обучителната рамка на ESTEP и се поддържа от
ръководство на учителя и пакет от учебни дейности. Заедно тези ресурси ще Ви
подкрепят за разработване, прилагане и оценка на стратегиите за да се ангажират
родителите по-активно и ефективно в работата на Вашето училище чрез използване
на социални мрежови технологии. Докато работите през трите модула на рамката ще

изучавате ключови въпроси и дебати в родителската ангажираност;

се ангажирате с по-широката училищна общност за да разберете подобре родителската ангажираност и съществуващите и потенциалните роли на
социалните медии в собствения си контекст;

създадете нови значения, идентичности и роли по отношение на
родителската ангажираност;

експериментирате със социалните медии като инструмент за
подпомагане на ефективната родителска ангажираност;

си сътрудничите с родители, учители и по-широката училищната общност;

движите иновациите и ще прилагате промяна.

2. Какво е рамката на ESTEP?
Рамката на ESTEP е програма за обучение, която има за цел да подкрепи
рефлективните подходи към родителската ангажираност, която се възползва от
ефективното използване на социалните медии. ESTEP черпи от доказателствена
основа, която включва вторичен анализ на мащабни проучвания, свързани с
родителската ангажираност и нови технологии в рамките на пет страни от ЕС
(Австрия, България, Гърция, Ирландия, Англия) и първичен анализ на нуждите
на учителите от двайсет и пет локации, по пет от всяка страна. Рамката е
подкрепена от редица ключови принципи произлезли от разработката за
значения, контексти, ценности и форми на родителска ангажираност.
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Значения и стойност на родителската ангажираност
 ‘Родителска ангажираност’ е противоречива концепция;
 Концептуализацията на значенията на училище, учене и детство са от значение
за всички форми на РА;
 РА която ангажира родителите в ученето на децата им доказано допринася за
ползотворни резултати (социални, на развитието, академични) за младите хора;

Контексти за родителска ангажираност:
 Много родители ценят възможностите да се ангажират с училище и учители
въпреки че нуждите и желанията могат да се развиват и променят с
развитието на детето в неговата училищна кариера;
 Училища и колежи работят с различни общности от млади хора и родители и
стратегията за родителска ангажираност трябва да отговаря на сложността и
многообразието на специфичния местен контекст;
 Ангажирането на хора с опит и на лидерски позиции е от решаващо значение за
ефективните форми на родителска ангажираност;
 Високо ценената родителска ангажираност се характеризира с гама от
взаимодействия за различни цели и е вероятно да се възползва от различни
видове комуникация, включително социални медии;

Форми на родителска ангажираност
• Участието в социалните медии е социална практика и изисква цифрова
грамотност, опит и увереност от всички участници;
• Знанията, информираността, разбирането и опита на учители и родителите
(както и на младите хора) за социалните медии (и за други форми на ИКТ) се
различават съществено и въздействат върху нагласите им за използване на
социалните медии в училище;
• Отношението към социалните медии на учители и родители са съпроводени от
по-широки дискурси и те могат да въздействат особено силно там където
отделните граждани нямат пряк опит;
• Първоначалната подготовка на учителите не е задължително да включва РА
или цифровата грамотност, учители и е вероятно да бъде неосъзнатои придобита
по пътя на опита и участието;
• Използването на технологии в подкрепа на РА е в начален стадий и
доказателствата, че това може да стане действаща практика тепърва се
изграждат;
• Комуникацията между родителите и училищата, които се медиира от
технологията ще бъде изградена върху съществуващите нагласи, ценности и
култури на училището или институцията;
• Нагласи и ценности на ръководители, учители, родители и деца са от
решаващо значение при определяне на успеха или неуспеха както на
стратегията за родителска ангажираност, така и за изпълнение на дейността в
цифров режим.
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2.1 За кого е рамката на ESTEP?
Рамката на ESTEP е проектирана за използване от всеки член на професионалната
общност на училището, включително училищните ръководители, учители и
координатори в областта на ИКТ. Генеричната природа на рамката означава, че
нейните потребители и техните локални, стратегически приоритети, винаги са
отправна точка за действия по ESTEP. По този начин рамката е от полза за широк кръг
от потребители и може да бъде приспособена, за да постигне по-широк спектър от
цели - от микро-интервенции за това как един учител да работи със собствения си клас
и малка група родители до цяло училище което се фокусира върху това, водено от
старшия ръководен екип или от училищния ИКТ координатор.

2.2 Как работи рамката на ESTEP за Вашето
училище?
Въз основа на принципите, изложени по-горе рамката на ESTEP признава, че тъй като
няма дв училища или колежи с еднакъв контекст, стратегиите за родителска
ангажираност, които да се възползват от социалните медии, трябва да бъдат
съобразени с конкретните потребности на училищната общност, ако искаме да бъдат
успешни. Тъй като такава рамка Ви насърчава да предприемете подход, базиран на
проучване или действено изследване, който ще постави Вас и Вашето училище в
центъра на обучението и ще Ви даде възможност да: изградите обективни знания за
Вашата родителска общност; артикулирате местната визия и стремежи за ангажиране
на родители; и да си сътрудничите в прилагането на "пътната карта" за развитие и
трансформация. Рамката на ESTEP приема също, че отделните учители, родители и
училищните общности са на различни етапи в тяхното приемане и използване на
социалните медии. По време на процеса на обучение ще изследвате социалните медии
по два начина; като контекст за стимулиране и споделяне на своето собствено мислене
и учене и сътрудничество; и като потенциални инструменти за подкрепа и улесняване
на нови начини на работа и взаимодействие с родителите.

Рамката се състои от три модула, които, взети заедно, ще Ви дадат възможност да
работите през три ключови етапи от процеса на участие в изследванията, тоест
процес, в който сте едновременно и питащ, и активен "участник" в контекста, който се
изучава. Това ще включва:
 документиране и контекстуализиране на текущата ситуация по отношение на

родителската ангажираност и използването на социалните медии;
 идентифициране как искате да се развивате и да работите за промяна;
 и разбирането за въздействието, засягането и влиянието.
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Надяваме се, че работейки чрез модулите не само ще подпомогнете развитието на
Вашата работа за родителска ангажираност, но също така позволят на вас и на
колегите Ви да работите компетентно и уверено в рамките изследователския цикъл,
както и да изградите изследователска експертиза и капацитет в рамките на Вашето
училище, което пък да подпомогне други аспекти на училищното развитие.

