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ВЪВЕДЕНИЕ В ПРОЕКТА
Какво
Формалното и неформалното образование трябва да се „срещнат“ и
да се обединят в борбата срещу ранното напускане на училище и да
повишат мотивацията на учениците. Това предлага проект DROP IN, като
създава иновации чрез използване на взаимното допълване на тези две
среди. По-конкретно, тази иновация ни кара да говорим за задържане
в училище, за да позволим на младите хора, които са отпаднали от
образователната система отново да станат участници в обучението си.
Също така искаме да помогнем за поддържането и/или увеличаването на
мотивацията на младите хора да останат в училище и да предотвратим
ранното отпадане от него.
На практика това предполага въвеждането на неформални обучителни
методи в училищата благодарение на партньорството между асоциации,
общини, университети, родители и училища, в които учителите и
експертите от неформалното образование внасят иновации и си
сътрудничат при всяка стъпка от проекта. Темата за училищното обучение
ще бъде разгледана в нейната цялост и всеобхватност и няма да се
ограничава единствено до промяна на методите на преподаване.

Защо
Ранното отпадане от училище е сериозен социален проблем. В днешно
време младежката безработица сред отпадналите в ЕС превишава 40%.
Във Франция например разходите, свързани с отпадане от училище на
млад човек, натрупани през целия му живот, се оценяват на 230 000 евро.
За държавата това представлява близо 30 милиарда евро дълг за всяка
година. За младите хора тази ситуация е източник на големи социални
и икономически трудности. Причините за отпадане от училище са
многобройни и отговорите не могат да бъдат открити само в училищата.
Задължително е да се разсъждава критично върху структурните и културни
механизми на системата, които водят до провал и изключване, и да се
действа съответно. Необходимо е да се действа на нивото на системата,
училищата, но и на нивото на ученика.

Кой
Проектът Drop’In обединява опита и експертизата на осем партньори от
пет европейски държави. А именно Франция, Италия, Латвия, България
и Белгия.
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Кога
Проектът стартира през септември 2018 г. и беше планиран да приключи до
февруари 2021 г. Поради непредвидената и безпрецедентна пандемична
обстановка и неизбежно произтичащите от нея затруднения, проектът
получи удължение за период от шест месеца - до август 2021 г.

Как
•

Създаване на колекция от неформални обучителни техники,
които могат да се използват във формална образователна среда;

•

Трансфериране на знания и ноу-хау от експерти в сферата
на неформалното образование към учители от формалното
образование;

•

Повишаване капацитета на преподавателите да прилагат
неформални методи в тяхната професионална среда

Резултати
1.

Проучване на ситуацията относно ранното напускане на училище
в партньорските държави

2.

1 Каталог с над 45 неформални обучителни техники, които
преподавателите могат да използват във формална
образователна среда

3.

1 Програма за обучение, използваща техники за неформално
обучение за учители

4.

1 Онлайн портфолио, което подчертава тестваните методи и
предоставя реална обратна връзка от учители и ученици

5.

1 Предложение за политика

6.

Дейности за разпространение на резултатите от проекта
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АБСТРАКТ
Ранното отпадане от училище е сериозен социален проблем. За младежите,
подобна ситуация предполага сериозни социални и икономически
последствия. Причините за отпадане от училище са многобройни и
отговорите не могат да бъдат открити само в училищата. По-скоро те са
свързани със социални-икономически, образователни и поведенчески,
етнокултурни причини и накрая колебанията на пазара на труда.
Установено е, че през 2017 г. средно 10,6% от младите хора (на възраст
18-24 години) в ЕС-28 са преждевременно напуснали образованието и
обучението.
Този политически документ, разработен в рамките на проекта Drop’In има
за цел да укрепи капацитета на учителите и заинтересованите страни
в образователната област с цел борба срещу отпадането от училище и
допринасяне за допълнително намаляване на безработицата, произтичаща
от него. По-специално, това ще бъде постигнато чрез създаване на
учебни материали и осигуряване на обучителни методи в областта на
неформалното образование. За да се подкрепи предположението, че
неформалното образование играе положителна роля в мотивирането
на учениците, което пряко и непряко води до задържане на ученици в
училище, е създаден каталог, съдържащ над 40 метода от неформалното
образование, организирано е обучение на учители как да прилагат тези
методи и е създаден обучителен модул. Данните за тестването на тези
неформални методи с ученици са събрани чрез онлайн портфолио, което
не само проследява впечатленията на учителите, но и тези на учениците.
Според Съвета на Европа неформалното обучение е широко използвано
и силно обсъждано понятие в областта на младежта. То представлява
редица основни принципи на обучение, методологии и подходи
в младежкия сектор, като обикновено се набляга на вътрешната
мотивация на учащите, доброволното участие, критичното мислене и
демократичната свобода на действие1. Освен това, според Европейския
съвет, всеобщо признато е, че неформалното образование предоставя
уникални възможности за обучение на милиони млади европейци
ежедневно. В подкрепа на тази силна представа за положителните
ефекти от неформалното учене във формални условия, препоръките за
политики, свързани с препоръчаните „политики за намеса“ в училище
или институция за обучение и на индивидуално ниво, са подчертани
в настоящия документ и са хармонично представени във връзка с
дейностите и резултатите от проект Drop’In.
1

