Как мога да се възползвам от E-STEP?

• Вслушване в нуждите на учители и родители
за постигане на ефективна комуникация
• Специализирана рамка за провеждане на
семинари и трейнинги в училище
• Стратегии и инициативи за ефективно
партньорство между родители и училища
• Осигуряване на насоки и подкрепящи материали
за училища

Продължителност на проекта:
24 месеца (Декември 2013 да
Ноември 2015)

Партньори по проекта:

e-step

• CTI, Институт за компютърни

технологии и преса “Диофантус”,
Гърция
• BCU, Университет на Бирмингам,
Обединено кралство
• BMUKK, Федерално министерство
на образованието, изкуствата и
културата, Австрия, преименувано през 2014 на BMBF, Федерално министерство на образованието и жените
• NRN Association, Сдружение
„Национална изследователска
мрежа“, България
• EA, Ellinogermaniki Agogi, Гърция
• ULS, Универсални обучителни
системи, Ирландия

Контакти:
CTI, Институт за компютърни
технологии и преса “Диофантус”
Джон Гарофалакис
N Kazantzaki Street, GR-26504, Patras
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Последвайте ни във Фейсбук:
www.facebook.com/estepproject
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Допълнителна информация:
http://estep-project.eu
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Кратко описание:
Възможността на учителите и директорите на училища да си сътрудничат ефективно с родителите
на учениците е идентифицирана като един от приоритетите, които страните членки на ЕС трябва
да промотират както във встъпителните обучения
за учители, така и в постоянната професионална подкрепа за да се постигне високо качество
на резултатите, касаещи учениците. Училищата
следва да бъдат разглеждани като „обучителни
общности“, където ученици, родители и учители
допринасят за една обща визия за ценностите и
целите на образованието. Ефективното училищно
ръководство също е свързано с изграждането на
активни партньорства с родителите, така че да
се насърчат по-високи постижения, както и да се
подкрепи цялостното когнитивно и социално развитие на учениците

Целта на проекта е да се подобрят знанията и
разбирането на учителите и училищните ръководители за ефективно ангажиране на родителите,
както и да им се даде възможност да развият
умения, които ще засилват и подобряват на ролята на родителите в образованието. Това ще бъде
постигнато чрез използване на най-съвременните
инструменти ИКТ мрежови инструменти. Тези
технологии ще бъдат от полза на учители и родители, като им се даде възможност да се свържат
към образователни услуги, ресурси и съвместни
дейности за подкрепа на ученето

Целта на проекта е да се подобрят знанията и разбирането на учителите и училищните ръководители
за ефективно ангажиране на родителите, както и
да им се даде възможност да развият умения, които
ще засилват и подобряват на ролята на родителите
в образованието. Това ще бъде постигнато чрез
използване на най-съвременните инструменти ИКТ
мрежови инструменти. Тези технологии ще бъдат
от полза на учители и родители, като им се даде
възможност да се свържат към образователни
услуги, ресурси и съвместни дейности за подкрепа
на ученето

Обучителната рамка ще се поддържа и в бъдеще,
чрез използването на онлайн обучение, заедно с
комплекти от инструменти и насоки за училищния
персонал. Този процес ще даде възможност на
учителите да бъдат запознати с емпиричното
знание за ангажиране на родителите и директно
да прилагат тези знания в реални житейски ситуации в избрани пилотни училища от цяла Европа.

Окончателни резултати от проекта

• Специализирана мрежа за обучение и поддържащи материали за учители от цяла Европа за:
– Как да подкрепим, ангажираме и мотивираме
родителите да използват социалните мрежи
за да си сътрудничат с учителите
– Разработване на стратегии и инициативи,
които учителите и училищните ръководители могат да използват, за да комуникират
ефективно с родителите и да ги включат в
обучението на децата им в дома и в училище
– Специфични подходи за училищни лидери за
това как да подкрепят учителите си за проектиране и ефективно прилагане на дейности
за ангажиране на родителите.
• Прилагане в 25 европейски училища във фаза
A, и в 125 училища във фаза B

Родителите ще могат да се възползват от цифрови ресурси и социални мрежови инструменти за
да си сътрудничат по-ефективно с учители и да
участват и съвместно изграждат по-добро разбиране за образованието на децата си. Проектните
инструменти и ресурси ще подкрепят училищния
персонал в изграждане и укрепване на партньорства между родители и училище.