Модул едно, "Разбиране на родителския ангажимент в контекст", ще въведе
методики, методи и стратегии за изследване чрез действия и ще отвори възможности
за изследване на ключовите понятия и определения. Ще бъдете насърчени насърчени
да експериментирате със социални медии (главно с помощта на MyODS общности) и да
участвате в рефлексивно оценяване на съществуващи практика, култури, нагласи и
ценности. Това ще включва събиране на съществуващ емпиричен материал, както и
генериране на нови данни чрез прилагане на по-творчески, експериментални подходи
като разказване на истории и производство на артефакти. След това ще се използва
широк спекър от концептуални виждания за критика, анализ и осмисляне на този
материал, така че да се установят отправни точки за работа към промяна.

Модул две, "Работа по посока на промяна: планирането и внедряване на
специфична според контекста родителска ангажираност", ще улесни поредица
от
интервенции,
получени
директно
от
внимателно
разглеждане
на
училищния/колежанския контекст, предприети в модул едно. Ще идентифицирате
стратегически приоритети за собствената си институция, заедно контекстно зависима
"пътна карта" за промяна, която ще идентифицира ключовите действия и зависимости
(ресурси, роли, отговорности, нужди за обучение), които ще бъдат необходими за
осъществяване на целите описани в първия модул.

Модул три, "Родителска ангажираност в практиката: разбиране на резултати,
въздействие и влияние", ще проучи редица стратегии за документиране, описване и
оценка на резултатите от родителската ангажираност на практика. Той ще подкрепи
проектирането, развитието и прилагането на надеждни и точни инструменти за
оценка, които се отличават по редица качествени и количествени параметри. Това ще
даде възможност на общности и институции, да разберат резултатите, въздействието и
влиянието на своята родителска ангажираност чрез набор от гледни точки и да
обърнат внимание на очакваната, както и случайната и подтикваща развитието
промяна. Този модул ще разгледа и стратегии за запазване на инерцията и ентусиазма
за текущо сътрудничество за развитие в тази ключова област.
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2.3 Колко време отнема обучителната програма?
Обучението, което правите с рамката ESTEP може да бъде оразмерено с етапи,
подходящи за Вашия собствен график за работата, която искате да предприемете.
Можете да изберете върху кои аспекти от работата, искате да наблегнете повече или
по-малко според собствените си цели и стремежи. Съветваме Ви да работите през
всеки един от модулите обаче, така че да се завърши пълния цикъл изследователски
действия и да се гарантира, че Вашите цели са изпълнени, че разбирате влиянието на
Вашата ESTEP намеса и че Вашите критерии за успех са били изпълнени.
Завършването на цикъла също ще Ви помогне да планирате "Какво следва", така че
можете да продължите да се развивате и подобрявате в по-дългосрочен план.

2.4 Къде мога да видя примери в действие на
обучителната програма?
ВЪВ ФИНАЛНАТА ФАЗА ЩЕ ДОБАВИМ ПРИМЕРИ С РЕАЛНИ СИТУАЦИИ, ИЗВЛЕЧЕНИ
ОТ ПИЛОТНАТА ФАЗА.
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СЕКЦИЯ B: МОДУЛИ

3. Модул 1: Разбиране на родителската
ангажираност в контекст

3.1. Цели на модула
Този модул ще улесни проучването и анализа на родителската ангажираност и
използването на социалните медии във Вашата среда. Вие ще обсъдите ключови
съвременни концепции, въпроси и дебати в областта и ще развиете работна
дефиниция на родителската ангажираност за Вашата институция. Вие ще се
възползвате от анкетните ориентираните практически изследователски подходи за да
проучите съществуващите нагласи, ценности и култури към родителската
ангажираност в средата си и за да се разбере ролята и потенциалното значение на
социалните медии в практиката. Вие ще започнете да уточнявате приоритетите и
целите си за бъдещото развитие.

3.2. Цели на обучението
Чрез участието си в този модул обучаемите ще:

•
•
•

•

опишат и синтезират съществуващите дебати, концепции и научни доказателства по
отношение на родителската ангажираност и социалните медии;
използват техники за изследване чрез участие за планиране на стратегии за
промяна;
използват ефективно набор от средства за изследване, за да се проучи настоящата
практика и перспективите на заинтересованите страни (включително собствената си
перспектива) относно родителската ангажираност и използването на социалните
медии;
оценят потенциалната стойност на социалните медии за подпомагане и поддържане
на родителския ангажимент в собствения си контекст;
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3.3 Съдържание на модула
Код на частта Име на частта
M1U1

Въведение –
изучаване на
дефиниции,
ценности и
възприятия

Описание
В този модул обучаемите ще участват в поредица
от творчески методи, за да проучат и да опишат
своите лични нагласи, ценности и възприятия за
родителската ангажираност. Вижте предложения
план за сесията MU1U.

Въведение в и проучване на ключови теории и
концепции в родителската ангажираност
например Прайс-Митчъл, Епстейн (виж извадката
от M1U1 сесиен план). Генериране на работно
определение, свързана със собствения контекст.

Напишете лична дефиниция и я споделете с
по-голяма група, чрез подходящ социален
медиен инструмент (например определение в
140 знака чрез Twitter) в сесията.
Споделете впоследствие и Ваши размисли по
темата например чрез Storify пост сесия.
M1U2

Изучаване на
собствения
контекст

Въведение в режим на практическо изследване и
активен изследователски цикъл.
Планирайте изследователски "одит", за да се
получи изходно ниво спрямо което да се измерва
развитието .
Определете какво вече съществува като данни за
информиране и от какви нови данни ще се
нуждаем.
Запознайте се широк спектър от техники и
стратегии, които събират данни, напр. карта,
кутия и т.н.
Разгледайте етични въпроси и е-сигурност
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Опишете редица социални медийни инструменти
и изберете подходяща социална платформа, чрез
която да се документира и да сподели процеса
на преглед напр. Facebook или Storify.
M1U3

Анализ и
преглед

Изработване изходно ниво анализ - "Къде сме
сега" във връзка с родителската ангажираност и
социалните
медии
и
предоставяне
за
разпространение
Идентифицирайте ключовите приоритети на
"пътната карта" за промяна - какво иска
училището да направи по различен начин?

