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ВЪВЕДЕНИЕ
Този резултат представя стратегията за изпълнение, която партньорите по E-STEP ще
следват, за да се пилотира и тества обучителната рамка, която проектът развива, така
че да се помогне на училищния персонал (учители и ръководители на училища) да
подобрят своите партньорства с родителите чрез социалните мрежови технологии.
Задачите и дейностите, представени тук, са тясно свързани с рамката за обучение и
материалите, разработени от РП3, както и с процесите на оценка на рамката за
обучение, разработени от РП4.

РП1
РП2
РП3
РП4
РП5
РП6

•Идентифициране на нуждите на учители, директори и родители
•Развитие на учебната рамка за учители и директори
•Пилотно внедряване на комплект иновативни сценарии на
сътрудничество между училища и родители
•Оценяване на въздействието върху родителската ангажираност

•Популяризиране сред европейските експерти и политици
•Внедряване

Фигура 1: Преглед на работните пакети на E-STEP

Като цяло, работата по прилагането на работния пакет ще определи за да се даде
възможност на консорциума да приложи на практика в реални учебни контексти подход
за обучение и материали, разработени от проекта, така че те след това да бъдат
оценени, преразгледани и валидирани.
По-специално терминът „внедряване“ се отнася до:
 Активно ангажиране на краен брой от 125 училища до края на пилота (M19) в обучения за
това как да се ангажират родителите и в училищни дейности
 Доставката на обучение за училищния персонал от участващите пилотни училища на ESTEP, т.е. пилотирането на рамката за обучение и учебните материали, произведени от РП2.
 Прилагането на дейностите в тези училища, които включват родителската ангажираност и
използване на инструменти за социални мрежи между училищата и родителите.
 Онлайн взаимодействието между училищния персонал на участващите училища и
родителите на учениците и неговото насърчаване от партньорите.
 Организирането на две летни обучения за първоначално пилотиране на рамката за
обучение (първото вече се е състояло в M9 на проекта) и за валидиране на втората версия на
обучителните материали (2то лятно обучение, планирано за M20).
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Структурата на резултата следва елементите на изпълнение, описани по-горе и всяка
секция се отнася до стратегии и практики, които ще се използват за всеки един от тях.
Осигурени са също Насоки за партньорите за това как да подкрепят училищата да
използват ефективно обучението и задачите и дейностите, които те ще предприемат.

1. Свързване и ангажиране с пилотните училища
Стратегията на проекта е да се направи оценка на нуждите на учителите и родителите,
разработи рамка за обучение на базата на тези нужди и след това да се тества рамката
за обучение и материалите в истинска училищна среда. Според описанието на работа,
този процес ще бъде разделен на два етапа, в първият от които ще се включат 25
училища (по 5 училища от държава), а във втория 125 (25 училища от страна).
21 училища участват в проекта като асоциирани партньори и са поканени да вземат
участие в семинарите за анализ на потребностите (РП1), за да изразят възгледите на
учителите, директорите на училищата и на родителите и нуждата от обучителна рамка,
която Е-STEP ще произведе. Тези училища също са били поканени да участват в
обучителните семинари на фаза А и също ще вземат участие в фаза B, чрез въвеждане
в практиката това, на което са били обучени във фаза А. Списъкът на пилотните
училища за фаза А е потвърден от всички партньори и е представен в Приложение 7.

Фаза A
- ноември- декември 2014
- 25 училища
- само обучителни семинари

Фаза B
- март- юни 2015
- 125 училища
- обучителни семинари за училища от фаза B
- прилагане на училищни дейности от
училища и от фаза A & фаза B

Фигура 2: Преглед на двете внедрителски фази

За фаза B, за да се подсигурят, че броят от 125 училища (25 на страна) е достигнат
навреме, партньорите ще трябва да изберат нови пилотни училища достатъчно рано и
да завършат списъка си не по-късно от 20ти януари, 2015.
За достъп до училищата партньорите ще ползват вече създадени Европейски училищни
мрежи
като
например
мрежата
на
Open
Discovery
Space
http://portal.opendiscoveryspace.eu/navigation в която понастоящем има 1945 училища от

