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Проектът SNAC
Европейската комисия и политиците във всяка страна следва да насърчават
всяко местно училище, независимо от неговата големина или местоположение,
да е отговорно към проблемите, пред които е изправено неговото общество. За
да се постигне това, трябва да се създадат силни и устойчиви връзки в
обществото и да се предприемат действия, които да позволят на семействата,
местните заинтересовани страни, бизнеса и училищата да обвържат и
подкрепят всички форми на формално и неформално обучение.
Ангажираността на цялата общност е от ключово значение и може да бъде
постигната чрез родителско сътрудничество, учебна програма, свързана с
реалния свят и решаване на локалните проблеми на общността. В този аспект
проектът „Училищни мрежи за оповестяване и защита на гражданите“ (SNAC)
има за цел да помогне на училищата да станат отворени центрове на иновации,
образование, обучение и информация за местната общественост. Чрез SNAC
училищата трябва да използват образователните иновации, инструментите на
обучението чрез открития, технологиите, преподаването на природни,
хуманитарни и социални науки, за да проучват и да се справят с проблемите на
местно ниво.
Всяко отворено училище по проекта SNAC ще бъде в постоянно взаимодействие
с местната общност и ще се развива като неин равностоен социален партньор.
Това училище ще следва отзвука от проблемите на местната общност и реагира
по съответен начин. То ще трябва да планира и изпълнява проекти, които могат
да увеличат научния потенциал на местно ниво. Съгласно нашата визия
проектите на учениците ще разработват решения на системи за ранно
предупреждение, наблюдение на сеизмичната дейност и дейности за защита на
гражданите. По този начин участниците ще си взаимодействат по време на
процеса на извършване на научни изследвания и иновации с ясната цел да
съгласуват както процеса, така и неговите резултати с ценностите, нуждите и
очакванията на европейското общество. Увеличаването на осведомеността за
тези дейности е от основно значение. Обучението по природни науки чрез
изследователски и базирани на проекти методи за обучение е силно свързано с
уменията на 21-ви век, които настоящите ученици и бъдещи граждани трябва
да развият, за да станат новатори чрез, сътрудничество, съвместни дейности и
критично мислене.
В този контекст проектът SNAC има за цел:
- да трансформира училищата в центрове за иновации и информация за
сеизмичната дейност и защита на гражданите, които развиват
взаимоотношения с местни граждани и институции, организации за защита на
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гражданите, бизнеса, изследователски
заинтересовани страни на местно ниво;

и

научни

центрове

и

други

- да предложи педагогически практики, основани на методи, базирани на
проучвания, които са по-ефективни в областта на преподаването на природни
науки;
- да предложи на учителите и директорите множество ангажиращи
образователни STEM дейности, чрез които учениците учат, практикуват и
използват самите научни инструменти и методи, като в същото време трябва да
споделят резултатите от работата си с широката общественост;
- да подобри осведомеността на учениците за техните роли, отговорности и
нагласи като бъдещи учени, изследователи, инженери и преди всичко
граждани;
- да насърчи научната и цифровата грамотност на учителите и учениците и да
подчертае аспектите на гражданската защита, гражданството, отговорностите
на гражданите и транснационалното сътрудничество;
- да създаде специална база данни с лесен за използване интерфейс, която да
позволи събирането на сеизмологични данни от съществуващата мрежа от
сеизмометри в училищата в цяла Европа и тяхното представяне;
- да определи въздействието и ефективността, както количествено, така и
качествено, на ниво ученик, учител и училище / институция;
- да насочи и подпомогне всички, които се интересуват от резултатите на SNAC,
чрез ръководството „Препоръки за бъдещо използване“, съдържащо
демонстрационни случаи, най-добри практики и случаи на постижения,
надхвърлящи очакванията.
SNAC ще развие мрежа от 100 отворени училища в страните, които участват в
проекта. Всяко училище от мрежата ще бъде център, свързан с местните
заинтересовани страни, изследователи и експерти, както и с други училища в
района или в страната. Много училища ще бъдат оборудвани с ценово достъпни
сеизмометри (напр. ТС1 сеизмометър, Raspberry Shake) или любителски
сглобени устройства, разработени от учениците в рамките на тяхни проектни
дейности или конкурси, инициирани от проекта, ще съберат сеизмични данни и
в кратки срокове ще предоставят тази информация на местните власти.
Проектите на учениците ще се основават на използването на многобройните
данни, които ще съберат тези евтини устройства, докато данните от всички
училища ще бъдат достъпни за по-голяма аудитория чрез специалната база
данни по проекта SNAC.
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Резюме
Училищни мрежи за оповестяване и защита на гражданите (SNAC) е проект,
получил финансиране от Европейския съюз по Програма Еразъм + чрез
Националната Еразъм агенция на Гърция съгласно споразумение за отпускане
на безвъзмездна помощ No.2018-1-EL01-KA201-047847.
Първият образователен резултат на проекта е „Пътна карта за отворено
обучение“. Пътната карта за отворено обучение предлага ясно описание на
необходимите стъпки, които училищата ще трябва да предприемат, за да станат
центрове за отговорни иновации, които ще обединят възможно най-много от
заинтересованите страни с цел да се създадат идеи и решения, които са
насочени към проблемите и предизвикателствата на местно ниво. Освен това,
картата се фокусира върху конкретния пример за обучението по сеизмология,
за да подпомогне изпълнението на дейностите по проекта като най-съвременен
подход при въвеждането на отговорни изследвания и иновации (ОИИ) в
училищата. Пътната карта за отворено обучение предлага ясна и поетапна
информация за това как училище, което участва в проекта, ще може да започне
процеса на отварянето си към местната общност чрез използване на проекти,
обогатени с ОИИ. Пътната карта трябва да улесни привличането на ученици за
участие в реални проекти, които предлагат иновативни решения, адаптирани
към местните особености, чрез използване на реални умения за решаване на
проблеми, работа със сеизмичните данни, които учениците са събрали, както и
как да се справят и изучават различни ситуации и да участват в значими и
мотивиращи научно-изследователските дейности по превенция и смекчаване
на последиците от бедствия при земетресения.
Първата част от този материал се фокусира върху подходите за отворени
училища. В тази част, в допълнение към определенията, разработени от
Европейската комисия, се обсъжда и теоретичната рамка за подхода на
отворено обучение в светлината на различни статии, доклади от проекти и
други източници в тази област.
Втората част описва пътната карта на системите, които позволяват на
училищата да използват подхода на отворено обучение. Пътната карта включва
6 стъпки за създаване на подход на отворено обучение в:
Стъпка 1: Създаване на комитет и работни групи в училището за
трансформация към отворено обучение.
Стъпка 2: Организиране на събития за професионално развитие за училищния
колектив.
Стъпка 3: Изграждане на ефективни взаимоотношения със заинтересованите
страни и други иновативни училища.
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Стъпка 4: Създаване на среда за преподаване и учене, базирана на подхода за
отговорни изследвания и иновации.
Стъпка 5: Извършване на оценка за проверка на качеството
Стъпка 6: Отразяване и споделяне на добри практики чрез използването на
различни комуникационни канали.
В последната секция се обсъждат резултати, предложения и бъдещи стъпки.
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Речник на използваните термини по проекта
Изследване: Научното изследване се определя като "разнообразни начини, по
които учените изучават естествения свят и предлагат обяснения, основани на
доказателствата, получени от тяхната работа" (National Research Council, 1996,
стр. 23). Според Bybee (1997), изследването представлява сърцето на науката
като дисциплина, а истинската научна грамотност не може да бъде постигната,
без да се използват умения за изследване. Въпреки че научните изследвания са
станали много важни за учените и педагозите след 60-те години на миналия век,
все още няма категоричен консенсус относно дефиницията на обучението чрез
проучване в научно-образователната литература. В последно време различни
преподаватели в областта на науката определят обучението, базирано на
проучване в термини и в комбинация със следното: "формулиране на въпроси"
(Keys & Bryan, 2001; Zee, Iwasyk, Kurose, Simpson & Wild, 2001), "проектиране на
експерименти" (Shimoda, White, & Fredericksen, 2001; Yerrick, 2000),
"предвиждане на резултатите" (Songer, Lee & Kam, 2002), "събиране на ресурси
и данни" (Byers & Fitzgerald, 2002), "анализ на данни" (Donaldson & Odom, 2001),
"трансформиране на знанието" (Bybee, 1997; Hamm & Adams, 2002),
"практически и мисловни дейности" (Crawford, 2000; Gibson & Chase, 2002),
"комуникиране на научни аргументи" (Bybee, 1997), „процес на откриване“
(Schwab, 1964)," вземане на решения за действия "(Hmelo-Silver & Nagarajan,
2001) и" автентична научна практика "(Cartier & Stewart, 2000; Edelson, 2001)
(цитиран в Atar, 2007).
Проучването започва със събиране на информация чрез използване на
човешките сетива - зрение, слух, докосване, вкус и мирис. То подкрепя и
насърчава обучаемия да поставя под въпрос, да провежда изследвания и да
прави открития чрез собствения си опит. Практиката превръща учителя в учащ
с учениците, а учениците стават с нас учители. Андерсън (2002) заявява, че
изследването е добра комбинация от учене, преподаване и правене на наука в
класната стая и всички компоненти са взаимно свързани помежду си (Ark of
Inquiry, 2018).
Отворено обучение: Институциите, които насърчават партньорствата с
родителите и местната общност с цел да ги ангажират в процесите на
преподаване и учене, но също така и да представят образованието като
предпоставка за развитието на местната общност. Смятаме, че средата на
„отворено обучение“, е среда в която (а) училищата, в сътрудничество с други
заинтересовани страни, стават приносители на благосъстоянието на
общността, (б) семействата се насърчават да станат реални партньори в
училищния живот и дейности; бизнесът, гражданите и широката общественост
активно участват в пренасянето на проекти от реалния живот в класната стая.
Отворените образователни ресурси предоставят стратегическа възможност за
12