3.4 Резултати от модула
В края на този модул обучаемите ще са:
•
договорили за работно определение за родителски ангажимент, което е значимо в
собствения им контекст;
•
проектирали и планирали участието си в процес от изследователски действия в
тяхното училище / колеж;
•
ангажирали по-широката училищна общност в проучване на текущата практика;
•
използвали социалните медии, за да подпомагат и улесняват гореописаното.
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4. Модул 2: Работа към промяна:
Планиране и внедряване на специфична
според контекста родителска ангажираност
4.1. Цели на модула
Този модул ще осигури подход стъпка-по-стъпка за да планирате промяна с помощта
на набор от режими и среди. Вие ще генерирате контекстно ориентирана "пътна
карта", която да отговаря за изпълнението на стратегическите приоритети,
определени в модул едно и да определя цели, постижения, ключови зависимости и
критерии за успех.

4.2. Цели на обучението
Чрез участие в този модул обучаемите ще:
•

•

•
•

•

•

анализират съществуващите процеси и цикличност в развитието на училището и
потенциални пространства и места за включване на дейности за развитие на
родителски ангажимент;
повторно концептуализират границите между дома, училището, обществото и
идентифицират основните заинтересовани страни, включително младите хора,
учители, ръководители и родители;
определят ключовите компоненти, необходими за улесняване на културната промяна
в местния контекст;
определят, описват и припознават ключови роли и отговорности в процеса на
промяната в културата на различни групи от заинтересованите страни в рамките на
общността;
планират етапите и процесите на родителски ангажимент/и в местните условия и
базата данни, която ще помогне да се документира опита на общността за участие в
такава дейност;
проучат стратегии за спечелване на подкрепа и принос от страна на широката
училищна общност за нови начини на работа по отношение на родителската
ангажираност.

4.3. Развитие на умения
Чрез участие в този модул обучаемите ще развият, разширят и практикуват своите
умения:
 като комуникатори - въздействащи, убедителни, брокери на промяната;
• като анализатори на количествена и качествена информация
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4.4. Съдържание на модула
Код на частта
M2U1

Име на частта
Разбиране и
съгласие върху
целите

Описание
Преглед на съществуващите
процеси на развитие на училище и
разбиране как тази разработка ще
се впише.
Основни въпроси:
- Как се развива моето училище?
- В какви съществуващи цикли и
процеси би могла да се впише тази
разработка?
Идентифициране на действия за
промяна. Идентифициране на
заинтересовани страни.
Основни въпроси:
- Кой трябва да бъде включен в
процеса? Как? и защо?
Постигайки съгласие за
времевата рамка за изпълнение
на пътната карта

M2U2

Създавайки
истории на успеха

Постигане на съгласие какво
училището иска да постигне чрез
мярката и описване в детайли как
изглежда успеха за отделните групи
от заинтересовани страни и
бенефициенти
Идентифициране на междинните
етапи – как изглеждат междинните
стъпала към успеха?

M2U3

Проектиране и
планиране на
промяната

План за създаване и
разпространение.
Основни дейности:
Договаряне на срокове
Идентифициране на
зависимости и ресурси.
Изясняване роли, отговорности
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и очаквания.

4.5. Резултати от модула
В края на този модул обучаемите ще са:

 артикулирали ясно стратегически приоритети и стремежи както за родителска
ангажираност така и за използването на цифрово опосредствани среди за подкрепа
на родителската ангажираност в конкретния контекст;
• изработили и копродуцирали притежавана от общността ‘пътна карта’ за промяна
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5. Модул 3: Родителска ангажираност в
практика: разбиране на резултати,
въздействие и влияние
5.1. Цели на модула
Този модул ще осигури подход стъпка-по-стъпка за оценка на процесите, опита и
въздействията (планирани и непредвидени) на "пътната карта", предложена в модул 2.
Той ще проучи подходи за проектиране на въздействието и стратегии за ефективно
споделяне, разпространение и устойчивост на резултатите.

5.2. Цели на обучението
Чрез участие в този модул обучаемите ще:
•
•
•

•

се запознаят и оценят редица пътища за постигане на максимален ефект и
определяне за най-предпочитан подход в техния контекст;
планират как ще се следи и наблюдава развитието на тяхната намеса и документират
и споделят, чрез социални медии, "промяна в действие“;
изградят план за разпространение, който ефективно използва социалните медии, за
да се гарантира, че процесът и резултатите от промяната са споделени с местни,
регионални аудитории, както и тези от по-далечни локации;
определят как промяната ще се запази в дългосрочен план

5.3. Съдържание на модула
Код на частта
M3U1

Име на частта
Разбиране &
увеличаване на
въздействието

Описание
Изследвайте кръг от потенциални подходи
за постигане на максимален ефект за
широк кръг от заинтересовани страни и
бенефициенти.
Убедете се, че стратегиите за постигане
на високо въздействие са ‘заложени’ в
пътната карта от самото начало.

M3U2

Изграждане на
доказателствена
основа

Оценете набор от начини за улавяне и
оценка на резултатите (и планирани, и
случайни) с използване на социалните
медии
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Определете:
- Къде да търся
- Кого да попитам
- Какво да събирам
- Как да го събирам
- Как най-добре да го споделя с други
- С кого искате да го споделите

M3U3

Разпространение
и устойчивост

Създайте план за разпространение чрез
социални медии, който идентифицира:
- ключови истории
- аудитория
- най-добри социални медийни
платформи и средства за използване
Прегледайте целия изследователски
цикъл и определете какво следва?

5.4. Резултати от модула
В края на този модул участниците ще произведат:
•

Стратегия на въздействието

•

План за събиране на доказателства (снимки, истории, изследвания както и по-традиционни форми за
информация) за документиране на процеса на внедряване на ‘пътна карта’ на промяната

•

Стратегия за разпространение и устойчивост
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СЕКЦИЯ C: ОБУЧИТЕЛЕН (Б)ЛОГ

Examples of completed ESTEP Learning (B)Logs can be found at ADD HYPERLINK.
Обучителния (Б)лог на ESTEP може да бъде завършен във всякакъв формат, който
поддържа Вашето учене и развитие. Предполага се, че сте избрали подходяща
социална медийна платформа (Вашият треньор/учител ще бъде на разположение за да
Ви посъветва) и експериментирате с "жив" блог, който документира напредъка в
програмата ESTEP. След това този блог ще има двойна функция като Ви даде
възможност да уловите и отразите в обучението си и същевременно Ви помогне да
общувате с и ангажирате Вашата широка училищна общност. Примери за завършени
ESTEP обучителни (Б)логове могат да бъдат намерени на ДОБАВИ ХИПЕРВРЪЗКА (ADD
HYPERLINK).