Стр. 5 от 35

24 европейски страни, включително страните на организациите-партньори. Съобщения
за проекти и национални инициативи може да се направи от портала на ODS и
партньорите ще използват цифрови общности от училища за да поканят нови училища
да се присъединят. Броят училища в Open Discovery Spaceможе също така да увеличи
възможностите за набиране на необходимия брой училища, доколкото неговите
членове вече са получили обучение по цифрови умения и използване на социални
медии, което се очаква да повиши готовността им да сътрудничат с родителите чрез есредства. Това обучение по цифрови умения за специфични училища се провежда
както посредством присъствени семинари, така и онлайн (виж секция 4). Могат да
бъдат използвани и други контакти с училища, местни училища или такива, с които
партньорите са си сътрудничели в миналото.
Въпреки че не съществуват строги критерии за подбор на училищата, партньорите ще
се опитат да включат представители на училищата от различни образователни
равнища (основно, средно, насочени към ученици на възраст от 6 до 17),
местоположение
(селско/градско),
тип
(общообразователни,
професионални,
специални нужди и т.н.) и общ социален контекст. Това ще даде възможност работата
по оценка на проекта да търси разлики в ефекта от обучението и прилагането на
различни социални контексти и в отделните страни, а също така ще бъде в
съответствие с констатациите на анализа на потребностите, които показват, че
родителската ангажираност е контекст и е културно специфична. За същата цел, и до
степента, до която това е възможно, партньорите трябва да търсят училища с различна
степен родителската ангажираност. Въпреки че училищата, които вече са развили поголяма откритост и позитивни нагласи към ангажиране на родителите са по-склонни да
се интересуват и да участват в пилотния проект, консорциумът ще се опита да се
ангажират и по-малки училища с опит в тази област, за постигане максимален ефект.
Времевата рамка на проекта и задачите, които училището ще предприеме, също ще
бъдат доведени до знанието на ръководителите на училищата от самото начало, така
както са описани в раздел 2.
Тъй като участието в проекта е подчертано доброволно и често се налага учителите да
бъдат убедени в добавената стойност, която ще има за тяхната работа в практиката,
независимо от ползите от родителската ангажираност ето някои точки, на които
партньорите следва да наблягат пред училищата:
Обучението което ще получат, ще бъде сертифицирано и след приключване на
учебните модули всеки един от учителите ще получи сертификат. Шаблонът
сертификат се предоставя в допълнение 5.
- Възможностите за посещаване на лятно училище и за получаването на подкрепа при
изготвянето на успешен европейски план за развитие, които ще им бъдат дадени от
партньорите по проекта. Това е обяснено по-подробно в раздела за лятното обучение
на този краен резултат.
- Възможностите които ще имат за работа в мрежа и обмен на добри практики с
училища от цяла Европа.
- Фактът, че изпълнението на проекта следва подход с проектиране на участието,
който ще даде възможност на учителите да приспособят и проектират своите
дейности по ангажиране на родители спрямо собствените си нужди, а не чрез
приемане на един универсален подход.

2. Провеждане на обучение и докладване
Доставката на обучение за учители и ръководители на пилотните училища evaluation
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(дефинирани в описанието на работа като T3.2) ще следва разграничението на 2те
фази при изпълнението на проекта, като всяка ще има 2-месечен срок. Както Таблица 1
представя, Фаза A ще се проведе от ноември до края на декември 2014 г. и Фаза B на
обучителните семинари ще се проведе от март до края на месец април 20151. Периодът
между тях ще се използва за оценка на рамката за обучение и материали (РП4) и
тяхното преразглеждане (РП2), така че преработена версия да може да бъде готова за
Фаза B. Партньорите трябва да се уверят, че обучението на Фаза B е завършено до
края на април 2014 г., така че училищата на тази фаза имат два месеца за изпълнение
на училищни дейности на сътрудничество с родители, определени в описанието на
работа като T3.3. След края на изпълнението на двете дейности и обучение, училищата
ще бъдат поканени да представят цялостен доклад, който се обсъжда в раздел 3 и е
представен в Приложение 3.
Таблица 1: Времева рамка за внедряване на обучение и на училищни дейности
РП3
Внедряване
T3.2 Обучение
T3.3 Училищни
дейности

юни
M7

юли
M8

авг
M9
1ви летен
семинар

сеп
M10

окт
M11

ное
M12

дек
M13

Фаза A

яну
M14

фев
M15

Оценка &
преглед

мар
M16

апр
M17

май
M18

юни
M19

юли
M20
2ри летен
семинар

Фаза B
Фаза B

Във фаза A, ще бъдат организирани 5 семинара във всяка страна, докато във фаза ще
последват 25 работни срещи с нов брой училища. Членовете на персонала, които ще
вземат участие в обучението ще бъдат ръководителя на училището или друг главен
административен член, учителят по ИКТ и още един учител, както е посочено в
описанието на работа, въпреки че и други заинтересовани учители ще бъдат
приветствани да участват. В зависимост от наличието на учители и времевата заетост,
партньорите могат да решат да организират общи сесии за повече от едно училище,
например чрез групиране съседни училища в клъстери и организиране на съвместни
мероприятия. Семинарите могат да бъдат организирани както в училище така и на
място, което побира участниците, стига да отговаря на изискванията на обучението
(виж по-долу).
Въпреки че първоначалното описание на работата, описва, че семинарите лице в лице
ще бъдат 2-дневни събития, консорциумът е приел, че поради проблеми с училищните
организация (претоварване на учителите, други ангажименти и т.н.), тяхната
продължителност може да бъде ограничена до 1 ден, с продължителност 5 часа (с
асоциирани подготвителни дейности в сътрудничество между партньорите по проекта и
ръководителите на училищата). В случаите, когато се иска допълнителна подкрепа или
разяснения относно обучението или с материали от училищата, партньорите трябва да
се подсигурят, че ще отговорят на очакванията чрез предварително организирана
онлайн среща. Освен това, обучението на фаза B лице-в-лице ще бъде допълнена от
най-малко един уебинар, воден от авторите на обучителната рамка за обучение и
доставен директно на обучаваните.
По отношение на обучението, партньорите трябва да се подсигурят, че всички 3
обучителни модула, разработени от РП2 трябва да бъдат покрити за всички училища до
края на всеки етап на обучение. Необходимо е също така да се следва
последователността на модулите, описани в Рамката за обучение (модул 2 след 1 и
модул 3 след 2). Също така ще бъде направена презентация на проекта и на задачите,
които пилотните училища ще предприемат. В края на семинара, фасилитаторите трябва
също така да гарантират, че те ще представят рамката на плана за действие, която учи1