подобряване на качеството на образованието, както и за улесняване на
политическия диалог, споделянето на знания и изграждането на капацитет.
Отворените образователни ресурси са материали за преподаване, учене или
изследване, които са обществено достояние или са издадени с лиценз за
интелектуална собственост, който позволява безплатно използване,
адаптиране и разпространение (Sisnetwork, 2016).
Култура на отворените училища: Културата на отворените училища въвежда
външни идеи, които предизвикват вътрешни възгледи и убеждения и от своя
страна изнася своите ученици - и техните активи - към общността, на която
служи. Такава ангажираща среда допринася съществено за нейната общност:
проектите на учениците отговарят на реалните нужди в общността извън
училището, те са представени публично и се основават на местните умения и
опит. Училищната среда насърчава независимостта на учащите - и
взаимовръзката - чрез сътрудничество, наставничество и чрез предоставяне на
възможности на учащите да разберат и изследват своето място в света (Sotiriou
et al., 2017).
Център за отворено обучение: Развитието на Център за отворено обучение
(среда, ситуирана в училище, прилагаща Културата на отворените училища)
изисква основно преосмисляне, не само в педагогиката, а и във всеки аспект от
начина, по който училището е организирано: неговата структура, култура, както
и използване на пространство, място и време. Центърът за отворено обучение
ще бъде отворена, любознателна, приветлива и демократична среда, която ще
подпомага развитието на иновативни и творчески процеси, както и
образователни дейности. Това е среда, която ще улесни процеса за предвиждане,
управление и наблюдение на промените в училищните условия, чрез
осигуряване на проста и гъвкава структура за следване, така че училищните
ръководители и учители да могат правят нововъведения по начин, подходящ за
местните училищни нужди. Ще се осигурят иновативни начини за изследване
на света: не само за автоматизиране на процесите, но и за вдъхновяване,
ангажиране и свързване (Sotiriou et al., 2017).
Пътна карта на отвореното обучение: Консорциумът разработва Пътна карта
на отвореното обучение в подкрепа на училищата с цел да обмислят, плануват
и предприемат промени в образованието за обучение през 21
век/съвременното обучение. Прилагането на такъв подход в местните условия
ще изясни, че училищата могат да спечелят много от насърчаване на връзките
между формалното и неформалното обучение, между съществуващите
доставчици на образование и новите участници. Такова действие изисква
обединяване на областите на знание, ефективно и затворено
междуинституционално сътрудничество и организационни промени в областта
на научното образование. Целият процес е описан аналитично и систематично
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в документа „Карта на отвореното обучение“, който е един от основните
резултати от проекта. Този документ е първата стъпка в пътешествието към
образователна реформа, която може да отнеме много години. Трябва да се
отбележи обаче, че постигането на висококачествено преподаване на природни
науки изисква комбинирана и непрекъсната подкрепа на всички
заинтересовани участници, изследователи, научни сътрудници, създатели на
политики и разработчици на учебни програми, обучители на учители по
природни науки, учители, ученици и родители (Sotiriou et al ., 2017).
Проектно базирано обучение: Обучението, основаващо се на проекти е
основният педагогически подход в Културата на отворените училища. Макар
учителите да правят разграничение между проект, проучване и обучение –
основано на проблеми, в действителност различията са незначителни, особено
в сравнение с по-предаваните, лекционни или базираните на работен лист
форми на обучение. Големите проекти израстват от запитвания, с цел да се
решат проблемите. Учениците ги считат за силно ангажиращи, защото
извършват работа, която е важна за тях и техните семейства или общности.
Обучението започва с проблем, който трябва да бъде решен и същият е поставен
по такъв начин, че децата трябва да придобият нови знания, преди да могат да
го решат. Вместо да търсят един правилен отговор, децата тълкуват проблема,
събират необходимата информация, идентифицират възможните решения,
оценяват възможностите и представят заключения. Те се наслаждават на
възможността да правят връзки между света на възрастните, да работят в
различни дисциплини и в продължителен период от време.
Отговорно гражданско общество: Отговорното гражданско общество
разглежда гражданското общество като обща практика на отговорност между
индивидите и тяхната политическа, социална, икономическа и естествена
среда. То излиза извън рамките на формалните отношения на права и
задължения между гражданите и държавата и разпростира пространствените,
времеви и материални граници на гражданското общество към тези на
глобалната икономика (Lister, 2007). Тъй като Отговорното гражданско
общество разширява отговорностите на гражданското общество към широка
представа за справедливост и грижа и дава по-голяма тежест на универсалните
принципи на демокрацията, човешките права и глобалните блага (Micheletti &
Stolle, 2012), някои учени твърдят, че тази нова версия на гражданско общество
има потенциала да предизвика и промени съществените структурни
първопричини, които на първо място са довели до проблеми, свързани с
околната среда и социалната справедливост (Barry, 2005).
Отговорно изследване и иновация (ОИИ): Концепцията е обяснена от
Европейската комисия (2014), както следва: „Отговорно изследване и иновация
(ОИИ) означава, че социалните участници работят заедно по време на целия
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процес на научни изследвания и иновации с цел по-добро съгласуване както на
процеса, така и на неговите резултати, с ценностите, нуждите и очакванията на
европейското общество." Учениците, които имат ранна възможност да общуват
с широка аудитория от заинтересовани страни, ще бъдат по-добре подготвени
по-късно като граждани, за да дискутират и да обмислят научни въпроси с
отворен и критичен ум, като вземат предвид това, което е споменато като
типични аспекти на ОИИ, като например глобалното и устойчиво въздействие
на резултатите от научните изследвания и иновациите, в които положителните
и отрицателните последици са балансирани, социалната значимост и
значението на съвместната работа и съвместното създаване с участието на
крайните потребители (Sutcliffe, 2011).
Заинтересована страна: Съгласно Терминологичния речник на реформата в
образованието (2019 г.), терминът заинтересована страна в образованието
обикновено се отнася до всеки, който инвестира в благосъстоянието и успеха на
училището и неговите ученици, включително администратори, учители,
членове на персонала, ученици, родители, семейства, членове на общността,
местни бизнес лидери и избрани длъжностни лица като: членове на училищния
съвет, общински съветници и държавни представители. Заинтересованите
страни могат да бъдат и колективни субекти, като местен бизнес, организации,
групи за застъпничество, комисии, медии и културни институции, в допълнение
към организации, които представляват специфични групи, като например
учителски съюзи, организации между родители и учители, както и асоциации,
представляващи началници, директори, училищни съвети или учители по
конкретни академични дисциплини. Накратко, заинтересованите страни имат
„залог” в училището и неговите ученици, което означава, че те имат личен,
професионален, граждански или финансов интерес или загриженост.
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1. ОТВОРЕНАТА УЧИЛИЩНА СРЕДА: ТЕОРЕТИЧНА РАМКА
В много доклади, публикувани от Европейския съюз, има драматично
намаляване на знанията и уменията на учениците, свързани с науката,
технологиите и иновациите. Много изследвания показват, че традиционните
методи на преподаване не са полезни при преподаването на курсове по STEM
(Science Technology Engineering Mathematic); те засягат интересите и
мотивацията на учениците по негативен начин, в резултат което много ученици
отпадат от училищата си.
Проучванията в областта на научното образование дават резултати, които
показват, че гражданите вярват, че иновациите в науката и технологиите могат
да доведат до спешни решения на екологични, здравни и основни проблеми на
инфраструктурата (Sjøberg & Schreiner, 2010). Докладът относно „Увеличаване
на въздействието на програмите на ЕС за изследвания и иновации“, публикуван
от Европейския съюз, препоръчва 11 ключови действия. Три от тях са свързани
с образователния сектор и са жизненоважни за бъдещето на научните
изследвания и иновации на ЕС:
#3. Образоване за бъдещето и инвестиране в хора, които ще направят
промяната.
Действие: модернизиране, възнаграждаване и възможност за подкрепа на
образованието и обучението на хора за творческа и иновативна Европа
#8. Мобилизиране и включване на гражданите.
Действие: стимулиране на съвместно проектиране и съвместно създаване чрез
участие на гражданите.
#11. Улавяне и по-добро популяризиране на въздействието.
Действие: изцяло ЕС проучвания и иновации, както и осигуряване на широка
комуникация на неговите резултати и въздействия.
1.1. Обучение на европейските граждани за бъдещето
Лами (2017) посочва, че Европа може да има най-впечатляващия набор от
таланти на Земята, но няма да успее да се възползва от това, ако
образователната система не насърчава по-иновативна и дружелюбна откъм
поемане на рискове култура. Отлични изследвания и иновации не могат да
бъдат реализирани без отлична образователна система. Една фундаментална
реформа на ролята на образованието трябва систематично да включва
иновациите и предприемачеството в образованието в Европа, като се започне
от началните училищни програми. Училищата трябва да насърчават култура,
която увеличава самочувствието и осигурява на обществото среда, която
позволява нови начини за продължаване на ученето през целия живот. В
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бъдеще всички в обществото трябва да бъдат стимулирани да бъдат креативни,
от деца до възрастни хора, от служители до работодатели, от държавни
служители до стартиращи фирми (Lamy, 2017).
1.2. Мобилизиране и включване на заинтересованите страни в науката,
технологиите и иновациите
Адаптирането на заинтересованите страни в широката перспектива към научни
и технологични изследователски среди и в образователната система ще доведе
не само до развитие на иновативни идеи и продукти, но ще осигури и промяна
в обществото. Това ще доведе отворената наука и отворените иновации и,
разбира се, отворените училища до следващото ниво и ще превърне Европа в
континентален и жив иновационен център (Lamy, 2017). Когато е възможно,
гражданските науки трябва да бъдат насърчавани и гражданите трябва да
бъдат доставчици и потребители на данни, произведени от научни изследвания
на високо ниво. Това ще засили и даде нов смисъл на политиката на отворен
достъп до публикации и данни; тази отвореност следва да даде възможност на
гражданите и групите от граждани да участват в основаните на доказателства
политики и вземане на решения. Това може да доведе до нови видове
партньорства, като например „P4P“ или „P4.0“, където „хората“ работят
съвместно с публичния и частния сектор (Lamy, 2017). Значението на P4.0 е
следното: People 4.0. Използването на нови технологии в различни сектори и
компании като Uber, таксиметровата индустрия, Airbnb и хотелиерския бизнес
промени пътя на човешките навици. Концепцията People 4.0 е пряко свързана с
тези технологии. В проекта SNAC основната цел е заинтересованите страни
(хора) и училищният персонал да допринесат за преподаването и учебната
среда, като използват новите технологии за обучение, като например уеб
платформата, създадена от проекта OSOS. Това ще помогне и подкрепи
училищата да се трансформират в иновационни центрове, където
заинтересованите страни и училищният персонал работят заедно, за да
намерят алтернативни решения на проблемите в обществото.
1.3. Изграждане на капацитет
Успехът и устойчивостта на иновациите в трансформацията на науката и
технологиите зависят главно от участието и приноса на заинтересованите
страни. Заинтересованите страни, подкрепящи всеки иновационен процес
трябва да бъдат в състояние да мотивират и ангажират гражданите с
подходящи предизвикателства, които да участват, да реагират и да подпомагат
с отзиви, когато е необходимо. Създаването на нови партньорства в местните
общности подобрява научното образование за всички граждани. В
краткосрочен план се очаква развитието на партньорства между училищата,
местните общности и местната индустрия да допринесе за по-голяма
заинтересованост към науката и грамотно общество и ученици с по-добра
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осведоменост и интерес към научни кариери. В средносрочен план дейностите
следва да предоставят на гражданите и бъдещите научни работници
инструментите и уменията за вземане на информирани решения и избор и в
дългосрочен план това действие следва да допринесе за постигане на целите на
Европейската изследователска общност за увеличаване на броя на учените и
изследователите в Европа (H2020).
В резултат на споменатите по-горе разсъждения сътрудничеството между
доставчиците на формално, неформално и информално образование, бизнеса и
обществото следва да бъде засилено, за да се гарантира адекватно и смислено
ангажиране на всички участници с наука, както и да се увеличи възприемането
на научните изследвания и кариерното развитие в научната област, заетостта и
конкурентоспособността (H2020).
За да се превърне този процес в смислено действие, не само училищата и
училищния персонал, но и гражданите, работещи в различни сектори, трябва да
се обединят и да си сътрудничат в училищната среда. Тази ситуация внася в
образователната сфера нова концепция: Отворено обучение.
Съгласно Рамковата програма „Хоризонт 2020“, трябва да бъдае насърчавано
отвореното обучение, в което училищата, в сътрудничество с други
заинтересовани страни, стават агенти на благосъстоянието на общността,;
семействата се насърчават да станат реални партньори в училищния живот и
дейности; бизнеса, гражданите и обществото трябва активно да участват в
пренасянето на реални проекти в класната стая (Horizon 2020).
Сегашните училища трябва да бъдат инкубатори за изследвания и изобретения.
Те трябва да бъдат ускорители на иновациите. Да насърчават отвореното
обучение. Училищното ръководство трябва да подкрепя визия за създаването
на учебен опит, който да осигурява правилните инструменти и подкрепа за
развитието на всички обучаеми. Учителите трябва да бъдат сътрудници в
обучението, да търсят нови знания и постоянно да придобиват нови умения
заедно със своите ученици. Необходим е цялостен подход към иновациите. Едно
отворено училище, което ефективно въвежда иновации в научното образование
е привлекателна среда не само за учениците и учителите. Постепенно то
приобщава семействата, общността, местния бизнес, международни експерти,
университети и други заинтересовани страни към това, което наричаме
„отворено училище“.
Тази инициатива има за цел да трансформира училищата в отворени училищни
помещения и пространства, обслужващи обществото - и обратното - обществото
става важен партньор, който подкрепя училищата (UNICEF, 2015).
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1.4. Концепцията за отворено обучение
Педагогическата рамка на SNAC се основава на два основни стълба, като
първият е училищната откритост към местните общности и към обществото
като цяло, а вторият е използването на проектна и изследователска
методология на преподаване и учене. И двете са основни елементи на
концепцията за отворено обучение, разработена в рамките на проект „Отворено
училище
за
отворени
общества“
(OSOS),
финансиран
от
ЕС
(http://www.openschools.eu). Проектът OSOS има за цел да разработи модел на
отворено обучение, който да въведе и тества с 1000 училища в Европа. Въпреки
че фокусът му е върху научното образование, подобен подход може да бъде
съответно приет и в SNAC с акцент върху проучването на земетресенията чрез
сеизмометри, инсталирани в училищата, защита на гражданите, обществена
осведоменост и т.н. В нашите планове е близкото сътрудничество с OSOS – от
една страна, за да се възползваме от неговите резултати, опит и констатации, а
от друга страна - да използваме инструменти и концепции (напр. платформа за
подкрепа на общността, инструменти за създаване на съдържание), които са
разработени и успешно внедрени по време на неговото изпълнение.
Първоначалната цел е да се започне разработването на първоначална общност
от практики, която може да бъде доразвита и установена с подкрепата на
партньорите по проекта с дългосрочната цел за самоустойчивост
(Mavromanolakis и Sotiriou, 2018).
1.5. Характеристики на отвореното училище
В контекста на SNAC, определяме едно училище като отворено, ако притежава
следните характеристики (Sotiriou, S., et al. 2017):
● Приветства и насърчава сътрудничеството с доставчици на неформално и
информално образование, инициативи, родители и местни общности, за да
се гарантира ангажираността на всички участници с акцент върху
осведомеността за и защитата от земетресения. В този смисъл училището
не се разглежда като изолирана самостоятелна затворена система, а като
активен централен компонент, до известна степен автономен и динамичен
и в активно взаимодействие с дейностите на заинтересованите страни
извън училището.
● Става посредник или централна точка на благосъстоянието на общността.
SNAC има за цел да подкрепи училищата, учителите и техните ученици в
разработването на образователни проекти, които предлагат решения на
нуждите и предизвикателствата на техните местни общности, като
подчертават факта, че благосъстоянието е еквивалентно на безопасен
живот като цяло, като предпазните мерки при земетресения са особено
важен елемент от него. Основният подход ще бъде да предизвиква и
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насърчава учениците да изследват за себе си понятието за благополучие,
като идентифицират и изразяват важното за тях, какво ги притеснява, какво
могат да променят или повлияят, как могат да допринесат или да служат. В
този процес те не само ще се чувстват ангажирани и оправомощени, но и ще
развиват и насърчават позицията си на отговорни граждани в бъдеще.
● Насърчава сътрудничеството и партньорството, които благоприятстват
развитието на експертни познания, съвместната работа, споделянето и
прилагане на знания, изследователски/проучвателни констатации и които
пренасят проекти, свързани с реални проблеми или предизвикателства в
класната стая. Партньорите по проекта в SNAC, индивидуално или
съвместно, в продължение на много години са развивали и насърчавали
иновативни образователни приложения и подходи за училищата. В рамките
на SNAC ще се засили и улесни споделянето и съвместното създаване, като
по този начин се подкрепи по-нататъшното развитие на компетенциите на
21-ви век чрез творческо решаване на проблеми, откриване, учене чрез
правене, учене чрез опит, критичното мислене и креативността.
● Фокусира се върху или насърчава ефективната родителска ангажираност.
Тази характеристика се основава на общото понятие за капитала на
знанието на училищните общности и на неговия двупосочен трансфер,
обмен и разпространение. С други думи, знанието или разбирането,
придобито от проектите на учениците, разработени в училище, се
прехвърлят на родителите, а от друга страна - опитът и експертизата на
родителите са ангажирани да влияят към ефективна промяна.
Естествено е да се очаква, че училищата, които проявяват интерес към участие
в SNAC, може да не са развили тези характеристики на едно и също ниво. Поради
това SNAC предлага пътна карта, както е подробно описано в Глава 2 на този
документ, а също и програми за обучение на учители, които ще са във фокуса на
Обучителен резултат 2 и които ще бъдат предложени като практически насоки
или механизми за подкрепа и ще са основа за подпомагане на училищата и
учителите в процеса на придобиване или развиване на горепосочените
характеристики.
1.6. Ефективно преподаване и учене (педагогика, базирана на проекти и
проучвания)
Основният педагогически подход, възприет от SNAC, е преподаване и учене,
основано на проекти, заедно с методология, основана на изследвания за STEM
обучение. Въпреки наличието на разлики между обучението, базирано на
проекти, на проучвания и ученето, базирано на решаването на проблеми, в
действителност различията са сравнително незначителни и всички са доказали
своята ефикасност в сравнение с традиционните форми на преподаване и учене,
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базирани на лекции. Големите проекти се разрастват чрез изследвания, целящи
да разрешат проблемите. Учениците ги намират за силно ангажиращи, защото
извършват работа, която е важна за тях и техните семейства или общности.
Целият процес дава на учениците възможност да се сблъскат с реални
предизвикателства, да работят интердисциплинарно, да се научат да да работят
в екипи, да представят своите констатации и решения и да обсъждат работата
си със своите връстници, с експерти и с общността.
В следващия раздел ще разгледаме подробно процеса от четири стъпки
„Почувствай-Представи си-Създай-Сподели“ който е разработен за първи път от
движението Design for Change и адаптиран за нуждите на проекта OSOS. Това е
основният процес, който SNAC предлага да следват учителите и учениците, за
да разработят своите проекти. В допълнение към това, и за пълнота, ще да бъде
представен и общ модел, базиран на проучвания, и базиран на пет фази
(Ориентация, Концептуализация, Изследване, Заключение и Дискусия). Той
може да бъде полезен за следване в случай на повече образователни дейности
или проекти, свързани с STEM.
1.7. Почувствай-Представи си-Създай-Сподели
„Дизайн за промяна“ (https://www.dfcworld.com), или накратко DFC, е глобално
движение, което има за цел да насърчи учениците и младежите да кажат "АЗ
МОГА" и да вдъхнови другите, като разказват собствените си истории за
промяна. Програмата въвежда своята уникална учебна програма в над 30 страни
по света и популяризира процеса на проектиране като начин за насърчаване на
учениците да създават и разработват решения в своите общности и да прилагат
на практика своите собствени идеи за промяна на света, започвайки от
собствената си среда. Основната идея на този подход за справяне с проблемите
чрез „мислене чрез дизайн“, основан на решения и ориентиран към
потребителя, позволява на учениците да станат активни учащи, които
ръководят собственото си образование. От основаването си през 2009 г. DFC
работи за въвеждане на „мисленето чрез дизайн“ в образователния сектор по
начин, който е достъпен за деца от всички възрасти.
DFC преплита собствените истории на учениците в образователния процес, като
създава едногодишен учебен план. Учениците започват да развиват начин на
“мислене чрез дизайн”, докато участват в решаването на реални проблеми и по
този начин създават и развиват умения и нагласи, като например чувство за
благополучие, за решаване на проблеми и други умения от 21-ви век. Учебната
програма е предназначена за включване в съществуващите училищни планове
с цел да подобри академичното обучение. По време на обучението учениците
идентифицират в непосредствената си среда ситуация, в която участват, като
разработват общ проект, който допринася за придобиването на знания, умения,
нагласи и ценности. Това е образователна практика, в която децата се учат,
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докато действат в реална среда, за да я подобрят. Всяка година екипи от цял
свят представят проекти за социална промяна, като използват рамката на DFC.
Избира се и “Екип на посланици“, който посещава с покрити разноски
Глобалната конференция на DFC, събираща екипи от цял свят, които споделят и
отпразнуват реализацията на своите проекти, и най-важното, вдъхновят и
други.
Учебната програма на DFC значително улеснява принципите за мислене на
децата, което довежда и до широко й разпространение. Рамката на „ПочувствайПредстави си-Създай-Сподели“ изгражда емпатия при децата и ги ангажира като
активни участници в техните общности. Тя предефинира провалите като
прототипи и дава увереността на учениците да бъдат иновативни и да намерят
творчески решения на проблемите, които са важни за тях. Децата стават
създатели на промени. Учителите могат да разберат способностите на
учениците си, докато слушат техните гласове и идеи. Първата стъпка на DFC е
да накара децата да са съпричастни и да се заинтересуват от даден проблем, да
си представят решение и да предприемат действия за промяна. Чрез
споделянето на тяхната история, учениците могат да информират широката
общественост и да вдъхновят останалите да станат двигатели на промяната.
Като част от програмата на DFC, децата са избрали да се справят с редица
проблеми, засягащи техните общности, като например управление на
отпадъците, училищната инфраструктура, здравна осведоменост, специални
потребности, лична хигиена, учебни помагала и равенство между половете. DFC
може да работи с всички заинтересовани страни и участници: както с частни,
така и с държавни училища, а също и с неправителствени организации, които
работят в селски или по-отдалечени райони. Програмата е безплатна за
училищата и работи самостоятелно на национално ниво. Всяка програма работи
самостоятелно, а спонсори могат да участват с първоначално финансиране и
материали. DFC провежда семинари за мислене чрез дизайн за учители,
осигурява техническа поддръжка чрез уебсайтове и онлайн общност и избира и
споделя вдъхновяващи истории от участниците. Обикновено това са дейности
на местно ниво, които включват училища и заинтересовани страни от
общността, като общини, неправителствени организации, асоциации и т.н. Това
е подход, основан на проекти, където училищата отговарят на социални нужди
в своята общност и разработват проект за намиране на решение или за
подобряване на ситуацията.
Както вече споменахме, развитието на силни „общности на практиката“ около
училищните проекти заедно с педагогически методи, основани на проекти, са
ключовите елементи за проекта „Отворени училища за отворено общество“,
фокусирайки се върху научното образование, и за SNAC, който се фокусира
върху осведомеността за земетресенията и осведомяването на гражданите. В
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този контекст „Отворени училища за отворено общество“, прие и адаптира
процеса на DFC (вж. Фигура 1), насочвайки училищата, учителите и учениците
към разработване на техните проекти, както следва (Sotiriou, S., et al. 2017):
● Почувствай: Учениците
идентифицират
проблеми
или
предизвикателства от местните общности. Те могат също така да избират
теми, свързани с глобалните предизвикателства, които могат да засегнат
техните общности в бъдеще. Учениците наблюдават проблемите и се
опитват да се ангажират с тези, от които са засегнати, обсъждат своите
мисли и идеи за решение в групи и правят план за действие, основан на
научни доказателства.
● Представи си: Учениците се насочват към и разработват творчески
решения, които могат да бъдат възпроизведени лесно, да достигнат
максимален брой хора, да генерират дълготрайни промени и да
постигнат бързо въздействие. Те осъществяват контакт с външни
участници, търсят данни в подкрепа на своите идеи и предлагат редица
решения.
● Създай: Учениците реализират проекта и взаимодействат с външни
заинтересовани страни, за да разпространят своите констатации
● Сподели: Учениците споделят своите истории с други училища в
общността и местните медии.