6.Изучаване на дефиниции и стойности
6.1 Какви въпроси или притеснения Ви мотивират да
мислите за родителска ангажираност?
Отправни точки за размисъл:

Защо родителската ангажираност е важна за Вашето училище?
Защо искате да направите промени точно в този момент? Кое движи промяната?
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6.2

Как ще опишете текущата практика, отношения
и ценности към родителската ангажираност във
Вашето училище?
Отправни точки за размисъл:

На какви картини и метафори ще наблегнете?
Смятате ли че различните членове на училищната общност (училищни
ръководители, учители, родители, ученици) споделят една гледна точка? Или
различни гледни точки?
Колко ангажирани са различните групи?
Какво можем да кажем за общността извън училище?

6.3

Как понастоящем използвате социалните медии
за да подкрепите родителската ангажираност?
Отправни точки за размисъл:

Какви платформи и средства ползвате в момента?
Ако все още не използвате социални медии – какво бихте искали да използвате? Защо?
Ако вече ползвате социални медии, кое работи добре? Кое работи помалко добре? Как оценявате текущата практика?
Колко са умели учителите в използването на социални медии?
Какво знаете за Вашата група от родители като ползватели на социални медии?
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6.4

Какво се надявате да постигнете чрез работата си
по родителската ангажираност?
Отправни точки за размисъл:

Какви са крайните цели на Вашата работа за родителска ангажираност? А за
учителите? За учениците? За родителите? За по-широка общност?
Как смятате, че социалните медии ще Ви помогнат да постигнете тези цели?

6.5

Как се развива Вашата дефиниция за родителска
ангажираност? Как бихте дефинирали
родителската ангажираност в 140 знака?
Изберете подходящо средство от социална медия за да споделите това с Вашата
общност - как се ср авнява и ко нт р асти р а В ашат а де фи ни ция с т ази на
др уги ?
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7. Изучаване на собствения контекст –
планиране на Вашия обзор на
родителска ангажираност
7.1

Кои са ключовите въпроси, които движат Вашето виждане?
Отправни точки за размисъл:

Преразгледайте въпросите, повдигнати в част 1: как те оформят и влияят на обзора Ви?
Какво искате да постигнете като резултат от този процес и защо?
Какво искате да знаете повече по отношение на нагласите, ценностите и опита от
родителската ангажираност в рамките на по-широката училищна общност? И за
социалните медии и родителската ангажираност?

7.2

Кого искате да вклюючите във Вашия одит?
Кой ще помогне да отговорите на въпросите от 2.1?
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7.3

Как ще включите други?
Отправни точки за размисъл:

Как ще включите разнообразни групи от родители?
Как ще се включат младите хора също?
Как ще се включат членове на Вашата широка общност, може ли да те допринасят?
По какъв начин?
По какъв начин ще се включат различни групи? Какво ще правят? Какво ще
правите Вие?
На какво ще с позовете от работата си в част 1 за да информирате как работите с други?

7.4

Има ли някакви етични въпроси, които трябва да
вземете под внимание? Как ще им отговорите за да
сте сигурни, че Вашата пътна карта на промяната е
предприета отговорно?
Отправни точки за размисъл:

С какви етични рамки работите в училище?
Колко сте запознати с Наръчника за етична практика на Европейската
образователна изследователска асоциация (виж http://www.eeraecer.de/about/ethical-guidelines/)?
Как може да използвате този наръчник да Ви помогне да планирате работата си?
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7.5

Какви доказателства имате нужда да съберете?
Отправни точки за размисъл:

Каква информация вече съществува?
Каква друга информация може да бъде полезна? Къде са пропуските във Вашата
доказателствена

част?

Каква

нова

информация/доказателства

трябва

да

генерирате? Какъв вид доказателство? Как ще общувате и споделяте процеса на
преглед на информацията?

7.6

Как ще съберете допълнителна информация?
Отправни точки за размисъл:

Какви средства имате нужда да ползвате? (Е)Проучвания?
Групови дискусии? Какви събития трябва да организирате?
Откъде и как ще получите новата информация?
Как ще я съхраните по подходящ начин?
Как ще я споделите с други?
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7.7

Как бихте могли да моделирате модела на социалните
медии за да подкрепите процеса на обобщаване?

8. Проектиране на Вашата ‘Пътна карта’ за промяна

8.1

Какви са основните въпроси, произлезли от Вашия преглед?
Отправни точки за размисъл:

За децата и младите хора?
За училището?
За учителите?
За родителите?
За общността?
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8.2

Какви са ползите и въздействието от Вашия план за действие?
Кои ще спечелят?

8.3

Какво работи добре и какво бихте искали да подобрите?
Какво не работи и бихте искали да направите подобре? Какви нови видове дейности бихте искали да
развиете? Каква е отправната точка, по която
бихте искали да измервате прогрес и развитие ?

8.4

Какъв е Вашият времеви диапазон за промяна?
Отправни точки за размисъл:

Какви са вътрешните и външни фактори, движещи Вашия
график? Как приоритизирате Вашите действия?
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Какво искате да постигнете в краткосрочен план? В средносрочен? А в дългосрочен?

8.5
Какви роли и отговорности трябва да разпределите за да
изпълните дейностите си?

8.6
От какви нови ресурси ще се нуждаете за да подкрепите
Вашата пътна карта?

8.7

От каква помощ се нуждаете за да успеете? За какво
и от кого? Как ще постъпите?
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8.8

Какви биха били подходящите индикатори за успех?
Отправни точки за размисъл:

Как ще оцените ‘ефективност’, ‘прогрес’ и ‘подобрение’?
Как ще измерите прогреса спрямо Вашите цели?
Кой ще бъде включен в този процес? Как различните групи във Вашата общност
ще бъдат представени в тоиз процес?

8.9

Как ще комбинирате Вашето практическо
изследване с Вашата обучителна /професиотнална
роля? Какви възможни проблеми виждате и как
ще ги преодолеете?
Отправни точки за размисъл:
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Как ще управлявате всяко от следните неща…
-

управление на времето?
публична ангажираност?
нужда да убеждавате и създавате подкрепа?
уждата да се справяте със съпротива и неохота?
управление на промяната?
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СЕКЦИЯ A
Въведение в рамката на ESTEP

9. Общи положения
E-STEP има за цел да разработва, прилага и оценява програми за обучение на
педагогическия училищен персонал, за да го подготви за ефективно ангажиране на
родителите в училище, чрез технологии за социални мрежи. Целта на РП2 е да се
изработи рамка за обучение, която се основава на констатациите и препоръките от
работата, извършвана в РП1: резултата в D1.1 - преглед на състоянието; и D1.2 анализ на нуждите. Рамката е получена от следните принципи за значения, контексти,
ценности и форми на родителски ангажимент, които са резултат от настоящата
разработка.