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/non-formal-learning
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Това е последвано от препоръки за политиците в образователния
сектор на четири нива: регионално, национално, субнационално
и организационно в контекста на професионалното развитие в
образованието, разработването на учебни програми и техники за
мониторинг и оценка.
И накрая, настоящият документ включва подробно приложение
за развитието на преподавателските компетентности в рамките на
изпълнението на проекта.
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ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Информация за проекта

Повече от 1 на всеки 10 младежи в ЕС са преждевременно напуснали
образователната система. Според ЕС преждевременно напускащ е всеки
гражданин, който е завършил само предучилищно, основно или по-ниско
средно образование или е посетил за кратко средно образование помалко от 2 години.
ЕС постави борбата срещу ранното отпадане от училище в основата
на своите приоритети и се стреми до 2020 г. процентът на отпадане от
училище да е под 10%.
През последните години в ЕС беше направено много за намаляването на
броя на преждевременно напускащите училище. Докато няколко държави
вече са постигнали поставените цели, други са отбелязали увеличение
на броя на отпадналите деца през 2011 г. и 2016 г. (напр. България), а
статистическите данни, предоставени от Евростат, показват различията,
които могат да съществуват в държавите, особено между селските и
градските райони. За борба с ранното отпадане от училище, обществената
политика е насочила голямо внимание към намирането на решения за
млади хора, които вече са отпаднали. Но също така е необходимо да се
постави фокус и върху предприемане на действия за предотвратяване
на отпадането от училище, на проекти, които насърчават учениците да
останат в училище и да останат мотивирани по отношение на обучението
си.
DROP IN е разработен и изпълнен в съответствие с препоръките на
работната група на ЕС относно преждевременното напускане на училище,
в която се посочва например, че „изследванията показват, че грижливите
отношения между учител и ученик са най-силният фактор за посещаемост
и успех в училище“, като същевременно засилва традиционните методи
на преподаване. В днешно време учителите са изправени пред нови
предизвикателства и виждат как тяхната роля се разширява, като включва
подкрепа на учениците. Мотивирането на учениците изисква инвестиция
в самите учители, затова е от съществено значение те да получават
необходимата подкрепа и тясно сътрудничество.
Макар и основни бенефициенти от дейностите по проекта да са учениците
на възраст между 12 и 18 години, учителите са основните участници в
тях. Проектът е насочен към образователната общност в широк смисъл
и цели създаване на образователни съюзи, които включват родители,
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институции и асоциации.
Транснационалното измерение на проекта е от решаващо значение:
ранното напускане на училище е реалност във всички страни партньори,
където се прилагат политики и експерименти, за да се намали степента и
негативното въздействие на този феномен. Обменът на опит предоставя
платформа, която дава пространство за отстъпление от настоящата
ситуация и предоставя възможност за създаване на нови решения.
Партньорството осигури експерименти в различни контексти, за да
предложи подходящо решение, имащо предвид различните аспекти
на образователните реалности в Европа (селска среда, градска среда,
ученици мигранти ...).