Фигура 1. Процес от четири стъпки на модела DFC (Базиран на DFC модела).

SNAC планира да използва общностната платформа на „Отворени училища за
отворено общество“, за да предложи на учениците възможност да развиват
своите проекти, използвайки този прост четиристепенен процес. „Отворени
училища за отворено общество“ вече е разработил и предложил
усъвършенствани инструменти за поддръжка на общността и авторски
инструменти за създаване на съдържание от ученици и учители, следвайки този
четириетапен процес. Целта е да се даде възможност и да се помогне на
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учителите да станат създатели на образователни дейности, които отразяват
реалните образователни потребности в техните класни стаи, както и да
осигурят решения на проблеми за техните местни общности. Учителите ще
могат да адаптират съществуващо съдържание и да го обогатяват с множество
ресурси и инструменти, за да предоставят интегрирани решения. SNAC напълно
обхваща подобен подход, който ще бъде използван и предлаган в
технологичната платформа, програмата за обучение и обучителните дейности.
1.8. ОИИ в рамката на подхода за отворено обучение
Една от основните цели на Европейската комисия е да засили връзката между
науката и обществото. От една страна силният ефект, който науката има върху
обществото, може да бъде проследен главно в технологичните иновации и
свързаните с това подобрения в нашата система на здравеопазване и начин на
живот. Разбира се, някои от тези иновации могат да повлияят негативно или да
бъдат отрицателно възприети от обществото. Пример за последното е свързан
с разработването на златния ориз, който е генетично модифицирано растение,
създадено за преодоляване на проблемите с недостига на храна, но се сблъсква
със силната опозиция на анти-ГМО движения. От друга страна, обществото
разпределя икономическите си ресурси между специфични изследвания и
иновации, които се считат за полезни и съществени за неговите граждани и
цялостното му функциониране.
Европейската
комисия
(ЕК)
e
идентифицирала
седем
основни
предизвикателства (свързани с климата, енергията, здравеопазването, храните,
транспорта, приобщаващите и сигурни общества), пред които е изправено
нашето общество. Приносът на науката е жизненоважен за справяне с тези
предизвикателства и активното участие на обществото също е от съществено
значение. Всички тези предизвикателства могат да бъдат по-лесно преодоляни,
ако „всички обществени участници разбират проблемите и техните последици
и активно подпомагат идентифицирането и проследяването на отговорите на
обществото“ (European Commission, 2015). Затова не е изненадващо, че
отговорните изследвания и иновации (ОИИ) са важен приоритет в програмата
„Хоризонт 2020“. Заинтересованите страни, които могат да бъдат
изследователски институти, преподаватели, организации за гражданска
защита, политици и широката общественост, могат да бъдат включени в
различна степен във всички етапи на научните изследвания и иновациите. ОИИ
е рамка, която има за цел привеждането в съответствие на ценностите,
очакванията и нуждите на европейските общества с всички етапи на
управление на научните изследвания и иновациите - от етапа на концепция и
изпълнение до резултатите и оценката.
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Затова ОИИ може да се определят като „отношението и способността за
размисъл, общуване и обсъждане на процесите и резултатите от изследването
по отношение на неговата значимост, последствия и етика за човека, другите и
обществото” (Ark of Inquiry, 2014). Въз основа на това определение ОИИ може да
се трансферира в три основни умения: размисъл, комуникация и дискусия.
Първото умение (размисъл) засяга способността на някой да мисли за
значението, последиците и етичните въпроси, които изследванията и
иновациите имат върху обществото. Второто умение (комуникация) е
способността да се сподели това размишление с аудитория, а последното
умение (дискусия) се отнася до способността на човек да обсъжда с други
обществената значимост, последствията и етиката на процеса и резултатите от
научните изследвания и иновациите.