Значение и стойност на родителския ангажимент

 ‘Родителската ангажираност’ е противоречива концепция;
 Концептуализациите на значенията на училище, обучение и детство са
свързани с прилагането на всички форми на РА;
 РА, която ангажира родителите в ученето на децата им е доказано, че допринася за
благоприятни резултати (социални, академични, на развитието) на младите хора

Контексти за родителска ангажираност:
 Много родители ценят възможностите да се ангажират с училища и учители,
въпреки че нуждите и желанията могат да се развиват и да се променят, тъй
като детето се усъвършенства чрез училищното си обучение;
 Училища и колежи работят с различни общности от млади хора и родители и
стратегията за родителска ангажираност трябва да отговаря на сложността и
многообразието на специфичния местен контекст;
 Ангажирането на високопоставени лидери е от решаващо значение за
ефективни форми на РА;
 Високо ценената родителска ангажираност се характеризира с гама от
взаимодействия за различни цели и е вероятно да се възползват от широка
гама от комуникационни режими включително социалните медии;
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Форми на родителска ангажираност

 Участието в социалните медии е социална практика и изисква цифрова
грамотност знания, опит и увереност от всички участници;
 Знанието, информираността, разбирането и опита в социалните медии (и други
форми на ИКТ) на учители и родители (и това на младите хора) се различават
съществено и въздейства върху нагласите им за използване на социалните
медии в училище;
 Отношението на учители и родители към социалните медии се определя от пошироки дискурси и те могат да бъдат особено влиятелни в случаите, когато
отделните граждани нямат пряк опит;
 Началното обучение на учителя не включва задължително РА или цифрова
грамотност, знанието и опита на учителя е вероятно да бъде несъзнато
придобит чрез експериментиране и участие;
 Използването на технологии в подкрепа на РА е в начален стадий и
доказателства, че това може да формира практика, тепърва се очертават;
 Общуването между родители и училища, които се медиират от технологията,
ще бъде повлияно от съществуващите нагласи, ценности и култури на
училището или институцията;
 Нагласите и ценностите на лидерите, учители, родители и деца са от решаващо
значение за определяне на успеха или неуспеха на сратегията за родителска
ангажираност и на изпълнението на работа в цифрови режими.

10.

Преглед на Рамката

Рамката за обучение ще даде възможност на обучаемите да:

 опознаят ключови въпроси и дебати в родителската ангажираност;
 се ангажират с по-широката училищна общност за да разберат по-добре
родителската ангажираност и съществуващите и потенциалните роли на
социалните медии в собствения си контекст;
 създадат нови значения, идентичности и роли по отношение на родителската
ангажираност;
 експериментират със социалните медии като инструмент за подпомагане на
ефективното родителската ангажираност;
 си сътрудничат с родители, учители и по-широката училищната общност;
 да движат иновациите и да прилагат промяна.
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Рамковият дизайн е подкрепен с акцент върху подхода основан на разследване,
изследване на действията на участието (PAR), който насърчава приобщаващо,
сътрудничество и съвместни конструкционистки подходи за институционално развитие
и растеж. PAR е процес ориентиран и стартиращ с рефлексивен ангажимент с
ежедневните преживявания на участници в училищна/колежанска общност, даващи
възможност на обучаемите да развиват, в сътрудничество с други, обективно описание
на това как родителската ангажираност "в момента работи" в техния конкретен
контекст. Това след това позволява на Общността да "работи за промяна", на
следващия етап от процеса на PAR, който е отличителен, силно диференциран и
приспособен много специално към нуждите и стремежите на институцията и
общността, която обслужва.
Това генеративен подход, при който участниците в курса са най-често в
производствен, а не в режим на потребление, ще гарантира, че рамката генерира
резултати, които отговарят на нуждите на широк спектър от институции и насърчава
знание на обучаемите, което отговаря на различните ученически, родителски и
обществени групи, с които училищата и колежите работят. В този смисъл, той е
"тестван за бъдещето", устойчив и много подходящ за широк кръг от институции в
цяла Европа, които се занимават с обучение на младите хора.
През целото си обучение участниците ще изследват социалните медии по два начина;
като контекст за стимулиране и споделяне на собственото си мислене, учене и
сътрудничество; и като потенциални инструменти за подкрепа и улесняване на нови
начини на работа и взаимодействие с родителите. Като такива, те ще бъдат въвлечени
в експериментална обучителна програма, чрез които те ще се запознаят с потенциала
на социалните медии през ангажираност в "реалния живот" и участие в контекста на
ученето.
Рамката се състои от три модула, които, взети заедно, обучават участниците да
работят компетентно и уверено с PAR обучителния цикъла, всеки модул,
представляващ етап в класическия PAR процес: документиране и контекстуализиране
на настоящата ситуация; работа за промяна; и разбиране на въздействието, ефекта и
влиянието.

Модул едно, "Разбиране на родителския ангажимент в контекст", ще въведе
методики, методи и стратегии за изследване чрез действия и ще отвори възможности
за изследване на ключовите понятия и определения. Участниците ще бъдат
насърчавани да експериментират със социални медии (главно с помощта на MyODS
общности) и да участват в рефлексивно оценяване на съществуващи практика,
култури, нагласи и ценности. Това ще включва събиране на съществуващ емпиричен
материал, както и генериране на нови данни чрез прилагане на по-творчески,
експериментални подходи като разказване на истории и производство на артефакти.
След това ще се използва широк спекър от концептуални виждания за критика, анализ
D7.5 Quality Assurance Plan, v1

Page 32 of 50

и осмисляне на този материал, така че да се установят отправни точки за работа към
промяна.

Модул две, "Работа по посока на промяна: планирането и внедряване на
специфична според контекста родителска ангажираност", ще улесни поредица
от
интервенции,
получени
директно
от
внимателно
разглеждане
на
училищния/колежанския контекст, предприети в модул едно. Участниците ще се
обединят около стратегически приоритети за собствената си институция, заедно
конекстно зависима "пътна карта" за промяна, която ще идентифицира ключовите
действия и зависимости (ресурси, роли, отговорности, нужди за обучение), които ще
бъдат необходими за осъществяване на целите описани в първия модул.