Началото на семинарите от фаза A е през M12 вместо през M11, както и написано в оригиналното описание на
дейностите, тъй като началната среща по проекта беше през януари 2014, вместо през декември 2013.
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лищата ще използват за да проектират своята дейност по родителска ангажираност
(виж секция 3) както и онлайн общност, която учителите ще използват за да
сътрудничат с родители (виж секция 4). Индикативно това може да се събере в цял 5часов семинар със следната структура:










Първи 30 минути:
o Общ преглед на проекта
o Представяне на задачите които училищата ще предприемат заедно с времевата
рамка (табл. 1):

Участие в семинар лице-в-лице

 Подготовка на план за действие (след приключване на семинара
лице-в-лице)

 Отчитане на дейността, която училището е извършило (в края на
учебната година)
1 час: Обучение по модул 1
1 час: Обучение по модул 2
1 час: Обучение по модул 3
30 минути: Представяне на училищен план за действие и разяснения
20 минути: Представяне на цифрова общност на E-STEP (виж секция 4)
30 минути: Дискусия и край
Последни 10 минути: Оценка попълване на въпросник (подробности по оценителните
инструменти и планиране на фази могат да бъдат открити в D4.1 “План за оценка”).

Местоположение, оборудване и материали
Семинарите лице-в-лице се предвижда да бъдат организирани в помещенията на
участващите училища, доколкото това не нарушава регулярното им функциониране. В
случай на проблеми с достъпността или други недостатъци на училището по отношение
на оборудване, могат да се използват алтернативни места. Участниците ще бъдат
поканени да донесат собствените си лаптопи (ако има такива), за да се запознаят
онлайн с E-STEP общността, която ще бъде демонстрирана за тях по време на семинара.
В случаите, когато служители от различни училища се приканват на общ семинар,
помещението следва да е достатъчно голямо, за да поеме броя обучаеми. Мебелите
трябва да могат да бъдат премествани, така че участниците да могат да работят в
групи или извършват други дейности, които включват физическо взаимодействие.
Стаята следва да бъде оборудвана с:
 поне един лаптоп
 видеопроектор
 добра wi-fi връзка
Други материали, които партньорите/фасилитаторите на семинара трябва да
осигурят са:


Преведени копия на наръчника на обучаемия, разработен по РП2 – в
равен на броя на участниците

брой

 Доклад за анализ на нуждите (D1.2), който е бил публикуван във всяка от
участващите страни в 100 копия. Този резултат идентифицира добри практики на
сътрудничество между учители и родители, както лице в лице, така и онлайн, което
може да вдъхнови участниците в семинара и даде предложения и идеи за техните
училищни дейности.
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Разпечатан шаблон на училищен план за действие
Залепващи листчета и маркери
Флип-чарт
Хартия, ножици, лепило, лента, пластмасови чаши, почистващи тръба и т.н. за
занаятчийски дейности
Слайдове на презентатора – осигурени в наръчника на Обучителя (D2.3)
Разпечатани копия на оценителния въпросник (РП4)
Разпечатани копия на наръчник за интервюта за директорите на училища (да се
ползва след приключване на семинара)
Разпечатани копия на форми за съгласие за снимане, записване
Фотоапарат

Административни въпроси:
Въз основа на Плана за оценка (D4.1) по време на фаза B, с изключение на
въпросниците за оценка, които обучаващите се ще бъдат помолени да попълнят, ще
има и интервюта с ръководителите на участващите училища. Тези интервюта ще се
проведат в 3 стъпки: в навечерието на обучението, веднага след приключване на
семинара и 15 дни след това. Партньорите ще се уверят, че този процес е ясен на
ръководителите на училищата и че те ще бъдат на разположение, за да се получи
обратна връзка и трите пъти. Целта на тези интервюта следва също така да се изясни:
трябва да се обясни, че приносът на ръководителите на училищата е много съществен
за подобряване на обучението и цялостното въздействие на проекта.
Снимки и / или видеозаписи от семинарите ще бъдат взети само със съгласието на
всички участници. За да бъде в състояние да използва снимките за информация и
разпространение на участниците ще бъде предоставена форма за писмено съгласие и
същата е приложена към настоящия документ, в Приложение 4.

Отчети на партньорите:
Всички партньори ще бъдат поканени да обявят своите планирани семинари в рамките
на консорциума чрез онлайн формуляр, който описва държавата, мястото, датата,
участващите училища и очаквания брой участници. По същия начин, партньорите ще
попълнят онлайн отчетен формуляр след всяка работна среща, който е предназначен
за вписване на напредъка на изпълнението на семинарите и училищни дейности и да
предоставят обратна информация, а не да се направи оценка на семинара и
материалите за обучение, тъй като това е включено в РП4 и инструментите за оценка,
които са подготвени, и които ще бъдат адресирани директно до обучаемите. По този
начин, доклади на семинара ще се фокусират върху следната информация:








Дата и място
Реален брой участници
Име(на) на училището(училищатата)
Статус на участниците, напр. директор, учител по ИКТ, учител
Обучителни модули, които са били покрити по време на семинара
Най-успешни и най-малко успешни части от семинара
Предложения за бъдещи семинари(напр. дейности, времетраене организация)
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Шаблонът за докладване се предоставя в Приложение 6. Докладите ще бъдат събрани
онлайн от лидера на РП3. Също така, всички партньори ще представят цялостен
консолидиран доклад от всичките си работни срещи, които ще бъдат използвани за
подготовка на D3.3
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3. Проектиране, изпълнение и отчитане
на училищните дейности
Една от основните констатации в доклада за анализ на потребностите (D1.2) на E-STEP
е, че "индивидуалните нагласи и умения на учителите не могат да се разглеждат