Измерения на ОИИ
ОИИ възприема подход на управление към науката и иновациите (всеобхватно
измерение), който включва:
● Обществената ангажираност на различни заинтересовани страни от
наука, промишленост, НПО, политика, организации и т.н. към диалози и
процеси, свързани с настоящите предизвикателства.
● Равенството между половете и особено недостатъчното
представителство на жените. Резултатите от научните изследвания и
иновациите касаят всички граждани - социалните участници трябва да
бъдат представени по балансиран начин.
● Научното образование и неговата значима роля в подготовката на
гражданите на утрешния ден, като им се предоставят подходящи
инструменти и умения.
● Етика за осигуряване на висококачествени и прозрачни изследвания и
иновации.
● Отворен достъп до науката. Чрез ОИИ обществените участници, които
искат да имат глас, да повлияят или да бъдат повлияни, следва да бъдат
призовани да участват открито в процесите на научни изследвания и
иновации, за да се справят по-добре с настоящите обществени
предизвикателства.
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Фигура 2: Шестте измерения на отговорните изследвания и иновациите (ОИИ)
1.9. Модел, базиран на проучвания
Проучването е добре познат метод за обучение по природни науки в много
страни през последното десетилетие. Въпреки това, няма ясна дефиниция за
това какво точно включва то. Всъщност терминът „прочване“, което означава
„търсене на истината“, често се появява в писанията на философи, но не толкова
често в работата на изследователите на социални науки. Счита се, че найранните известни философски писания са написани около 1500 г. пр. Хр. Тогава,
както и сега, философите се борят с въпроси за естеството на съществуването,
знанието, морала, разума и целта или значението (Michael, 2002). Ясно е, че има
много приноси от дългогодишния диалог за естеството на ученето и
преподаването, по-специално от работата на Жан Пиаже, Лев Виготски и Дейвид
Аузубел (Cavas et al, 2013). Уелс (2001) твърди, че "проучването не е" метод "за
правене на наука, история или какъвто и да е друг предмет, в който
задължителният първи етап, в фиксирана, линейна последователност, е тази на
учениците, които формулират случайни въпроси, които да изследват.
Pedaste et al (2015) определят етапите на проучване в пет различни фази:
Ориентация, Концептуализация, Изследване, Заключение и Дискусия (Фиг. 3).
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Фигура 3. Фази и подфази на обучение, базирано на проучване и техните
отношения. Извлечено от „Фази на обучение, базирано на проучвания:
Дефиниции и цикъл на проучване“ от Pedaste et al, 2015.
Фаза на ориентация: Основната цел на тази фаза е да стимулира любопитството към
дадена тема и да даде възможност на учениците да определят проблемна теза. Като
учител, Вашата основна цел е да намерите въпроси и теми, които са от значение за
Вашите ученици.
Фаза на концептуализация: Това е фазата, през която се посочват изследователски
въпроси и/или хипотези. Като учител трябва да насърчите учениците си да определят
изследователски въпроси или хипотези.
Фаза на изследване: Фазата на изследване се основава предимно на практически
дейности. Това е процес на събиране на емпирични доказателства, за да се отговори на
изследователския въпрос или да се проверят хипотезите.
Фаза на заключение: На тази фаза изводите от фазата на изследването са докладвани
и обосновани от резултатите. Като учител, вашата роля е да насърчавате Вашите
ученици да общуват с връстниците си, за да представят своите констатации и
резултати от тяхното проучване.
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Фаза на обсъждане(дискусия): Тази фаза на проучване е пряко свързана с всички
други фази. Тя се състои в съобщаване на частични или завършени резултати, както и
рефлективни процеси за регулиране на учебния процес (Ark of Inquiry, 2018).
Повече информация относно обучението, базирано на проучвания, е предоставена в
„Образователен резултат 1: Педагогическа рамка“ на „Училищата изучават
земетресения“ (http://sse-project.eu/).

1.10. Роля на учителите в SNAC
В литературата има изобилие от предложени ръководни принципи за
учителите, които подкрепят визията за отворено обучение в ежедневните си
практики. В случая на SNAC, ще разгледаме по-специално изследването на
Martinez et al. 2014 г., което идентифицира шест основни стратегии и
педагогически практики, които са общи за училищата, ангажирани с
възприемане на отворена култура и предлагат възможности за обучение на
техните ученици. Техният анализ установява, че за да подготвят учениците за
успех в техните начинания, учителите трябва да: 1. Овластяват учениците като
обучаеми, 2. Контекстуализират знанията, така че да бъдат последователни, 3.
Свържат ученето с неща от реалния свят, 4. Разширят ученето отвъд училището,
5. Вдъхновят учениците чрез персонализиране на обучителния опит и 6.
Целенасочено включват технологии за повишаване и допълване (а не
автоматизиране) на ученето.
С други думи, учителите са повече постоянни и настойчиви наставници,
отколкото само инструктори. Образователните подходи и дейности, които те
разработват и прилагат в училищната среда и извън нея, предлагат на
учениците множество възможности за разбиране, сътрудничество,
комуникация, планиране и организиране на собствената им работа, решаване
на проблеми, създаване на идеи, продукти и услуги и използване на нови
технологии в техните занимания. По-долу ще цитираме и уточняваме всяка
основна роля, фокусирайки се върху нейното значение за SNAC.
1. Овластяване на учениците като обучаеми: Учителите, които се фокусират
върху подхода на отворено обучение, виждат своята първа отговорност като
упълномощават учениците като обучаеми. Поради тази причина те използват
педагогически подходи (базирани на проекти и базирани на проучвания), които
помагат на учениците да станат самостоятелни и отговорни учащи, а не пасивни
последователи. Крайъгълният камък на тяхната роля е да помогне на
учениците да развият разбиране за ученето като сложен и непрекъснат процес,
който изисква търсене на обратна връзка, преразглеждане на работата и
редовно обмисляне на това, какво всеки е научил, открил и постигнал, както и
за изборите и решенията, взети през процеса на обучение.
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2. Контекстуализиране на знанието, така че то да е последователно:
Учителите включват ученици в проекти, които са от значение за тях и за
местните общности. Освен това преподавателите от различни дисциплини си
сътрудничат по множество теми, за да проектират интегрирани
интердисциплинарни учебни дейности, свързвайки иначе отделното си
съдържание.
3. Свързване на ученето с реални проблеми и обстановка: Учителите се
фокусират върху свързването на обучението в класната стая с проблемите и
обстановката от реалния живот, за да го направят по-смислено за учениците.
Учителите проучват, развиват и предоставят възможност на учениците да
изпитат условията на работното място, ситуациите и очакванията, които се
отнасят до истинско предизвикателство и решаване на проблеми.
4. Разширяване на обучението извън училището: В допълнение към
свързването с реалния свят и предизвикателствата от реалния живот,
учителите търсят начини за разширяване на обучението извън училището в
редица условия. Създаването и развитието на взаимоотношения с местни групи,
институции, организации и инициативи може да предложи на учениците
достъп до богато съдържание и допълнителни ресурси за автентичен и
контекстуализиран учебен опит.
5. Вдъхновяване учениците чрез персонализиране на обучителния опит:
Учителите преднамерено се стремят да установят силни връзки с учениците с
цел намиране на това, което ще ангажира техния интерес в преследване на
собственото им обучение. Когато и където е възможно, учителите избират да
предлагат гъвкави проекти, които едновременно да адаптират ученето и да
осигурят вдъхновение за всички ученици. По този начин учениците се чувстват
свободни и получават увереност в насочването на обучение си към теми и
въпроси, които са от значение за тях.
6. Използване технологиите в услугата на обучението: Учителите
избирателно и целенасочено включват технологии и онлайн образователни
ресурси и инструменти, за да подобрят и допълнят преподаването и ученето,
вместо да ги автоматизират или заместят.
1.11. Средства за отворено учене
За да се улесни възприемането на концепцията за отворено обучение сред
училищата и учителите, SNAC планира да използва съществуващите
инструменти, които вече са добре развити и внедрени с доказана ефективност.
Това са инструменти, които имат за цел да подпомогнат изграждането на
общността, образователния дизайн и създаването на съдържание,
саморефлексията и подкрепата за оценка. Ние ги описваме в следващите
раздели.
29

Портал за изграждане на общност
Проектът SNAC има за цел да използва услугите, предлагани от портала Open
Discovery Space (ODS) (http://portal.opendiscoveryspace.eu/), който е основният
резултат от голямата европейска инициатива, финансирана от програмата на
Европейската комисия за подкрепа на политиката в областта на ИКТ
(Athanasiades et al, 2014). Порталът ODS понастоящем се използва от 5000
европейски училища от 20 европейски държави-членки. Услугите на ODS
впоследствие са допълнително засилени и разширени от европейските проекти
„Вдъхновяващо научно образование“ (ISE) и „Отворено училище за отворени
общества“ (OSOS), като съответните им свързани портали са на адреси
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/ise и
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos. Порталът предлага различни
функции и функционалности за училището и неговите учители за създаване и
управление на общности, споделяне на ресурси, създаване и редактиране на
ученически проекти. По точно тамо може да се: a. създава профил, b. създава
общност, c. създават модули вътре в общността, d. присъединят към общността,
e. управлява общността, f. споделят ресурси в общността. Порталът предлага и
интегриран авторски инструмент, с който човек може да създава, редактира и
публикува проекти на ученици. За всяка от тези функционалности вече
съществуват подробни наръчници, които са онлайн и са публично достъпни на
http://portal.opendiscoveryspace.eu/en/training-academies.

Фигура 4: Снимки на различни области в портала, където са разположени
образователните проекти, които даден потребител или други членове са
създали и споделили.
Образователен дизайн и авторски инструмент
Една от основните цели на проекта SNAC е да реализира ефективно преподаване
и учене чрез предоставяне на учениците на възможности за самостоятелно и
съвместно изследване и придобиване на знания. Учениците могат да приложат
наученото в различни контексти, за да покажат, че резултатите от обучението
са постигнати. Разработването на ефективен образователен дизайн изисква
внимателно планиране и структурирано мислене, за да се максимизира
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потенциала на учениците за успех. Учениците се учат най-добре, когато са
активно ангажирани: когато си взаимодействат с връстници, учители и
образователни ресурси, когато са рефлективни и имат възможност да приложат
тези знания. Затова успешното проектиране трябва да гарантира, че на
учениците се дава възможност да вземат активна, интерактивна и отразяваща
роля в своите изследвания. Порталът предоставя на учителите набор от
функционалности и интегриран добре структуриран инструмент, който им
позволява лесно да станат разработчици на образователни дейности.
Инструментът обхваща две различни авторски среди: една за учители и друга
за ученици.
В учителската среда всеки член на общността, т.е. преподавател или
образователен експерт, ще може да персонализира съществуващите онлайн
ресурси и да ги споделя с други членове на общността. Процесът, който трябва
да следват, се ръководи от поредица от стъпки, както е показано на фигура 5.