Модул три, "Родителска ангажираност в практиката: разбиране на резултати,
въздействие и влияние", ще проучи редица стратегии за документиране, описване и
оценка на резултатите от родителската ангажираност на практика. Тя ще подкрепи
проектирането, развитието и прилагането на надеждни и точни инструменти за
оценка, които се отличават по редица качествени и количествени параметри. Това ще
даде възможност на общности и институции, да разберат резултатите, въздействието и
влиянието на своята родителска ангажираност чрез набор от гледни точки и да
обърнат внимание на очакваната, както и случайната и подтикваща развитието
промяна. Този модул ще разгледа и стратегии за запазване на инерцията и ентусиазма
за текущо сътрудничество за развитие в тази ключова област.

Чрез участие в програмата ESTEP обучаемите ще развиват, разширяват и практикуват
редица умения по отношение на:

-

използване на цифрови и социални медии
комуникативни умения
ангажиране на общността
управление на проекти
рефлективна практика
проучване и изследвания
настройка за управление на проекти, планиране и определяне на цели
работа в екип
сътрудничество с други
събиране на данни

Докато този документ очертава целите, задачите и резултатите от учебната програма
на ESTEP и предлага ориентировъчни идеи и предложения за съдържанието на
обучителните сесии, няма предписание за реални учебни сесии. Това дава възможност
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на преподавателите да вземат на място решения за най-добрият начин да се
ангажират учащите. Обучителите трябва да обвмислят и темпото и режима на
обучение, които са най-подходящи за определени групи и индивиди, като се очаква, че
една програма на обучение ще включва динамична комбинация от следните подходи
към обучението:

• лице в лице, синхронни и асинхронни онлайн дейност;
• анализ и синтез на редица текстове в различни формати;
• участие в редица учебни дейности, включително мини-лекции (синхронни, асинхронни или и двете) и
работни срещи;
• участват в цифрово медиирани взаимодействие и обучение;
• изследвания и събиране на данни;
• дискусии и дебати с връстници;
• дискусии и дебати с по-широк кръг от заинтересовани страни в училищната общност, включително
стажанти, млади хора, родители, друг учител и по-широк кръг представители на местната общност,
към която се отнася училището/колежа;
• извличане и анализ на количествени и качествени данни.

11.

Работа в изследователска рамка за
участие1

Опит в работата с учителите в училищен/колежаски контекст, заедно със значителни научни
доказателства (напр. Timperley, 2011), показват, че доставянето и преноса на модели на обучение са
далеч от гаранция, която да доведе до промени в практиката. Timperley (2011 г., стр.4) внушава, че
професионалното развитие на учителя вече е свързано с "доставка", се призовава за повторно
разглеждане на професионално обучение като "правене на решения".
1
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Това отразява разграничение в рамките на тази програма за обучение между
включването на родителите и родителската ангажираност, последният обозначаващ
"по-активна роля за разпределение на властта" за родители отвъд простото поканен
за участие (Прайс-Мичел, 2009, с.13). Следователно участието в изследвателски
действия е потенциално подходящ и мощен подход за провеждане за задълбочено
професионално обучение и родителската ангажираност, към която проектът E-Step се
стреми. Счита се, че това ще даде възможност на учители, родители и учащи се,
които работят съвместно, да идентифицират и разберат по-добре собствената си
ситуация, за да се възползват от специфичните нужди и цели на тяхната
образователна общност.

Reflect

Plan

Observe

Act

Изследванията чрез действие обикновено следват цикличен процес на планиране на
промени в практиката, често с малки стъпки, и при отчитане на тяхното влияние, след
което се отразяват върху доказателствата, процесът и резултатите (Кемис и Мактагарт
в Хопкинс, 2008 г., стр.51). Цикълът се превръща в спирала, тъй като се изпълняват
повече последователности на планиране, действие, наблюдение и оттражение, као
всяка захранва следващата. При участието в изследвателските действия всеки етап от
процеса се извършва съвместно от участниците (Кемис и Мактагарт, 2005 г.), с
"значения, конструирани от споделения опит" (Фелпс и Хасе, 2002, p.514). Разговорът
между участниците играе ключова роля в насочването на процеса, с презумпцията, че
"резултатът никога не е предварително определен" и "е чувствителен към
непредвидени ситуации" (Дейвис и Сумара, 2005, p.462).
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СЕКЦИЯ B
Идеи за преподаване

12.

Идеи за преподаване

Изследователските доказателства сочат, че учителите и обучаващите обикновено
предпочитат да планират и да произвеждат свои собствени планове на уроци и
ресурси, така че да работят по начин, който е съобразен с техните собствени стилове
на преподаване и предпочитания и ефективно да реагират на нуждите на своите
ученици. В този раздел ние предлагаме поредица от сесии планирани да подкрепят
разработката на възможности за преподаване и учене, които позволяват постигане на
рамкови цели и резултати по ESTEP. Както беше посочено по-горе, тези стратегии
може да бъдат адаптирани за обучение на живо или в синхронен / асинхронен онлайн
режим и се очаква, че учители и обучители ще припсособят тяхното планиране, за да
отговорят на специфичните нужди на обучителните групи, с които работят. Примерни
сесийни планове са свързани с единичните модулни кодове за лесно препращане.
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Модул 1, Част 1 (M1U1)
Модул

1

Част

1

Заглавие на дейността

Въведение – дефиниции, ценности и отношения

Преподавателски и
обучителен режим (лице
в лице, онлайн и др.)

Тази част може да се проведе или лице в лице или онлайн,
въпреки че съответните адаптации ще трябва да бъдат
направени.



Да се разгледат цели, свързани с родителската ангажираност.
Да се изучат съществуващите дефиниции и модели на
родителска ангажираност.
 Да се проучат ценностите и нагласата към родителската
ангажираност.
 Да се разработи споделено за родителска ангажираност във
Въшия контекст
 По-добро разиране на въпроси, свързани с родителската
ангажираност.
 Сформиране на група, която да се захване с родителската
ангжираност в конкретния контекст.
 Придружаващи слайдове.
 Шест типа включване - Част.1 стр.10-12 (Епщайн 2009).
 Карти, бяла дъска, флип чарт или екран.
 Цветна хартия, плат, химикалки, лепило, тръбни чистене,
форми, ножици и други колаж и примерни материали за
производство.
 Ако частта се провежда онлайн, подходяща конферентна връзка
или дискусионни инструменти.

Предпоставки за
сесията

Резултати от сесията

Необходими ресурси

Онлайн сесия

Дискусия
–
Защо
(Слайдове 3, 4 & 5)

родителска

ангажираност?