изолирано от цялостната училищна среда: Всяка намеса или обучение за ефективно
ангажиране на родителите трябва да бъде поставени в рамките на по-широката
цялостна училищна стратегия за разработване на училищна среда, която цени
родителската ангажираност и обучението трябва също да се премести в тази посока.
Всички служители в рамките на едно училище, независимо от ролята им, трябва също
да бъдат обучени да се ангажират ефективно и продуктивно с родителите". Също така
става ясно от констатациите, че всеки опит да се ангажират родителите или всяка
форма на родителски ангажимент трябва да бъде от специфичния контекст за всяко
училище и че няма един подход, подходящ за всички. С оглед на тези констатации
изпълнението на училищни дейности в пилотните училища се планира да следват
подхода на участие в проектирането, при които учителите и ръководителите на
училищата ще оценяват нуждите на своето училище и ще изработят план за действие
за изпълнение на дейностите по родителска ангажираност в собствения си училищен
контекст. Това е в съответствие и с изследователския подхода на цялостното действие
съгласно РП2, който залага роля на учителя/стажанта по-скоро в активна дейност,
отколкото в режим на пасивно потребление.
Училищния план за действие трябва да съдържа следните полета:
 Име на училище/Държава/Адрес/Училищен уебсайт
 Имена на учителите, ангажирани в E-STEP и име на директора на училището

Училищно ниво (Начално/рледно) и тип (общообразователно, специални
потребности, техническо/ професионално/друго)
 Описание на дейността/-ите, които екипът на училището планира да извърши
 Продължителност
 Брой на родителите, които ще бъдат включени
 Описание на ролята на родителите
 Брой и възраст а учениците, които ще бъдат включени
 Предпоставки
 Нужди на училището към които се стремим
 Други заинтересовани страни или член на общостта, включена в дейността
 Специфични обстоятелства, които дейността/-ите поставят пред родителската ангажираност
 Очаквано въздействие на дейността/-ите върху общото развитие на училището
 Средства, които ще бъдат вкбючени в комуникацията / сътрудничеството с родители
 Предметни области/ включени предмети (ако е приложимо)
 Нужда от подкрепа по време на внедряването
 Предвиждани възможни препятствия в сътрудничеството с родители и как
учителите ще се справят с тях
Шаблонът на План за действие е наличен в Приложение 2.
Следва да се отбележи, че завършването на такъв план за действие, може да бъде
трудна задача за училищата, особено когато тя изисква съвместна работа
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между участващите членове на персонала на училището. Партньорите ще
гарантират, че ще се дава цялата необходима подкрепа на училищата, така че те
да работят по плановете за действие, ефективно и по смислен начин. По-долу са
дадени някои насоки за партньорите за това как да съветваме училищата и ги
подкрепяме в тази задача:

Шаблонът на план за действие ще бъде представен и обяснен на персонала на
пилотните училища училище при приключване на работните обучения лице в лице.
Това ще ги подготви да изследват собствените си възприятия, както и училищната
среда и нужди и след това продължете с проектирането на тяхната дейност. Въпреки че
изпълнението на дейностите ще започне през фаза B, на училищата от фаза А също ще
бъдат дадени шаблон за план за действие при приключване на семинарите, а също така
ще изпълняват и докладват за собствената си дейност по време на фаза B.

Въз основа на времето на двете фази на изпълнение, ще се очаква да са
представили своите планове за действие училищата на Фаза А, 2014 г. - до средата на
март, докато за училищата на Фаза B - от средата на април 2015.

Следва да се отбележи за обучаваните, че планът за действие трябва да бъде
колективно подготвен от екипа на E-STEP (2 учители и директор на училище).

Националните координатори ще насърчават участващите екипи от учители да
споделят своя завършен план за действие с останалата част от персонала на училището
и родителите с цел разпространение на визията и да се ангажират по-голям брой
колеги в изпълнението на дейността. Те ще бъдат посъветвани да го обсъдят с
участващите родители и ясно им опишат техните роли в рамките на дейността.

Терминът "дейност", която се използва в образеца за план за действие е
широка, за да се включат различни взаимодействия с родители, в зависимост от
нуждите и контекста на всяко училище. С цел да се помогне на училищата и да им се
дадат идеи за видовете дейности, с които те биха могли да се ангажират, партньорите
ще ползват резултатите от D1.1 на E-STEP, която е идентифицирала случаи и сценарии
на сътрудничество между училища и родителите в различна учебна среда и
идентифициране специфичните обстоятелства, които целят тези практики.