Фигура 5: Процес, който се следва за създаването на нов проект от учителите
Процесът се състои от седем различни стъпки, както следва: 1.
Посетете/въведете портала, 2. Изберете училище, 3. Посетете общност, 4.
Изберете да създадете нов проект, 5. Въведете основната информация, 6.
Редактирайте указанията към всяка фаза, 7. Споделете последната връзка с
учениците. Следващата фигура изобразява редакторската рамка, в която
учителят може да редактира насоките за учениците за всяка фаза на проекта.
След приключване на процеса на създаване на нов проект, за ефективност и
удобство има няколко места в портала, където учителят може да го намери, в
зависимост от неговия статус като “проект” или “окончателен”. Проектите са
представени само под профила на създателя, а последните са разположени
едновременно на няколко страници, а именно под страницата на профила на
потребителя, под страницата за проекти на общността, в която е създаден
проектът, на страницата на училището, в което учителят е регистриран в
портала и в цялостната страница на портала, където са представени всички
крайни проекти. По този начин образователните проекти могат лесно да се
споделят, търсят и намират на няколко нива.
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Фигура 6: Авторска среда за учители, редактиращи насоките за учениците за
всяка фаза от образователния проект.
Използвайки общата проектна връзка, която учителят е създал, учениците с
анонимни прякори и код за достъп, генерирани само от учителя, също ще бъдат
създатели на проекти и образователни дейности, които ще отразяват реалните
образователни потребности на техните класове, както и ще предоставят
решения на местните общности. Учениците ще идентифицират проблемите на
общността (Почувствай), предвидят и разработват творчески решения, които
могат лесно да бъдат възпроизведени (Представете си), реализират проекта
(Създай) и накрая споделят своите истории с други училища в общността
(Сподели), следователно следвайки четиристъпковия процес на DFC модела,
който сме възприели и описани в предишните раздели (вж. 1.7 и съответната
фигура в него).

Фигура 7: Процес, който трябва да се следва за създаването на нов проект от
учениците.
Гореспоменатите инструменти имат за цел изграждане на общност и подкрепа,
образователен дизайн и авторство, предоставяне и споделяне на образователно
съдържание. Те ще улеснят разпространението на концепцията за отворено
обучение и принципите на ОИИ, както се подхожда от SNAC във всяка училищна
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мрежа. Разглежда се и допълнителен инструмент, осигурен от OSOS, който ще
помогне на училищата, учителите и учениците да оценят и да обмислят своите
практики и да предоставят насоки за бъдещи действия. Това е така нареченият
инструмент за самоотразяване на OSOS, който ще бъде описан по-долу.
План на OSOS за развитие на отворени училища
Този инструмент може да се използва в началото на усилията Ви за интегриране
на рамката за отворено обучение. Той се състои от три основни части (1.
Подробности за училището, 2. Поглед - Къде сме сега, 3. Визия - Къде искаме да
отидем), които включват отворени въпроси, които да Ви помогнат да създадете
и представите на училищния персонал ясна картина на текущото състояние на
училището и бъдещите цели по отношение на този иновационен процес. Този
инструмент може да помогне на училищата да се развиват и ангажират с
конкретна визия и стратегия, за да се превърнат в отворено училище и да
улеснят периодичната самооценка на училищата (Sotiriou et al., 2018).
Отбелязва се, че терминът "ускорител (и) на OSOS", използван в този документ,
се отнася до иновативни дейности, които се фокусират върху социалната
отговорност или свързват различни дейности в интердисциплинарни сценарии
на учене. Проектите SSE и SNAC се считат за ускорители. Други примери за
ускорители са достъпни в портала на OSOS:
https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos/accelerators.
OSOS Инструмент за самоотразяване за училища и учители
Инструментът за самоотразяване беше въведен в OSOS, за да се измери
организационната промяна на всяко училище въз основа на три нива, ниво на
управление, ниво на процеса, ниво на професионално развитие на учителите
(Sotiriou et al. 2018). Всяко ниво включва 8 аспекта, както е показано в таблица
1, които обхващат във всяко ниво съответни въпроси като лидерство и визия,
процеси и как те се прилагат, компетенциите на училищния персонал и как те
са включени в стратегията на всяко училище. Аспектите включват и
характеристики на ОИИ, които училището трябва да интегрира в своята
структура и план за развитие. По-подробно, управленското ниво се отнася до
управлението на училището. То описва как работи училището или трябва да
работи в съответствие със специфичните стратегии, определяне на цели,
разработване на обща визия, мониторинг на цялостния процес, въвеждане на
рефлективни процедури и възприемане на стратегията въз основа на
полученатаобратна връзка, както и управление на наличните ресурси. Нивото
на процеса се отнася до процесите и дейностите, които училището осъществява
в рамките на проекта и извън него. На това ниво училището се оценява дали
използва предложените педагогически методи и инструментите за изграждане
на общността, предлагани от проекта. Резултатите от оценката тук също
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информират екипа на проекта за това как да развият услуги, които биха могли
да улеснят процеса на трансформация на училището по-ефективно. Нивото на
професионално развитие на учителя се отнася до възможностите за
професионално развитие, които предлага училището като организация. Екипът
на проекта проучва дали тези дейности за професионално развитие са
фокусирани и систематични, дали се използват иновативни подходи, дали
училището се възползва от външни възможности като програмите ERASMUS +
и eTwinning за осигуряване на финансиране, дали знанията, придобити чрез
тези дейности, са споделени между членове на училищната общност и дали
училището е създало механизми за оценка на въздействието на тези дейности
върху ежедневното преподаване.
Таблица 1: Нива на организационни промени
Управленско ниво
1

Визия и стратегия

2

Съгласуваност на
политиките

3

Споделена визия и
разбирателство

4

Образованието като
система за обучение

5
6
7
8

Отговорно изследване,
рефлективна практика и
проучване
Мотивационни
механизми
Планове за персонала
Компетенции
Механизъм за
комуникация и обратна
връзка

Процесно ниво
Училищните лидери и
учителите оформят
обучителната система
Създаване на
приобщаваща среда,
Съвместна среда и
инструменти (съвместно
създаване, споделяне)

Ниво за професионално
развитие на учителя
Информираност и участие
на учителите
Определяне на очаквания
Професионална култура

Въвеждане на проекти

Професионални
компетенции, изграждане
на капацитет и автономия

Участие на родители и
външни заинтересовани
страни в дейностите /
проектите на училището

Лидерска компетентност

Отразява, следи, дебатира
Адаптиране на учебните
процеси
Установено
сътрудничество с местни и
национални институции

Съвместно учене
(мобилни действия)
Съвместно учене (ИКТ
компетенции)
Ползване и повторно
използване на ресурсите

За всеки един от 8-те аспекта на всяко ниво училището трябва да избере едно
твърдение, което съответства на реалната ситуация по това време. Всяко
изявление съответства на училищна типология на активни, целенасочени,
интегрирани или напреднали, както е описано в Таблица 2, и показват
готовността на училището да адаптира отворената култура на обучение.

34

Таблица 2: Типове училища
АКТИВНИ

ЦЕЛЕНАСОЧЕНИ

ИНТЕГРИРАНИ

НАПРЕДНАЛИ

Училища, които са
в начален етап на
включване на
образователни
иновации в
класната стая и
извън нея

Училища, които са
постигнали
определено ниво
на иновации и
откритост чрез
специфични мерки,
образователни ИКТ
инструменти, найдобри практики, но
те все още се
състоят от
изолирани случаи
без мрежа от други
училища и външни
партньори за
улесняване на
процеса

Училища, които са
постигнали висока
степен на иновации
и откритост и вече
са установили
сътрудничество с
заинтересованите
страни от
общността и други
външни партньори

Училища, които се
считат за
изключителни
случаи на училища,
предлагащи поглед
към отвореното
училище на
бъдещето

Представителят на училището чрез портала OSOS ще има достъп до
Инструмента на OSOS за самоотражение (Фигура 8) и ще попълни всяко от
описанията, които съответстват на статута на училището.
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Фигура 8: Маркирайте от страницата за онлайн влизане в Инструмента на OSOS
за самоотражение.
След попълване на всяка от необходимите секции, училището ще получи
доклад, който ще включва отговорите във всяка една от секциите, както и
резултатите от отразяването за статуса във връзка с неговата степен на
отвореност, заедно с предложените насоки за по-нататъшно развитие. ,
Инструменти или въпросници за допълване на оценката
SNAC обхваща подход, който се основава на модела на отворено училище и
принципите на ОИИ с цел те да бъдат възприети от училищата и учителите за
осигуряване на ефективно преподаване и учене на техните ученици. В този
контекст SNAC ще разработи и документира методология за оценка, за да оцени
до каква степен това е постигнато до края на проекта. Това е обхватът на
образователния резултат 4, озаглавен „Методология за оценка и анализ на
резултатите“. Тук обсъждаме накратко вече съществуващите инструменти за
оценка, които проектът може да обмисли да приеме и съответно адаптира за
оценка на различни аспекти на поведението и нагласите на учениците в хода на
проекта. Това включва аспекти като мотивация към науката, мотивация за
учене като цяло и когнитивно натоварване (за повече подробности и
позовавания виж Sotiriou et al. 2018). Това може да допълни или подкрепи
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методологията за оценка на SNAC по отношение на съдържателното или
концептуално знание и промяна на нагласите.
Въпросник за мотивация към наука: той се състои от следните пет фактора,
които показват силата на основния мотивационен компонент, който влияе
върху саморегулираното учене. Фактор 1: вътрешна мотивация; Фактор 2:
самоефективност; Фактор 3: самоопределение; Фактор 4: кариерна мотивация;
Фактор 5: мотивация за степен. В контекста на SNAC това изследване може да
изследва: до каква степен конкретните дейности влияят на мотивацията на
учениците, може ли да се повиши мотивацията за изучаване на науката, има ли
разлики при вземане на пола на лицето под внимание.
Инвентаризация на вътрешната мотивация: това е общо и многоизмерно
проучване, допълващо горепосоченото, като се фокусира върху това дали и до
каква степен конкретна образователна дейност или подход влияе върху общата
мотивация на учениците към ученето.
Ниво на когнитивния товар: тази рейтингова скала измерва възприеманите от
учениците трудности преди и след осъществяване на образователна дейност.
Учениците трябва да докладват за размера на умственото усилие, което са
инвестирали в интервенцията, затова са помолени да преценят възприеманата
от тях трудност на отделните елементи веднага след като са приключили или
са изпълнили задачата. Класацията трябва да бъде предоставена, обяснена и
илюстрирана точно преди началото на образователна дейност. Резултатите от
това проучване могат да бъдат изследвани дали корелират или са повлияни от
мотивацията на учениците, оценени с горните инструменти.
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2. SNAC ПЪТНА КАРТА ЗА УЧИЛИЩНИ ИНОВАЦИИ
2.1. Определяне на Пътната карта
Иновацията може просто да се определи като "нова идея, творчески мисли, нови
представи под формата на устройство или метод". Такива иновации се
осъществяват чрез предоставянето на по-ефективни продукти, процеси, услуги,
технологии или бизнес модели, които се предоставят на пазарите,
правителствата и обществото (Wikipedia, 2018). Това е труден и ресурсоемък
процес за внедряване на иновации в подобни среди. Въпреки това, иновациите
са от решаващо значение за продължаващия успех на всяка една организация.
Внедряването на иновации в училищата, по-специално въвеждането на подхода
на отворено обучение в училищната среда изисква систематични процеси на
планиране и прилагане.
Проектът SNAC, изграден върху концепцията за отворено обучение, има за цел
да разшири и обогати доказателството за:
а) трансформиране на училищата в страните от Югоизточното
Средиземноморие в местни центрове на образование, иновации и информация
за земетресения и предотвратяване на бедствия, свързвайки ги с местните
власти, местните агенции за гражданска защита, местните бизнес,
изследователски и научни центрове и други местни заинтересовани страни в
процеса и
б) да ангажира учениците в реални проекти, които предлагат иновативни
решения, свързани с местните условия, чрез използване на реални умения за
решаване на проблеми, изследвайки и изучавайки различни ситуации, както и
участвайки в значими и мотивиращи научноизследователски дейности за
предотвратяване и смекчаване на бедствия при земетресения.
Целта на тази комбинация е, от една страна, да се повиши интересът на децата
и учениците към науката и как тя засяга живота ежедневно, а от друга, да се
стимулира мотивацията на учителите да се захванат с новаторски методи на
преподаване, предмети и практики, които да обогатят и подновявят учебната
програма. Проектът SNAC също така предоставя по-големи възможности за
сътрудничество и взаимодействие между училищата в различни области и
държави и насърчава взаимоотношенията между заинтересованите страни
както от формалното, така и от неформалното образование. Учителите са
ключови играчи в обновяването на научното образование и да бъдат част от
мрежа им позволява да подобрят качеството си на преподаването и подкрепя
тяхната мотивация. Мрежите могат да се използват като ефективен компонент
от професионалното развитие на учителите, могат да допълват потрадиционните форми на обучение на учители и да стимулират морала и
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мотивацията, които след това се предават на учащите и имат дългосрочни
последици за хората и за обществото.
В тази рамка предложеният проект насърчава отвореното образование и
иновациите в училищата и техните общности. Той също така насърчава
развитието на ключови компетенции за учениците, които разработват проекти
и дейности, обслужващи техните общности, и представя новаторски подходи за
цялото училище, които подкрепят професионалното развитие на учителите
чрез сътрудничество, работа в мрежа и обмен на добри практики.
За да се постигнат целите, определени в проекта SNAC, беше изготвена
конкретна пътна карта, която да внесе иновации в участващите училища.
Пътната карта включва шест стъпки, които училищният персонал може да
последва, за да реализира иновации от типа „отворено обучение“.
Фигура 9 представя модел на пътна карта, за да се създаде култура на отворено
обучение. Шестте стъпки са определят, както следва:
Стъпка 1: Изграждане на комитет за преобразуване към отворено обучение и
работни групи
Стъпка 2: Организиране на семинари за професионално развитие за училищния
персонал
Стъпка 3: Изграждане на ефективни връзки със заинтересованите страни и
други училища, които са центрове на иновации
Стъпка 4: Създаване на RRI базирана среда за обучение и учене в училището
Стъпка 5: Направете оценка за проверка на качеството
Стъпка 6: Разгледайте и споделете най-добрите практики, като използвате
различни медийни канали
Тези стъпки бяха разработени, за да се обяснят начините, по които учителите
могат да развият култура на отворено обучение в тяхното училище. Много от
тези стъпки са директно свързани помежду си. Например, създаването на
училищна трансформационна група и подгрупи е пряко свързано с всички
дейности в училището. Като пример, работната група за семинари за
професионално развитие, разработена в стъпка 1, ще организира и подготви
съответните семинари.
Тъй като всяка стъпка ще засегне една или повече от другите положително или
отрицателно, много е важно да се установи високо ниво на сътрудничество
между училищния персонал. Поради тази причина групата за преобразуване на
училището трябва да демонстрира ефективно лидерство. Ако е необходимо,
тази група трябва да може да наема съответни заинтересовани страни в групата
като консултанти.
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Следващият раздел описва всяка стъпка във фокуса на проекта SNAC.