Намерението е за участниците (учители, родители, учащи), да разгледат и обсъдят този
въпрос, за да споделят своите първоначални гледни точки и да се изгради доверие и
увереност в рамките на групата.
Дискусията може да бъде насочена към двете основни допускания или отправни точки по
проекта E- Step:
•
•

Родителската ангажираност е ‘добро нещо’.
Социалните мрежи и медиите могат да помогнат.
Какви може да са причините за тези две допускания?
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•
•

Защо родителска ангажираност?
Защо социални мрежи?
По-нататъшен стимул за дискусия е предложен в един цитат от Питър Сендж (2000).

Накрая, се предполага, че родителската ангажираност и социалните мрежи са може би
най-разбираеми като процеси в подкрепа на ученето, постижения и по-широки
положителни резултати.

Изучаване на разбиранията за родителски ангажимент (Слайдове 6 & 7)
Това е изключително креативна и отворена дейност, предназначена както за
опознаването на ценности и нагласи около родителската ангажираност, така и за
"разчупване на леда", за да могат група от учители и родители да се запознаят един с
друг. Има много начини, по които тази дейност може да бъде променяна, за да отговаря
на различни групи и контексти.

Създайте нещо, което помага да се разкаже история...
•
•
•
•

Използвайте креативни методи за да изучите и разберете родителската ангажираност.
Създайте артефакт/картина.
Споделете Вашите истории за родителската ангажираност във Вашия контекст.
Генерирайте идеи как да използваме креативни методи в собствения си контекст.

Дейност – дефиниране на термини (Слайдове 8 & 9)
Участниците са помолени да разгледат три често чувани термина / прочетат условията подолу като сравня ключовите думи, с които те свързват всяка една:

Родителско
включване
•
•
•

партньорство
училищеродители

Родителска
ангажираност

Какво значат тези термини за Вас?
По какъв начин те се проявяват във Вашето училище /контекст?
Какви са припокриванията и разликите?
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•
•

Дискутирайте и споделете идеи.
Маркирайте някои ключови думи за да обобщите всеки термин.
Тази дейност може да се извършва по различни начини, в зависимост от режима на
преподаване и учене и размера на групата. Например, бяла дъска, флипчарт или екран може
да се използват за събиране на ключови думи, те биха могли да бъдат написани върху картони
или "лепящи се бележки", или публикуван в онлайн дискусионен борд.

Сфери на влияние (Слайдове 10, 11, 12 & 13)

Осигурени са два модела, които да представят идеи за сферите на влияние върху учащия,
първият от Джойс Епщайн (2009 г.), а вторият от Обществото на децата (2013 г.) въз основа
на екологичен модел на човешко развитие на Бронфенбренер (вж придружаващите слайдове):
•
•
•

Епщайн въвежда шест вида участие и участниците са помолени да разгледат и оценят това.
При използване на модела на Бронфенбренер, участниците са помолени да разгледат поширокото въздействие в рамките на собствената им контекст.
Участниците се запознават, или може би вече са идентифицирали, потенциалният проблем
на участието на родителите, сфери на влияние и трансфер на информация и знания, които
се разглеждат като "еднопосочен процес", липсва "характеристиките на учеща се
организация" (Прайс-Мичъл, 2009, с.16).

(Пре-)дефиниране на термини (Слайдове 14 & 15)
И накрая, (2009, с.13) дефинициите на Прайс-Мичъл на основните термини разгледани порано се споделят, както и по-широко определение на родителската ангажираност от Гудхол
и Ворхаус (2011, стр.66).

Възможни последващи действия:

 Да произведем микро-блог ‘идея’ за да дефинираме родителската ангажираност(напр. Twitter).
 Да качим снимки или картини/артефакти в споделен медиен уеб сайт (напр. Facebook) за понататъшни коментари и споделяне
 Да проведем ‘разказвателна’ сесия за участниците за да разкажат своя собствена история
или да опишем своите картини/артефакти.
 Да осигурим връзки към информации по темата или допълнителна литература за по нататъшно
четене и да насърчим коментарите.

D7.5 План за гарантиране на качеството, v1

Стр. 39 от 50

Референции:

The
Children’s
Society
(2013)
The Good Childhood Report. Available
from:
http://www.childrenssociety.org.uk/sites/default/files/tcs/good_childhood_report_2013_final.pdf
[Accessed 01.07.14]

Epstein, J. L. (Ed.). (2009) School, family, and community partnerships: your handbook for
action (3rd ed.). Thousand Oaks, Calif: Corwin Press.

Goodhall, J. & Vorhaus, J. (2011) Review of best practice in parental engagement , Research
Report DFE-RR156. London: Institute of Education; Department for Education.

Price-Mitchell, M. (2009) Boundary Dynamics: Implications
Partnerships. The School Community Journal, Vol. 19, No. 2.

for Building

Parent-School

Senge, P. (2000) Systems Change in Education. Reflections, Vol .1, No. 3.
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Модул 2, Част 1 (M2U1)

Модул

2

Част

1

Заглавие на дейността

Разбиране и съгласие по целите

Преподавателски и
обучителен режим (лице
в лице, онлайн и др.)
Предпоставки за
сесията

Резултати от сесията

Необходими ресурси

Тази част може да се направи или лице в лице или
онлайн, въпреки че съответните адаптации ще трябва
да бъдат направени.
 Да изучим и идентифицираме целите и приоритетите за
родителска ангажираност.
 Да се съгласим за времева рамка за промяна и развитие.
 Да разледаме ролята на заинтересованите страни в
процеса на развитие на училището.
 Споделено разбиране за целите и приоритетите з
родителска ангажираност.
 Идентифициране на времева рамка за промяна и роля
на заинтересованите страни.
 Придлужаващи слайдове.
 Големи A3 разпечатки на слайдове 5, 6, 7 и 8.
 Хартия, карти, бяла дъска, флип чарт или екран.
 Ако частта се провежда онлай, подходящ набор от
дискусионни средства.

Онлайн сесия

‘Пътна карта’ за родителска ангажираност? (Слайд

3) Метафора за
‘пътуване’
с
‘пътна карта’, първо
Въведена в Модул 1
Част 3, се предлага
отнова за да подкрепи
учители и родители да
изучават
и
развиват
родителска ангажираност
в собствения си контекст
Има
четири
важни
етапа на пътуването и
два
главни
‘предупредителни’ знака
или напомняния по пътя.
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Слайдът може, разбира се, да бъде адаптиран за да проведе различини метафори или
етапи в процеса

Дейност – определяне на приоритети (Слайдове 4 & 5)

Това двустепенна дейност подкрепя участниците в идентифицирането на цели за
родителски ангажимент по отношение на приоритетите за опит и резултати на
учещите. Последното може да дойде от съществуващите приоритети, вече
идентифицирани в процеса на самооценка на училището. Въпреки това, дейността
предоставя възможност да изразим и споделят тези идеи в рамките на тази
специфична група, създадена за да се развива родителския ангажимент.