За предоставяне на плана за действие на училищата ще се предостави
специална Google форма. Училищата ще бъдат посъветвани да запишат копие от нея
след подаването му. В случай на училището иска да преразгледа плана си, то ще бъдат
в състояние да го завърши отново.
След края на пилотната фаза (M19), участващите училища ще бъдат помолени да
докладват за реалното осъществяване на тяхната дейност. Резултатите от тези
доклади ще бъдат консолидирани в D3.4 и ще включват следната информация:
 Специфични цели, които бяха постигнати по отношение на ангажимента на
родителите чрез осъществяване на дейността и обучението.
 Влиянието от изпълнение на дейността върху:
o Учители и друг училищен персонал
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o Родители
o Ученици
o Общото училищно развитие
o Други заинтересовани страни и общности
Отклонения от оригиналния план за действие на училището
Фактори, които са повлияли позитивно по време на внедряването
Препятствие при прилагането на дейността и начини по които училището се е
справило
Използване на онлайн средства и цифрови общности и въздействие
План за по-нататъшно приложение и разширяване на дейността

Отново, този шаблон за доклад ще бъде на разположение на училищата онлайн и
е представен в Приложение 3. Всяко училище ще завърши един шаблон за
отчитане и учителите трябва отново да бъдат съветвани от партньорите за работа
по плана колективно, както и да се консултират родителите, за да се отрази на
изпълнението на дейността им. Всички партньори ще бъдат отговорни за
събирането на докладите на училищата, за превода им на английски и
предаването им на лидера на РП3.
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4. Онлайн взаимодействие с родителите
Важен аспект на изпълнението е онлайн взаимодействието между пилотните училища и
родителите, което се планира да се проведе чрез портала Open Discovery Space, в
рамките на цифрова общност, която е била разработена за тази цел
http://portal.opendiscoveryspace.eu/community/teachers-and-parents-collaborativecommunity-669875.

Това онлайн изграждане на общност между училищния персонал и родители ще
вземе под внимание проблемите на достъпа, обсега, неприкосновеността на личния
живот, както и възможността за прехвърляне на комуникация и сътрудничество в
онлайн среда и ще се занимава и с всякакви други проблеми, които могат да
възникнат там. Развитието на учитело-родителски общности еволюира с течение на
определен период от време, за да включи членове, които проявяват чувство за
принадлежност, често базирано на споделени вярвания за това какво представлява
подходящия образователен подход и за ролята на съвременния педагог като агент
и инициатор на знания, като както и ролята на съвременния родител, който има
способността да подпомага работата на учителя и значително да допринесе за
образованието на младите учащи. Според Уиденман (2010) "Членовете на успешни

учебни общности показват общ фокус и обща цел в техните обществени дейности.
Членове взаимодействат в рамките на ясно дефинирана област на интерес за
насърчаване на взаимния растеж (Кар & Чембърс, 2006). Подобно развитие на общ
фокус е идентифицирано като ключова предпоставка за успех във всички
разгледани проучвания".

Имайки това предвид, платформата на ODS и E-STEP общността ще бъдат използвани,
за да се свържат учителите и родителите, както и да се осигури достъп до широк
спектър от ресурси и обучение на разположение онлайн, както и разнообразие от
онлайн общности, където те могат да установят частни или публични групи за
формална или неформална комуникация, както и за обмен на опит. Тази ODS Web 2.0
среда ще предложи родителите и учителите да могат да общуват в безопасна (и лична,
ако биха желали) форма чрез използването на различни инструменти. Това са частни
или публични групи, дискусии, блогове и анкети, дейности и събития.
Функциите и инструментите на общността ще бъдат демонстрирани на участващите
училища по време на семинари лице в лице, а наръчник за използване на тези средства
е свободно достъпен онлайн. На партньорите се препоръчва да подчертаят пред
пилотните училища, че участието в общността включва и достъп до ресурси и функции
за редактиране/споделяне, за да продължат да ги мотивират. Отделно от пилотните
училища, общността ще приветства и други учители и родители, които се интересуват
от изграждане на ефективни партньорства.
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Фигура 3: Заглавна страница на цифровата общност на E-STEP

В рамките на тази общност всеки партньор ще създаде национална под-общност,
където училищата могат след това да създадат индивидуални училищните общности.
Въз основа и на учителските и родителски нужди за лична комуникация или обмен на
материали, те могат да създават свои собствени частни групи, дискусии и блогове за
решаване на въпроси, свързани с техните локални контексти. Училищни (частни) Групи
и общности ще бъдат създадени, за да обменят информация и материали, свързани с
учениците и техния напредък. Фигура 4 представя тази структура на общността и подобщностите, както и кой има достъп до всяка от тях.
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E-STEP централна
общност (всички
учители, родители
& партньори)
Национални общности за всяка
държава (учители, родители от
съответна държава ) & национален
партньор

Индивидуални училищни общности (учители & родители от училището и национални партньори
Групи за 1 към 1
лично взаимодействие между
учители
и
родител
Фигура 4: Структура на цифрови общности в рамките
на E-STEP общността
и

По отношение на комуникационните инструменти, дискусии и блогове ще предоставят
възможност на учители и родители да се включат в смислени дебати с коментари по
конкретни въпроси. Те също така имат способността да привличат вниманието чрез
качване на материали като снимки и видеоклипове на специфични училищни събития.
Функцията "дейности" на общността може също да бъде използвана за допълване на
ученето у дома. Учителите и / или родителите могат също да решат да гласуват за
училищни въпроси, като използват Poll функцията. Събития в рамките на общностите
могат да бъдат използвани, за да разпространяват информация за специфични
училищни събития, ученически конкурси, фестивали, тържества, срещи и т.н. В
допълнение,
общностите
включват
три
важни
функции,
посветени
на
разпространението на училищно съдържание. Това са образователно съдържание,
учебните планове и сценарии за учене. Отделно от дейността, тези функции ще
съдържат специфично обучение и допълнителна учебен материал, който дадено
училище или учител може да реши да разпространи на родителите за домашно
обучение.
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Фигура 5: Функции на цифрова общност

С цел да се мотивира онлайн взаимодействието между родители и учители,
партньорите трябва да разработят подход, който показва стойността на използване на
такъв Web 2.0 инструмент за насърчаване на сътрудничеството между родители и
учители. Осигуряването на родители и учители на интересен материал по актуални
въпроси (като например интернет безопасността, тормоз и т.н.), както и на иновативни
добри практики и идеи има потенциал да привлече интереса на целеви заинтересовани
страни. Такъв материал е вече на разположение в портала на ODS, в раздел, наречен
"Академия за родители" http://portal.opendiscoveryspace.eu/parents-academy и ще бъде
представен и на пилотните училища, така че те да го популяризират пред родителите.