Фигура 9. Проектът SNAC – Модел за отворено обучение (разработен от Булент
Кавас).
Стъпка 1: Изграждане на комитет за преобразуване към отворено обучение
и работни групи
Едно от важните предизвикателства за подход към отворено обучение в
училищната среда е необходимостта да се създаде комитет за трансформация
към открито обучение в училище. Този комитет ще бъде упълномощен да взема
решения за прилагане на подхода на отворено обучение в училището.
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По-специално, директорът на училището или един от заместник-директорите
следва да председателства този комитет. Най-малко трима STEM учители
(препоръчва се, не е задължително) трябва да бъдат включени в този комитет,
тъй като SNAC е проект, свързан с STEM. Комитетът следва да се събира наймалко два пъти месечно, за да провери доколко подходът на отвореното
обучение напредва в училището. Трябва да се обсъдят и приложат предложения
за алтернативни решения за проблемите по време на процеса на изпълнение.
Тъй като това е проект за развитие на училището, целият персонал на учлището
трябва да разбере подхода на отвореното обучение. Поради тази причина е
необходима въвеждаща среща за училищния персонал, за да бъдат запознати с
този иновативен процес.
Въвеждащата среща трябва да включва:
• Подход за отворено обучение
• Ключови елементи на отвореното обучение
• Нова среда за преподаване и учене, базирана на RRI
• Професионално развитие на учителите
• Сътрудничество със заинтересованите страни
• Оценка на училището
Настоящият материал може да се използва като ръководство за горните
позиции. Например, подробна информация за подхода за отворено обучение е
достъпна в първата глава. Информацията относно RRI и RRI-базираната среда
за преподаване и учене е предоставена в глава 1 и стъпка 4. Планът за развитие
на отворените училища на OSOS може да се използва в началото на този процес,
за да се даде на училищния персонал ясна представа за текущото състояние на
училището и бъдещи цели по отношение на иновационния процес.
С цел да подготви учителите да бъдат активни участници в разработването на
подхода за отворено обучение, стъпка 2 може да осигури на комитета за
трансформация на училището ефективни начини за организиране на семинари
за професионално развитие на учителите, с подкрепата на местните
заинтересовани страни.
В подхода на отвореното обучение може би най-важното е да се ангажират
различни заинтересовани страни в процеса. Стъпка 3 представя как
училищният комитет и свързаните с него работни групи могат да изградят
ефективни взаимоотношения със заинтересованите страни и как те могат да
насърчат техния принос към училищните проекти, създадени от ученици и
учители.
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Много е важно и необходимо да се провери напредъкът на отвореното обучение
в училището. Поради тази причина е необходима училищна оценка за всеки
срок, за да се видят реалните резултати, въздействия и ползи от подхода на
отвореното обучение. Стъпка 5 представя подход, по който комисията и
съответните работни групи могат да оценят училището си.
Комитетът трябва да започне с изграждането на по-малки работни групи в
рамките на училищния комитет с различни задачи за всяка от тях:
• Работна група за теоретични рамки на отвореното обучение:
Тази група е отговорна да обясни на целия училищен персонал теоретичната
рамка на подхода на отворено обучение по време на училищните срещи.
• Работна група за трансформиране на преподаване и обучение:
Тази група отговаря за разпространението на съществуващата среда за
преподаване и учене, базирана на RRI, разработена от други проекти на ЕС. В
допълнение към средата за преподаване и учене, работната група трябва да
насърчи учениците и учителите да създадат базирани на проучване
изследвания, като използват приноса на заинтересованите страни за решаване
на реални проблеми (например: земетресения и тяхното влияние върху
сградите).
• Работна група за семинари за професионално развитие:
Тази група отговаря за необходимите обучения, от които учителите се нуждаят,
за да прилагат подхода на отворено обучение в училището. Поради тази
причина групата може да организира обученията, като използва ефективните
връзки между училището и заинтересованите страни, като по този начин
използва основната част от подхода на отвореното обучение.
• Работна група за изграждане на обшност:
Тази група отговаря за създаването на ефективни връзки и мостове между
училищата и заинтересованите страни.
• Работна група за оценка на училищата:
Тази група е отговорна за оценката на напредъка на отвореното обучение с
помощта на подходящи инструменти за оценка.
Стъпка 2: Организиране на семинари за професионално развитие за
училищния персонал
Преподаването е занаятчийска професия, в която са включени
експериментални знания (Pratte & Rury, 1991, pp.61-63).
В много страни учителите започват професионалния си живот след 4 години
следдипломно образование. Не е възможно да се предоставят всички знания,
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умения и опит, които да отговарят на професионалните нужди на учителите в
рамките на тези четири години университетско образование. Учителите
научават знанията и уменията чрез много специализации по време на
професионалния си живот. В този процес семинарите за професионално
развитие, предоставяни на учителите, играят важна роля за ефективното
прилагане на иновационните процеси, като например „отворено обучение“ в
среда на обучение и преподаване.
Международното проучване за преподаване и учене (TALIS) приема разширено
определение за професионално развитие сред учителите: „Професионалното
развитие се определя като дейности, които развиват уменията, знанията,
експертизата и другите характеристики на преподавателя.” (ОИСР, 2009)
ОИСР (1998) докладва за целите на професионалното развитие на учителите,
които могат да се използват, когато се организират семинари за професионално
развитие, за да:
• повишаване на знанията на индивидите по дадена тема в светлината на
последните постижения в областта;
• актуализиране на уменията, нагласите и подходите на отделните лица в
светлината на развитието на нови техники и цели на преподаването, нови
обстоятелства и нови образователни изследвания;
• дават възможност на реподавателите да прилагат промени в учебните
програми или други аспекти на преподавателската практика;
• дават възможност на училищата да разработват и прилагат нови стратегии
относно учебните програми и други аспекти на преподавателската практика;
• обмен на информация и опит сред учителите и други, напр. учени, фирми и др.
• помагат на по-слабите учители да станат по-ефективни.
За ефективно прилагане на подхода на отвореното обучение към училищната
среда е необходимо да се поготвят и организират семинари за професионално
развитие на учителите. Семинарите за професионално развитие трябва да
включват обучение, практика и обратна връзка и осигурят достатъчно време и
последваща подкрепа.
Дейностите за професионално развитие могат да бъдат едно от действията,
описани по-долу:
- Присъствени курсове / семинари
- Онлайн курсове / семинари
- Образователни конференции, където учителите и / или изследователите
представят своите изследвания или обсъждат образователни въпроси
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- Формална квалификационна програма (например програма, свързана с
дипломи и степени)
- Посещения за наблюдение в други училища
- Посещения за наблюдение в бизнес сгради, обществени или неправителствени
организации
- Наблюдение от колеги и / или самонаблюдение и коучинг като част от
формалното училищно споразумение
- Участие в мрежа от учители, създадени специално за професионалното
развитие на учителите
- Четене на професионална литература
Работната група на семинарите за професионално развитие (ПР) е отговорна за
подготовката и организирането на дейностите за професионално развитие,
посочени по-горе, за да се справят с обученията на учителите за прилагане на
ефективен подход към отворено обучение. Групата трябва да работи с други
работни групи за организиране на дейонсти, свързани с професионалното
развитие.
По време на проекта SNAC всеки партньор от консорциума след завършване на
съответните интелектуални продукти, ръководства и наръчници ще
организира национални подготвителни семинари за учители по STEM от
мрежата на идентифицираните училища. В тези обучителни събития учителите
ще бъдат запознати и научени да практикуват образователни сценарии и
дейности, разработени от проекта. Те ще практикуват и придобиват знания за
използването на предложените инструменти/сензори и свързаните с тях
софтуерни средства за събиране, обработка и анализ на данни.
Стъпка 3: Изграждане на ефективни връзки със заинтересованите страни
и други училища-иновационни центрове
Успехът и устойчивостта на иновационния процес в училището са тясно
свързани с развитието на общността на заинтересованите страни, която ще
позволи на училищната администрация да промени начина на преподаване и
учене. Важно е да се изгради общността на заинтересованите страни в
училището и тя да се ангажира да помага и подкрепя училищния персонал там,
където има нужда от приноса на заинтересованите страни за училищните
дейности. Тези приноси не само ще повишат мотивацията и интереса на
учениците към курсовете, но и ще повлияят положително върху академичния
им успех. Важното е създаването на значителен брой общности. В много
приложения има наблюдения, че огромен брой от общностите не са работили
по различни причини. Въпреки това, увеличаването на броя или обема на
общностите увеличава шансовете нещата да се придвижат напред - например
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оценката на съдържанието и неговата пригодност за учебни цели може да се
оцени най-добре, ако се вземе общото мнение от учителите и учениците
(Павлова, 2017).
Работна група за изграждане на общноста е отговорна за изграждането на
ефективни връзки със заинтересованите страни“. Включването на
заинтересованите страни в учебната среда ще позволи на училищния персонал
да вземе важни решения за подобряване на качеството на образователната
система в училището. Ефективното сътрудничество между училищния
персонал и заинтересованите страни може да помогне и подкрепи учебните
резултати и ползата за учениците.
Поради посочените по-горе причини се препоръчва Работната група за
изграждане на общноста да изгради 5-степенната Рамка за ангажиране на
заинтересованите страни (Krick et al, 2005), представена на Фигура 10:

Фигура 10. 5-спепенна рамка за ангажиране на заинтересованите страни съгл.
Kricks et al., 2005
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Тази рамка включва пет етапа и три ключови области (отзивчивост,
същественост и завършеност). Петте етапа са описани по-долу:
Първият етап се нарича “Мисли стратегически”. Този етап се използва за
определяне на приоритети и укрепване на ресурсите, за да се гарантира, че
училищният персонал и заинтересованите страни работят за постигане на
общите цели. По тази причина трябва да се проведе дискусия за това към кои
заинтересовани страни ще се обърнем, кои въпроси ще бъдат обсъждани и
какви начини трябва да се използват за стратегическо постигане на целта. Подолу е представен е пример за ангажиране на заинтересованите страни:
Какви заинтересовани страни можете да ангажирате?
Изследователи - Как проектираме изследване? / Какъв трябва да бъде фокусът
ни? / Как можем да събираме данни? И т.н.
Накарайте изследователите да участват в проекти на учениците; Те могат да им
помогнат да започнат и да се чувстват уверени в своите идеи и да осигурят
обратна връзка и общи насоки по време на всички етапи на изследването.
Сеизмолози - Как записваме сеизмичните данни? / Как можем да намерим
епицентъра на земетресението? И т.н.
SNAC е проект за сеизмология на гражданите и по този начин е важно
включването на сеизмолози (или учени в свързани области). Те наистина могат
да мотивират учениците и да помогнат на учителите да се ориентират в процеса
на събиране на данни, да го анализират и активно да ангажират учениците в
тези процеси.
Организации за гражданска защита и / или неправителствени
организации - Как можем да се предпазим от земетресение? / как можем да
информираме другите? И т.н.
Не можете да се доближите до концепцията за земетресения само чрез „очилата
на науката“, но също и от гледна точка на гражданската защита. Учениците
могат да информират своите колеги, училище, общност и организации в своята
страна по различни начини (обществени събития, социални мрежи и т.н.) и
могат да им помогнат да се справят ефективно с този проблем.
Други училища - Какви сеизмични данни са регистрирали други училища? /
Можем ли да си сътрудничим за идентифициране на епицентъра на
земетресението? / Други училища от мрежата регистрирали ли са
земетресението? И т.н.
Вашето училище е част от голяма училищна сеизмична мрежа с много
възможности за сътрудничество, така че не се колебайте да се възползвате от
тях. Споделяйте данни, добри практики, идеи и най-важното - споделяйте опит.
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Чрез подхода на отворено обучение учениците намират смисъл и мотивация да
участват и учат, тъй като се заемат с решаването на реални проблеми, с които
общността се среща извън училището, с жизненоважния принос на местните
заинтересовани страни.
Вторият етап е “Анализирай и планирай”. Този етап включва процеси, които
трябва да се следват, като например как да се анализира и планира достигнето
до заинтересованите страни, как учениците могат да получат принос един от
друг и от заинтересованите страни и как да организират времевия процес за
ефективно сътрудничество в училищната среда. Въпросите по-долу могат да се
използват за този етап:
Кои заинтересовани страни са засегнати или засягат проблема/въпрос,
идентифициран от учениците, процесите на проекта и/или резултата? Кои
заинтересовани страни или граждани на общността (например родители) се
интересуват от проекта и желаят да участват?
Третият етап е „Разшири капацитета си на ангажираност”. Този етап е найважният етап. По-специално е необходимо да се намерят алтернативни начини
за насърчаване на заинтересованите страни да дадат своя принос. За да получи
отговор на даден въпрос, училищният персонал трябва да развие вътрешни
умения. Тези умения следва да бъдат изяснени, за да се установи ефективна
комуникация със заинтересованите страни. Поради тази причина е необходимо
предварително да се идентифицира дейността/ролята, която всяка
заинтересована страна може да поеме и да се проучат възможните начини за
това как да я убедят в ползите от нейното участие за тяхната общност.
Четвъртият етап е “Проектирай процеса и се ангажирай”. На този етап трябва
да се определи един от най-ефективните начини за ангажиране. Като училищен
персонал можете да проектирате процеса, който да бъде изпълнен.
Насърчените заинтересовани страни ще бъдат готови да предложат
необходимия принос в средата на отворено обучение. Този етап изисква
комуникация с идентифицираните заинтересовани страни, за да ги информира
за проекта и ролята, която те могат да имат в него. Намерете обща основа между
техните очаквания и Вашите цели. Когато започнете работа по проекта си,
помислете за динамичния аспект на Вашето сътрудничество; Тъй като проектът
започва да се оформя, начинът, по който си сътрудничите със заинтересованите
страни, също може да се промени. Бъдете готови да направите корекции и да
проучите възможните ползотворни комуникационни канали, които ще засилят
тяхната ангажираност. Можете да си сътрудничите с някого по време на
определена задача или по време на целия проект. Бъдете отворени за
предложения и конструктивна обратна връзка. Има много начини да
поддържате комуникацията с партньорите си: посещения на място, срещи в
Skype, телефонни обаждания, имейли и др.
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Заключителна фаза: “Действай, обобщи, докладвай”. Това е етапът, в който
процесът на ангажиране се оценява. На този етап следва да се обсъди и
предвиди последващо планиране с комитета за трансформация на училището.
Освен това е необходимо да се представят някои резултати, като например
какви са били отношенията между учениците, учителите и заинтересованите
страни са, какви са били проблемите и какви начини на ангажиране са
сработили най-добре. Опитът, придобит от училищния персонал, ще допринесе
за по-ефективно развитие на следващия цикъл. Уверете се, че ще ги включите
по някакъв начин в резултатите от Вашия проект (например в конференция или
като споменете организацията им на Вашия плакат), така че те да почувстват че
тяхната работа и насоки са били признати и оценени.
Петстепенната рамка за ангажиране на заинтересованите страни, описана погоре, може да помогне и подкрепи училищния персонал за изграждане на
ефективни връзки и комуникация със заинтересованите страни. Поради тази
причина свързаната подгрупа трябва да планира и организира необходимите
дейности, за да изпълни описаните по-горе стъпки.
Най-важната част от подхода на отвореното обучение е ангажираността на
заинтересованите страни. Поради тази причина силно препоръчваме на
работната група за изграждане на общността да създаде ядро на общносття от
заинтересовани страни с ограничен размер, за да обсъждат и споделят
дейности за преподаване и обучение, включително създаване на научни
проекти, събиране на данни, наблюдения, лабораторни работи и др. за да
внедрят по-добре подхода за отворено обучение.
В проекта SNAC участващите училища ще станат отворени центрове на
иновации, образование, обучение и информация за гражданската защита и
сеизмичната дейност в рамките на тяхната местна общност. Сеизмична
училищна мрежа вече е създадена по време на проекта за изучаване на
земетресенията в училищата (SSE) и тя постоянно нараства. Така училищата по
SNAC са част от една вече изградена мрежа и чрез новата платформа,
разработена от консорциума, комуникацията между тях ще бъде засилена.
Акцентът върху сеизмология за гражданите ще улесни развитието на текущо
сътрудничество с местните заинтересовани страни. Училищата могат също така
да развиват мрежи за сътрудничество с местните граждани и власти,
изследователски и научни центрове, агенции за гражданска защита, местни
предприятия и други местни заинтересовани страни.
Стъпка 4: Създайте в училището ОИИ-базирана среда за обучение и учене
Значението на включването на ОИИ концепцията в образованието по STEM се
крие във факта, че учениците ще получат научна грамотност и умения,
необходими за бъдеща STEM кариера. Освен това учениците могат да разберат
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връзката между наука, иновация и общество, което е от съществено значение за
вземане на решения, които засягат обществата. За да се постигне по-добре
въвеждането на принципите на ОИИ в образованието по STEM, е необходимо
разработването и прилагането на последователности от учебни дейности, като
се интегрират подходи за обучение, базирани на проучване и на проекти.
Основна практика в обучителната методология, както на обучението, базирано
на проучване, така и на това, базирано на проекти, е измерението за дискусия.
По този начин, учителите, които желаят да включат RRI в уроци по STEM, трябва
да подчертаят, че в дискусионната фаза, където учениците представят своите
резултати/решения те могат да участват в дебати с други обществени
участници, като например изследователи, граждани, учители и т.н. Фазата на
обсъждане може да включва социално-научни въпроси, етични въпроси и/или
устойчивост. Разбира се, за да могат да общуват добре, учениците трябва да
разсъждават върху процесите, които следват по време на работата си, по
отношение на стойността, значимостта, последиците и етиката на тяхното
изследване.
Всички ученици са активно ангажирани в STEM дейности в среда за учене,
включваща размисъл и комуникация като неразделна част от техните проекти.
Ето някои насоки във връзка с ОИИ за това как да се идентифицира
проблем/въпрос, който ще бъде „движещата сила“ за Вашите ученици:
- Можем ли да доставим това, което сме обещали?
Имаме ли правилните инструменти за по-нататъшно проучване на този
проблем? Дали учениците притежават уменията и компетенциите, за да
разберат проблема и свързаните с него понятия? Можем ли да посветим
необходимото време за проучване на проблема?
- Етика:
Дали проектът ще има последствия и върху какво/кой? Как могат да бъдат
сведени до минимум/максимум? Разгледани ли са всички етични въпроси
(напр. анонимност на участниците в интервютата, уважение към околната
среда)?
- Има ли стойност за обществото?
Дали това е проблем от реалния живот? Засяга ли училището/
общността/учениците? Очакваният резултат/резултат от обучението ще бъде
ли полезен при разрешаването на проблема?
Запомнете думите на Айнщайн: “Не всичко, което може да се брои, е от
значение. Не всичко, което има значение, може да се брои ”.
- Ангажиране:
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Дали този проблем е нещо, от което ще се интересуват учениците? Значимо ли
е за тях? Най-добрият начин да отговорите на тези въпроси е да дадете
възможност на учениците си да идентифицират проблема (ите) и да определят
как те могат да се справят с тях (под Вашето ръководство), за да си осигурите
максимално участие и мотивация.
В средата на отворено обучение преподаването и ученето трябва да се
подкрепят от проучвателно обучение, базирано на проекта. През последните
десет години много проекти на Европейския съюз създадоха учебни материали
за училищния персонал. По-долу можете да намерите някои подробности за
проекти, чрез които Вашият училищен персонал може да достигне до безплатни
учебни материали, базирани на проучвателния подход:
Примери за проекти, подкрепяни от ЕС:
Европейският съюз подкрепя множество рамкови програми и проекти по
програма Еразъм+ за постигане на целите, определени от Европейската
комисия. Проектите (свързани с научното образование), описани по-долу, са
само няколко примера, финансирани от Европейския съюз. Повече проекти
могат да бъдат намерени на уеб страниците на „Хоризонт 2020“ и „Еразъм +“.
Име на проекта:
Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry
based Learning and Education through Science (PROFILES)
Уеб адрес:

http://www.profiles-project.eu/

Цел:
Основната цел на проекта PROFILES е да
създаде иновативни учебни среди и програми за повишаване на
непрекъснатото професионално развитие на учителите с цел разпространяване
на научно образование, основано на проучвания (IBSE), по по-ефективни начини
в преподаването и ученето на наука, подкрепени от заинтересовани страни от
различни обществени сфери.
Принос към научното образование: тип PROFILES модули за преподаване и
учене за учители и ученици, Модели за непрекъснато професионално развитие
за учители, Принос на заинтересованите страни към научното образование
Име на проекта

: Ark of Inquiry

Уеб адрес

: http://www.arkofinquiry.eu/

Цел
: Проектът Ark of Inquiry е съсредоточен
около две тясно свързани понятия: отговорно изследване и иновация (ОИИ) и
научно образование, основано на проучвания (IBSE). Ark of Inquiry има за цел да
повиши осведомеността на младите хора за отговорни изследвания и иновации
(RRI), както и да изгради научно грамотно и отговорно общество чрез научно
образование, основано на проучвания (IBSE).
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Принос към научното образование: Педагогическа рамка за идентифициране
на дейности, базирани на проучвания, които насърчават осведомеността на
учениците за отговорни изследвания и иновации (RRI); Дейности, свързани с
проучвания, свързани с RRI; Осъществяване на дейностите, базирани на
проучвания, в цяла Европа чрез платформата на Ark of Inquiry
Име на проекта

: brEaking New Ground In the sciencE Education
Realm (ENGINEER)

Уеб адрес

: http://www.engineer-project.eu/

Цел
: Основната цел на проекта е да въведе
инженерство в началните училищни и музейни програми в цяла Европа и да
вдъхнови следващото поколение новатори и хора, решаващи проблеми.
Принос към научното образование: Инженерни модули за училища и музеи.
Име на проекта

: Open Schools for Open Societies

Уеб адрес

: https://www.openschools.eu/

Цел
: Проектът „Отворени училища за отворени
общества“ (OSOS) предоставя иновативни начини за изследване на света: не
само за автоматизиране на процесите, но и за вдъхновение, ангажиране и
свързване. Подкрепя развитието на иновативни и творчески проекти и други
образователни дейности.
Принос към научното образование : Ценностите на отвореното обучение и
принципите за действие, свързани с учебната програма, педагогиката и
оценката; Предлагането на насоки и съвети по въпроси като развитие на
персонала, преформатиране на времето и партньорствата със съответните
организации (местни индустрии, изследователски организации, сдружения на
родители и политици), предлагане на възможни модели на прилагане - от малки
прототипи до създаване на „отворено обучение в училище“ или дори
проектиране на ново училище.
Име на проекта