Следните указанията се предлагат за насочване на първата част на активността:
•

Какви са текущите приоритети за развитие на обучителен’ опит и резултати във:

•
•
•

Вашия контекст?
Бъдете колкото можете по-специфични.
‘Обявете’ ги.
Във втората част на дейността се включва поставяне на тези приоритетни
"Обявления" на картата по-долу. Целите са:
• да дадат приоритет на тези преживявания/резултати, които имат голямо влияние
върху учащия;
• да идентифицират тези, при които способността на училището да влияние е
ниска като потенциално ползотворно за родителската ангажираност.
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От приоритети към стратегически действия (Слайд 6)
Образец от типа "фен план" е представен за да насочи дискусията за това как
приоритетите, определени в предходната дейност могат да бъдат приведени към
стратегически действия в рамките на тригодишен период. Това е просто пример,
въпреки че има предимството на една относително проста визуална рамка. Разбира се,
това може да се замени с различен модел за планиране / с времева рамка в
съответствие с установените училищни практики и предпочитания. Дискусията може
да обсъди:




какви ще са подходящите стратегически (на високо ниво) действия които трябва
да се предприемат за подтигане на договорените приоритети?
какво е училището сега във връзка с тези приоритети?
какво ще бъде училището след три години?

Поставят се следните въпроси:
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 Как родителите ще бъдат ангажирани в стратегически действия?
 Как могат социалните медии да бъдат ползвани за да подкрепят
стратегически действия?

От стратегически действия към ключови дейности и
постижения (Слайд 7)
Следващата стъпка в процеса на планиране се предлага под формата
на "плуващ" план (подобно на диаграма на Гант), да води дискусия
ежемесечно за оперативни дейности по всички стратегически
действия. Важни събития също се предлагат като възможности за
проверка на напредъка, които могат да се отнасят и до точките на
отражение в рамките на изследователския цикъл. Отново, това е
просто един пример за рамка за оперативно планиране, която може
да се замени с установените модели за училищно планиране.
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Дейност
(Слайд 8)

на

заинтересованите

страни

Тази финална дейност има за цел да предизвика всякакви предварителни представи
за ролята на заинтересованите страни в процеса на планиране и действия за
развитие на училището. Има три степени на активност:
1. Идентифицирайте кои са заинтересованите страни са (някои вече са включени) - те
могат да бъдат написани на "Post-ове" или карти.
2. Позиционирайте всяка заинтересована страна на картата в зависимост от това дали
те следва да бъдат активно ангажирана, консултирана или информирана.
3. Препозиционирайте всяка от заинтересованите страни на картата според това какво
всъщност се случва във Вашето училище.
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Възможни последващи дейности:

 Направете визуално представяне на стратегически и / или оперативен план за
развитие, включващи родителската ангажираност и:
- го покажете на видно място в училището;
- го качете на сайт за социални медии, където заинтересованите страни могат
да го видят;
- насърчете заинтересованите страни да коментират, допринасят и участват
активно.
Референции:

TDA (2008) Планираща рамка за подобряване на училището.
Училищна агенция за обучение и развитие.
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Модул 2, Част 1 (M2U1)

Семинар
Продължителност: 1 час 4-5 pm
Цел: Да се проучат бариери и граници за ефективна родителската ангажираност
Цели:
1. Да запознаете групата с граничните динамики в родителската ангажираност Въведение
2. Да експериментирате с гранични динамика в родителската ангажираност чрез
моделиране и истории, вдъхновени от сценариите на участниците – Основна дейност
3. Да поставите под въпрос как граничните динамики може да се отразят на децата при
използване на сценариите на участниците - Основна дейност
4. Да идентифицирате дейностите, пресичащи границата (включително ИКТ, където е
възможно), където родители и училища взаимодействат от името на децата –
Пленарна сесия

1. Обосновка:
Училищата са учебни общности, които генерират нови знания и иновации, като
опитът и компетенциите на учителите и родителите си взаимодействат, за да
подчертаят неосъзнатото знание (Прайс-Мичъл, 2002). Въпреки това, чрез
разбирането на граничните динамики, които са сложни отношения в контекста на
участието на родителите и родителско-училищни партньорства биха могли да се
идентифицират силните страни и ограниченията в партньорствата, да се изградят
учебни общности и създадат иновации в днешните сложни, глобални среди.
Дейност 1: На захарна хартия в 5 групи са очертани 5 сериозни предизвикателства и
възможности пред които училища са изправени, като те се стремят да подобрят
постиженията на всички деца (т.е. лични/общностни ценности, комуникация,
поведение, политики и др.).
Дейност 2: След това очертайте схема, която представлява социалните контексти,
които са свързани с предизвикателствата, идентифицирани във Вашите групи
(приятели, общност (бъдете конкретни), правителство, Министерство на
образованието, UNCRC). Разположете училището и родителите във Вашата диаграма.
Къде е детето в тази схема?
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2/3. Основна дейност:
Във връзка с избрания сценарий "Всички ние гледаме същата Луна" използвайте
самозалепваща лента и флаш карти и проектирайте на пода, за да оформите и
наименовате предизвикателствата / бариерите, свързани с образователните цели, както
е показано на ПП; използвате всяка друга информация от ПП да вземете решението.
Използвайте един празен стол, който представлява детето и позицията на детето в
схемата. Поставете себе си в някоя от формите на диаграмата и си представете, че Вие
сте представител на тази група (общност, училище, родители, и на правителство).
Използвайте флаш карти и опишете ползите от участието си в проекта (т.е. общността
ще гарантира, че нашата библиотека има съответните книги и мрежови връзки).
Прочетете ги на детето в хор една по една.
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5. В групите си отразете / обсъдете дали има някакви пресечни точки между тези
групи(общност, училище, родители, и правителството) в техните дейности.

Как се чуства детето пуснато в средата?
(Водещият отбелязва на бялата дъска груповите отговори).
Ресурси:
Самозалепваща лента, флипчарт и писалки, 10 копия на сценария "всички
ние гледаме същата Луна", картон за флаш карти
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Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия.
Настоящата публикация отразява само личните виждания на нейния автор и
Комисията не носи отговорност за каквато и да е употреба на информацията,
съдържаща се в него.
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