Фигура 6: Заглавна страница на Академия за обучение на родители на ODS
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Друг съвет за насърчаване на онлайн взаимодействие и изграждане на общност, който
партньорите могат да използват, е да стартират своята национална общност по повод
на конкретно училище или национално събитие в областта на образованието, което да
привлече вниманието на учителите и родителите. Въпреки това, особено внимание
трябва да се обърне при получаване не само разрешението от училищното
ръководство, учители и родителски асоциации, но също така и пълната им подкрепа.
Успехът на тези подходи почива върху подкрепата на всички заинтересовани страни,
които споделят общ фокус: това е подобряването на някои аспекти на процеса на
обучение, които излизат извън обичайно дистанцираните отношения между родители и
учители.

5. Летни обучителни събития
Първото лятно обучение по E-STEP се проведе на 17-ти юли 2014 в Маратон, Гърция.
Като цяло, 25 учители и училищни ръководители от начално и средно образование
присъстваха на лятното училище, идващи от Сърбия, Франция, Великобритания,
Финландия, Гърция, Португалия, Румъния, Кипър и Турция. Обучението беше 7-часов
семинар, проектиран и водена от екипа на BCU от проекта, както и целта беше да се
пилотира първоначална версия на рамката за обучение, която е разработил BCU в
рамките на РП2. Семинарът също така беше изнесен в контекста на по-широк курс за
иновации и училищно развитие, а участниците бяха поканени да подготвят
предварително образователен сценарий по всяка предметна област, която би могла да
включи родителите на учениците. Беше наблегнато основно на Модул 1 на рамката за
обучение и семинарът беше разделен на две части: първата част адресираше
концепцията за родителската ангажираност и изследваше възприятията и дефинициите
на участниците. Резултатите от анализа на потребностите (РП1) на E-STEP също бяха
представени заедно с литература по въпроса за родителската ангажираност. Също така
бяха представени три технология в конкретния контекст на практически казуси от
Великобритания, изследващи местните контексти за родителската ангажираност, как в
момента се използват технологиите и визия за бъдещето. Те бяха представени от двама
учители от основно училище City Road и помощно училище Wilson Stuart и служителя за
връзка с обществеността на колежа King Edward VI. Втората част беше предназначена
за опознаване на бариерите и границите за ефективна родителската ангажираност и
екипа на BCU използва драмата в образователните техники, за да разгледа на тези
въпроси. Пълната програма на обучението е представена в Приложение 1.
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Фигура 7: 1-ви Летен семинар – Изработка на артефакти за проучване на нагласите
към родителската ангажираност

Фигра 8: 1-ви Летен семинар – Определяне на приоритети за внедряване на
родителска ангажираност

Втората лятната подготовка ще се проведе през юли 2015 г., като се планира участието
в нея да бъде финансирано от проекта Еразъм+, KA1 за мобилност на училищния
персонал. Това означава, че училищата от E-STEP, както и други училища от
допустимите за финансиране европейски страни, ще бъдат поканени от партньорите да
подават заявления за финансиране за участие в курса за обучение на националните
агенции, отговорни за Еразъм+. За да се достигне до училища от страни извън E-STEP,
ще бъдат използвани и други канали за разпространение, като портала на Open
Discovery Space и други социални медии.
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Според новия процес на кандидатстване по ERASMUS+ повишаването на
квалификацията на учителите не се финансира вече на индивидуално ниво, подобно
на програмата Коменски. Училищата са отговорни за кандидатстване за безвъзмездна
финансова помощ и предоставяйки обширен формуляр за кандидатстване, който
включва анализ на потребностите за вида на обучението, което искат техните
служители да получат, както и "Европейски план за развитие", която свързва
дейностите за мобилност с цялостното развитие на училището към европейското
измерение. Крайният срок за процеса на кандидатстване е 5 март, 2015 г. и
следователно партньорите по E-STEP трябва да обявят летните обучения E-STEP за
своите училища от 15 декември, така че те да се подготвят навреме да подадат
заявленията си. Цялата тази информация ще бъде също така предоставена чрез
официалния сайт на E-STEP, както и чрез E-STEP онлайн общността. Освен това, като
се има предвид сложността на процеса на кандидатстване, ще бъде организиран
уебинар за това как да се подготвя успешно кандидатстване за E-STEP училища,
доставена чрез Google Hangout. The уебинарът ще бъде записан и ще бъде на
разположение за бъдеща употреба от учителите по E-STEP през E-STEP онлайн
общността.