: Schools Study Earthquakes

Уеб адрес

: http://sse-project.eu

Цел
: Основната цел на проекта е да изгради
мрежа от училища, които да изучават реални данни, да анализират реални
ситуации и да наблюдават явлението земетресение в реално време,
използвайки научно образование, базирано на проучвания в среда на
преподаване и учене.
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Принос към научното образование: данни от земетресения в реално време,
събрани от страните от Източното Средиземноморие, Дейности по обучение и
изучаване на земетресения, Справочник за сеизмологията за учителите.
Предложения за проекти в контекста на SNAC
В проекта SNAC се стремим да включим 100 училищни възли, където ще бъдат
реализирани иновативни проекти и дейности на ученици, като:
а) Разработване на приложения и устройства за ранно предупреждение, които
могат да бъдат използвани за намаляване на последствията от земетресение.
Тъй като времето е ограничено между пристигането на първата сеизмична
вълна и основните сеизмични събития, учениците ще проучат идеи и решения,
за да предотвратят големи щети, напр. прекъсване на захранването или
подаването на газ до училищната сграда, къщи, гари, метростанции и др.
б) Озвучване на сеизмичните вълни: то ще обедини усилията на ученици,
учители по природни науки, учители по музика, учени и музиканти. Тя ще
помогне на учениците (от всички възрасти) да разберат по-добре природните
феномени и да научат звукообразуването и аудиографията. Сътрудничеството
между науката и музиката показва как творческата техника на слушане на живи
научни данни има социално въздействие (върху всички заинтересовани
страни) чрез публично, екологично насочено, аудиоизлъчване.
в) Ежегодно училищно състезание „Направете собствен сеизмометър“:
Ученическите групи се приканват в сътрудничество с учителите си да изградят
импровизиран сеизмограф и да записват целия процес в презентация,
придружена от фотографски или други аудиовизуални материали. Училищните
групи трябва да представят работата си за оценка от екип от учени и учители с
акцент върху:
- Развитие на умения (проучвателно обучение, решаване на проблеми,
творчество, кооперативна работа)
- Включване на лица от уязвими социални групи и хора с увреждания и/или
умения.
- Разбиране от учениците на параметрите на гражданската защита, свързани с
лекуване на последствията и предотвратяването на въздействието от
земетресения в страната.
Освен това, проектът ще приложи алтернативни подходи, за да ангажира
учениците с обучителни трудности, нисък интерес или увреждания, като вече
споменатото озвучаване на сеизмичните вълни и т.н. и да представят работата
си в съответствие с техните интереси и умения.
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Стъпка 5: Направете оценка за проверка на качеството
За да се оцени проекта SNAC и да се осигури неговата устойчивост, резултатите
и цялостното въздействие ще бъдат измерени въз основа на количествени и
качествени показатели на три нива: ученици, учители и училища. Ще бъдат
използвани различни инструменти и методи (например въпросници,
интервюта, оценка на учебните продукти на учениците) за адекватна оценка на
проекта. Всички инструменти за оценка и свързаните с тях насоки ще бъдат
налични в в резултат № 4 от проекта: Методология на оценката, Анализ на
резултатите. Тъй като се очаква методологията за проучване и базирано на
проекти обучение да бъде използвана от училищния персонал в рамките на
отвореното обучение инструментите за оценка на уменията и нагласите на
учениците могат да бъдат наистина полезни за Вас при идентифицирането на
напредъка, постигнат по време на прилагането на 4-та стъпка.
Очаква се проектът SNAC да обхване 200 учители и училищни ръководители по
време на обученията на учители и около 4000 ученици (= 200 учители х 20
ученици на учител) на възраст 12-18 години по време на етапа на изпълнение.
Целта на проекта е да достигне възможно най-много училища, но се очаква в нея
да участват 100 училища (20 училища за страна). Количествените показатели
се отнасят до постигането на тези цифри, както и до събирането на информация
относно процента на отпадналите от училище/учители, баланса между
половете и броя на сътрудничествата в училището и с други училища.
Качествените показатели, базирани на трите нива на участниците (ученици,
учители, училища), са представени по-долу:
Ученици:
- силна промяна или засилване на позитивното отношение към дисциплините
STEM
- силно изместване или повишаване на уменията на учениците за проучвания,
компетенции за решаване на проблеми, интердисциплинарно мислене и
цифрова грамотност
Учители:
- голяма част от учителите считат, че предлаганите обучителни семинари и
работни срещи са много полезни за развитието и обогатяването на техните
нагласи, умения и компетенции
- голямата част от учителите-участници се чувстват уверени да разработват
иновативни, интердисциплинарни образователни и/или технологично
подобрени дейности за своята практика в класната стая
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Училища:
- по-голямата част от училищата считат, че тяхното участие в проекта е много
полезно и просветяващо и улеснява участието им в други проекти и инициативи
- по-голямата част от училищата чрез или в рамките на проекта създават или
инициират възможности за образователно сътрудничество или планират да си
сътрудничат в бъдеще с други училища в района/региона/страната или други
страни.
Една от най-важните стъпки в успеха на философията на отвореното обучение
е текущата оценка на иновационния процес, така че да стане ясно дали
училището ефективно прилага този подход. Има много методи за оценка, които
можете да използвате, но ние предлагаме да използвате инструмента за
самооценка, разработен в контекста на проекта OSOS. Този инструмент ще Ви
помогне да определите статуса на Вашето училище и ще Ви даде необходимата
информация, за да изберете подходяща стратегия, която да следвате по време
на предстоящите дейности по изпълнението.
Вие имате достъп до инструмента за самооценка в портала на OSOS
(https://portal.opendiscoveryspace.eu/en/osos). След завършването на всеки
раздел от инструмента ще получите доклад, който ще представи отговорите Ви
в таблица и ще Ви информира за статуса на училището във връзка с неговата
откритост (Активно, Целенасочено, Интегрирано или Напреднало).
За да се улесни периодичната оценка на училищно ниво, винаги вземайте
предвид плана за развитие към отворено училище, който сте попълнили в
началото на Вашата реализация към отворено обучение (вж. Стъпка 1).
Стъпка 6: Разгледайте и споделете най-добрите практики, като използвате
различни медийни канали
След завършване на описаните по-горе стъпки, в училищната среда за
преподаване и учене се очаква да настъпи култура на отворено обучение.
Предполага се, че училището идва на този етап с помощта и подкрепата на
създадените работни групи, които сътрудничат и работят ефективно със
заинтересованите страни за създаване на отворена култура на обучение.
В резултат на това сътрудничество се очаква учителите да променят методите
на преподаване и да използват подход, ориентиран към учениците. Учениците
провеждат съвместни проекти със заинтересованите страни за проблемите,
които възникват в обществото. Те обсъждат получените данни и ги представят
пред по-голяма аудитория в подходяща среда.
Училището докладва за проучванията и разработва най-добри практики. Тази
информация следва да се преобразува в отчети и да се сподели ефективно с
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обществото чрез различните медийни канали, изброени по-долу. Особено важно
е да се идентифицират адекватни механизми и показатели за оценка на
цифровото съдържание, особено в контекста на повишаване на качеството на
образователния процес (Павлова, 2017).
Тези медийни канали са:

• Срещи, телеконференции, видеоконференции: Резултатите от проекта
могат да се споделят на конференции за обучение на учители.

• Събития: Училищата могат да откриват щандове при различни социални
мероприятия. Важно е да се представят резултати в отворени обществени и
мрежови събития.

• Социални медии и цифрови общности: Социалните медийни приложения
са дигитални инструменти с важна социална роля за комуникация, споделяне и
продуциране на съдържание. Те ускоряват взаимодействието на различни
потребители в едно и също работно поле. Примери за такива инструменти са
училищни уеб страници, Facebook, Instagram, Twitter и др.

• Документация: Учебните доклади/брошури могат да бъдат подготвени и
споделени с Министерство на образованието като проект за иновационно
развитие. Тези доклади/брошури могат да се споделят и с училищата, които
искат да въведат иновациите в училище в своята среда за преподаване и учене.

• Публикации: Най-добрите практики от отворените училищни дейности
могат да бъдат публикувани в книги, научни статии в списания, блогове,
вестници и списания.

• Визуално излъчване: Резултатите от проекта могат да се споделят в аудио
и видео медии като радио, подкасти, филми, телевизия и поточно видео.

• Съобщения: Обменът на информация от точка до точка между хора и групи
като например имейл чрез училищна асоциация.

• Графики: Плакати и билбордове могат да бъдат подготвени за процесите
по проекта.
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ, ПРЕПОРЪКИ И СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ
3.1. Заключения и препоръки
От казаното в предишните глави, практиката на отвореното обучение се
разглежда като мощен инструмент за промяна на училищната дейност и за
увеличаване на занимаващите се с наука граждани в извънкласната аудитория.
Учебните дисциплини, чието преподаване би могло да се възползва от проекти,
насочени към отворено обучение, са многобройни. Това се доказва, например,
от голямото разнообразие от теми, които характеризират опита, реализиран в
проекта OSOS, към който SNAC може да се счита като за допълнение, фокусиран
върху по-специфична дисциплинарна област.
Има обаче няколко свойства, които допринасят за укрепване на образователния
и социален потенциал на SNAC:
• страните от всички партньорски организации по проекта се характеризират с
висок сеизмичен риск, поради което проблемът със земетресенията е много
важен за населението като цяло, включително за учениците и учителите;
• в рамките на проекта ще бъде изградена сеизмична мрежа, чиито сеизмометри
ще бъдат инсталирани директно в помещенията на училищата, избрани в
страните от партньорските организации. Сеизмичната мрежа ще бъде
разширена версия на съществуващата, реализирана в рамките на проекта
„Schools Study Earthquakes (SSE)“, финансиран по програма Еразъм +, в периода
2015-2017 г .;
• сеизмометрите, инсталирани в училищата, ще бъдат осигурени от
консорциума по проекта и тяхното управление ще бъде възложено пряко на
учениците под ръководството на учители, които ще бъдат обучени в контекста
на специално организирани семинари.
Планът за действие, който трябва да се предприеме в рамките на SNAC, е
структуриран въз основа на опита, придобит от финансирания по програма
„Хоризонт 2020“ проект OSOS, от програмно-организационна гледна точка, и на
проекта SSE на по-тясно специализирано ниво.
Отвореното обучение следователно представлява съществена черта на SNAC и е
насочващия аспект за учителите, които искат да участват със своите класове.
Следователно пътната карта, описана в този документ за училищата-участници,
ще бъде не само обикновен образователен резултат, но преди всичко взаимодействие с външни за училищната среда обществени играчи и
отвореност към гражданството като цяло.
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За да се проучат по-задълбочено тези аспекти, читателите могат да разгледат
Глава 1 от тази Пътна карта (Отворената училищна среда: Теоретична рамка).
Основните характеристики на отговорните изследвания и иновации, изброени
в раздел 1.8 (напр. ангажираност на обществеността, научно образование,
свободен достъп и т.н.), се разглеждат широко в рамките на проекта SNAC.
3.2. Следващи стъпки
Тази Пътна карта за отворено обучение ще бъде последвана от пълна програма
за обучение, насочена към учителите и директорите на училищата. Тя ще бъде
достъпна около средата на 2019 г. и ще предостави на участващите учители и
ръководители на училища практически познания, основна информация и
насоки. Тя ще обясни как да се приложат необходимите промени и с уменията
за интервенция да се постигне най-добро планиране, а впоследствие
разпространение на иновациите в техните училища, като им помага да се
развият до среда за отворено обучение, установявайки принципи за отговорни
изследвания и иновации.
Както беше споменато по-горе, SNAC ще използва и разширява съществуващата
мрежа на проекта SSE от инсталирани сеизмометри. Всички данни,
предоставени от сеизмометрите (съществуващи и нови, инсталирани в SNAC),
ще бъдат предоставени на бенефициентите на проекта чрез интегрирана
платформа, която ще използва научните данни и ще я трансформира в
образователен инструмент чрез интуитивен интерфейс с последните
постижения относно визуализацията на данните. Също така, този основен
инструмент се предвижда да бъде готов до средата на 2019 г.
През лятото на 2019 г. в Маратон, Гърция, ще се проведе Лятно училище по
SNAC. То има за цел да предложи високо-ефективен и трансформиращ опит в
лично и организационно отношение чрез серия семинари, най-добри практики
и предизвикателства, фокусирани върху откритото обучение и изучаването на
земетресенията. Лятното училище може да бъде посетено от заинтересованите
европейски учители, които биха могли да използват безвъзмездната помощ по
програма Еразъм+, като използват съответните формуляри за кандидатстване,
достъпни на уебсайтовете на техните национални агенции във всяка страна.
Целият опит, събран от местните проекти, реализирани от училищата, с особен
акцент върху най-значимите от тях, ще бъде докладван в препоръките за
бъдещо използване, като документът ще е готов през лятото на 2020 г. Освен
да обобщи извършеното от учители и училищата в участващите страни и да
идентифицира най-добри практики, той ще включва ценна информация, която
ще улесни комуникацията на партньорите с местните власти и други
заинтересовани страни за възможно използване на резултатите от проекта в
различна или разширена рамка.
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