Съдържанието и структурата на обучението ще следват в общи линии линията на
първата лятна подготовка, въпреки че може да има някои изменения в зависимост от
резултатите от работата на РП4 относно оценката на рамката на обучение, което се
дължи на M15 от пилотната фаза А. Второто лятно обучение ще послужи за понататъшно валидиране рамките на обучението и преработено ръководството за
обучение, разработено от РП2.
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6. Резюме на важни дати и отговорности
По-долу е обобщението на важни дати, посочени в този документ и отговорностите
на партньорите по отношение на организирането на семинари за обучение и
подкрепа на изпълнението на училищните дейности с родителите.
Важни дати
 20 януари, 2015






Действия
Завършване на обучителните семинари от пилотна
фаза А - 5 за държава и изпращане на отчет
средата на декември 2014 Избора на училищата от фаза B - 25 за страна
средата на декември 2014 Популяризиране на 2 летен семинар към училища и
подкрепа за финансиране по ERASMUS+ applications
Завършване на семинарите от фаза B – 25 за
края на април 2015
държава
Завършване на училищните дейности с
края на юни 2015
родители и отчети на училищата
2ри летен семинар
средата на юли 2015

Отговорности на всички партньори






на

Провеждане на семинарите от фази A и B, както е обяснено по-горе
Отчет за тренировъчните семинари
Събиране на въпросници за оценка и организация на интервюта с директори
на училища, както е описано в D4.1
Събиране на училищни планове за действие
Развитие на национални цифрови общности в портала на ODS и
мониторинг на взаимодействието между учители и родители
Събиране на крайните училищни отчети и превод на английски – предоставяне
лидера на РП3
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Приложение 1:
1-ва Лятна обучителна програма
Ангажиране на родители: как може родителската ангажираност
да допринесе за училищното развитие и иновации?
9:30

Защо родителска ангажираност? (Фил Тейлър, BCU)

9:45

Използване на творчески методи за изучаване на родителската ангажираност
във Вашия контекст (Алекс Кендъл и Елени Канира, BCU)

10:30

Туитване на снимки – Презентация и дискусия

11:00

Дефиниране на родителска ангажираност (Фил Тейлър, BCU)

11:30

Кафе пауза: Напишете Вашата собствена дефиниция на родителска
ангажираност в 140 символа

11:30

Пауза

Подготовка за ефективно ангажиране на родителите чрез технологии в
училищни дейности
11:45

Резултати от проекта E-STEP (Алекс Кендъл, BCU)



Какво казва литературата?
Какво казват родителите и учителите?

12:30 Технологии в контекст – проучвания от UK изчакващи: локалната среда на
родителската ангажираност; как технологията се използва; стремежи към
бъдещето.



13:30

Колеж King Edward VI (Дийн Уест)
Начално училище City Road (Сандия Галоуей)
Специално училище Wilson Stuart (Арън Дейвис)

Пауза

Подготовка за ефективно ангажиране на родители
15:00

Одит на текущата практика (Фил Тейлър)

16:00

Изучаване на бариери и граници за ефективна РА (Елени Канира)

17:00

Настройка на образователните сценарии на участниците– довършете ‘thinkpiece’ през Туитър
and FB page
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Приложение 2: Шаблон на E-STEP
план за действие
Този План за действие е адресиран до училищата, участващи в проекта E-STEP и е
предназначен да Ви подпомогне да проектирате дейност или серия от дейности във
Вашето училище за да ангажирате активно родителите на учениците. Моля минете
през него и работете с партньорите си, както и с директора на училището и тогава
попълнете следните полета.
* Задължително
Име на Вашето училище: *
Държава *
Адрес на училището: *
Уеб сайта на училището: *
Ниво на училището *
o

Начално

o

Средно

o
Друго:
Тип на училището *
o

Общо

o

Техническо/ професионално

o

Със специални потребности

o
Друго:
Имена на учителите ангажирани с E-STEP: *

Име на директора на училището: *
Моля опишете дейността, която смятате да предприемете за да
ангажирате родителите: *
Продължителност на дейността: *
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Брой родители, които ще бъдат ангажирани: *

IМоля обяснете в детайли каква ще е ролята на родителите: *

Брой ученици, които ще бъдат включени/достигнати: *

IВъзраст на учениците, които ще бъдат включени/достигнати: *
I
Какви нужди на вашето училище адресирате чрез избраните дейности? *

Какви специфични цели адресирате чрез дейността обръщайки
специално внимание на родителската ангажираност? *

Какво влияние очаквате дейността да има върху общото
развитие на училището?*

Какви средства смятате да използвате за да комуникирате и
сътрудничите с родителите? *
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Има ли специфични предметни области, които ще
адресирате чрез дейностите? Ако да, моля опишете. *

От каква подкрепа се нуждаете за да проведете успешно
Вашата дейност, свързана с родителска ангажираност? *

Виждате ли препятствия? Как смятате да ги преодолеете?

Има ли други заинтересовани страни или ангажирани членове
на общността? Моля опишете тяхната роля. *
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Приложение 3: Отчетен шаблон за училища
Този отчетен шаблон трябва да се попълни от училищата, участвали в обучение и прилагане на
училищни дейности за родителска ангажираност в рамките на проекта E-STEP. Моля попълнете
следните полета след като ги обсъдите с Вашите партньори и родителите взели участие в тази
дейност:
* Задължително
Име на Вашето училище: *

Държава *

Какви специфични цели постигнахте по отношение на родителската
ангажираност чрез прилагане на Вашата дейност? *
Моля опишете

Какво влияние има дейността върху учителите и персонала? *
Моля опишете

Какво влияние смятате, че има дейността върху учениците? *
Моля опишете
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Какво влияние смятате че има дейността върху общото развитие на
училището?*
Моля опишете

Какво влияние считате че има дейността върху другите заинтересовани
страни в общността? *
Моля опишете

Има ли отклонения от оригиналния Ви план? *
Моля опишете

Кои фактори са повлияли благоприятно за развитието на дейността? * Моля опишете

Срещнахте ли пречки? Ако да – как се справихте и можете ли да
посъветвате други учители как да се справят? *
Моля опишете
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Използвали ли сте цифровата общност на E-STEP или други е-средства за да работите с
родителите и какво влияние е оказало това върху вашето сътрудничество?
Моля опишете

Как планирате по-нататък да използвате и разширите вашата дейност? *
Моля опишете
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Приложение 4: Разрешителна форма за медийно
отразяване по време на семинарите

Разрешителна форма за медийно отразяване
Аз, долуподписаният, се съгласявам и приемам, че партньорите по проекта E-STEP имат
право да правят снимки, видеозаписи, или цифрови записи на мен, започващи на
[начална дата], и завършващи на [крайна дата] и да ги използват във всяка и всички
познати медии, сега или в бъдеще и изключително за целите на докладване и
популяризиране на проекта. Съгласен съм, че моето име и идентичност може да се
открият чрез описателен текст или коментар.
С настоящото аз давам на [Партньора], и неговите служители всички права да излагат
тази разработка в печатен и електронен вид публично или частно. Аз се отказвам от
всички права, вземания, или интерес който бих имал, за да контролирам използването
на моята идентичност или прилика в каквито и да е медии.
Разбирам, че няма да има финансови или други възнаграждения за да бъда записан,
нито за първоначално или последващо предаване или възпроизвеждане. Разбирам
също, че всяка публична изложба на тези материали ще бъде използвана от
[Партньора] за нетърговски цели.
Аз заявявам, че съм най-малко на 18-годишна възраст, съм прочел и разбрал горното
твърдение, и съм компетентен да изпълня това споразумение.

Име

Адрес

Подпис

Дата

Стр. 31 от 35

Приложение 5: Шаблон на сертификат за учебен семинар
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Приложение 6: Шаблон на сертификат
за отчет на партньорите
Моля, отчетете по-долу всеки от учебните семинари, които сте организирали
и изпратете фотографии на лидера на РП3 (EA)::
1. Дата на семинара:

2. Локация:

3. Име(на) на участващото училище(а):

4. Статус на участниците (директор, ИКТ учител, друг учител)
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5. Покрихте ли всички учебни модули по време на курса? Да/ Не

6. Какви въпроси бяха повдигнати от участниците по отношение на обучението и
тяхното участие в проекта?

7. Коя част от обучението усещате като най-успешна?

8. Коя част от обучението намирате за по-малко успешна?

9. Имате ли предложения за бъдещите семинари? Моля опишете.
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Приложение 7: Пилотни училища – Фаза A

Страна

Тип на училището
(общообразовате
Местоположение лно, професионал
но, със специални
нужди, друго
Other)
Vienna
Общообразователно

Ниво на
училището
(начално,
средно,
друго)

Schwechat
Horitschon
Klosterneuburg
Oberpullendorf

Общообразователно
Общообразователно

Средно
Начално

Общообразователно

Средно
Средно

София
Дупница

Професионално
Професионално/
техническо
Общообразователно

София

Общообразователно

Средно

Общообразователно

Средно

Общообразователно

Средно

Patras

Експериментално

Средно

Lechena, Ilia

Професионално

Начално

Lalas, Ilia
Zakynthos

Общообразователно

Средно

Общообразователно

Начално

Общообразователно

Средно

Общообразователно
Общообразователно

Начално
Средно

Общообразователно

Начално

Общообразователно

Средно

Общообразователно

Начално

Sandhya Galloway
Aron Davies

Athens
Dublin 24
Lucan Co Dublin
Robertstown Co
Kildare
Finglas, Dublin
Sexton St
Limerick
Birmingham
Walsall

Dean West

Stourbridge

Колеж от шеста
форма

Kerry Grosvenor
Ronnie Wood

Birmingham
Birmingham

Начално

Име на училище/
лице за контакт

KMS Schopenhauerstraße
BG/BRG Schwechat
NMS Horitschon
BG/BRG Klosterneuburg
BHAK/BHAS Oberpullendorf
Професионална гимназия по
6 България
електроника “Джон Атанасов”
7 България СОУ “Христо Ботев”
51 СОУ “Елисавета Багряна” за
8 България изкуства и компютърен дизайн
1
2
3
4
5

Австрия
Австрия
Австрия
Австрия
Австрия

9 България
10 България

Гимназия за математика и науки Кюстендил
“проф. Емануил Иванов”
2 СОУ “Академик Емилиян Станев“ София

Experimental Junior High School of
Patras
Гърция Vocational Senior High School of
12
Lechena
Гърция
13
Senior High School of Lalas
Гърция
14
Primary School of Mount Zone
Гърция Ellinogermaniki Agogi Junior High
15
School
16 Ирландия Sacred Heart SNS
17 Ирландия Lucan Community College
Ирландия Robertstown NS
18
11

Гърция

19 Ирландия St Michaels Holy Faith,
Ирландия Scoil Iosagain CBS Primary School
20
21

UK

22

UK

23

UK

24
25

UK
UK

Начално

Средно
Средно

Начално
Със специални
потребности

Средно
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