Основни цели на проекта
Основни идеи

-

Основни цели

-

-

-

Намаляване на отпадането от
училище;
Намаляване на свързаната с
преждевременното отпадане
безработица;
Да мотивира младежите да бъдат
активни и продуктивни участници в
обществото;
Повишаване на самочувствието на
младежите;
Да се създадат силни
взаимоотношения между учители и
ученици.
Създаване на колекция от
неформални обучителни техники,
които могат да се използват във
формална образователна среда;
Трансфериране на знания и ноухау от експерти в сферата на
неформалното образование
към учители от формалното
образование;
Повишаване капацитета на
преподавателите да прилагат
неформални методи в тяхната
професионална среда.
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Специфични цели

-

-

-

Да се създаде партньорство между
сдружения, общини, университети,
родители и училища;
Да се направи списък с
обучителните нужди на учителите
и уменията, които им липсват, а
биха искали да придобият;
Да се даде възможност на
учителите да участват в обучение,
базирано изцяло на методи от
неформалното образование
Да се споделят нови знания и
добри практики в подкрепа на
преподавателите.

Целеви групи
Директните целеви групи на проекта са следните:
Ученици на възраст между 12 и 18 години, които посещават основни,
технически и професионални училища и приобщаващи училища, във
всички учебни дисциплини.
Преподаватели, работещи с гореспоменатата целева група ученици.
Освен това проектът е насочен към по-широката образователна
общност и заинтересовани страни. Това включва родителите,
образователните институции и организациите за изграждане на
капацитет в общността.
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МЕТОДОЛОГИЯ

Основни фази на изпълнение на проекта
Проектът е разделен на три фази. Всяка фаза включва специфични
интелектуални продукти (IO).
Фази на проекта

Резултати

Фаза 1

1.

Година 1

2.
3.

4.
Фаза 2
Година 2

1.
2.
3.

Фаза 3
Година 3

1.

Проучване на ситуацията
относно ранното напускане на
училище (DROP’INSIGHT)
Създаване на каталог с 46
неформални обучителни техники
(EDUC’ACTION)
Обучителна програма за
преподаватели за прилагане на
методите на неформалното
образование (LEARNING MOBILITY)
Обучителен модул (DROP’INVOLVE)
Онлайн портфолио с техники
от неформалното образование
(DROP’IN ACTION)
Финализиране на каталог с 46
неформални обучителни техники
(EDUC’ACTION)
Работна версия на предложение за
политика (DROP’INSPIRATION)
Разпространение на резултати
на национално и европейско ниво
(DROP’INFORMATION)
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Период на
удължаване

1.

(поради пандемията)

2.
3.

Завършване на тестването на
неформални методи с учители и
ученици
Финализиране на оценката на
учителя и ученика на фазата на
тестване
Финализиране на окончателната
версия на електронното
портфолио
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ПРЕГЛЕД НА ЛИТЕРАТУРА
Подробният доклад от количественото и качествено проучване на
преждевременното отпадане от училище DROP’INSIGHT предоставя
полезни данни на местно, национално и европейско ниво. Докладът
предоставя преглед на феномена „преждевременно/ранно напускане на
училище“ чрез анализ на публични политики и иновативни стратегии,
които съществуват за борба с ПНУ. В допълнение към тези данни, в
доклада има и компилация от най-добрите национални практики от
Франция, Италия, Латвия и България в областта. Освен това докладът
включва мненията на учителите и заинтересованите страни, събрани
от четирите гореспоменати държави партньори чрез организиране на
фокус групи и индивидуални интервюта.

Статистически данни на европейско ниво
През 2017 г. средно 10,6% от младите хора (на възраст 18-24 години) в ЕС28 са преждевременно напуснали образованието и обучението, с други
думи, те са завършили най-много прогимназиално образование и не
са били записани в допълнително образование или обучение. 12,1% от
младите мъже и 8,9% от младите жени през 2017 г. в ЕС са преждевременно
напуснали образователната система. Сред държавите-членки на ЕС делът
на преждевременно напускащите през 2017 г. варира от 3,1% в Хърватия
до 18,6% в Малта.
Според Евростат през 2017 г. процентите на преждевременно
напусналите училище в страните партньори са следните: - Латвия
8,6% - Франция 8,9% - Белгия 8,9% - България 12,7% - Италия 14%.

Причини за ранното напускане на училище
Независимо от държавата, преждевременното напускане на училище
винаги е причинено от сложна комбинация от причини, но тези, които
най-много се открояват, са предимно от социално-икономически
характер. В периода на началното образование отсъствието от
училище или напускането му в голяма степен са свързани със
семейни и общностни причини. В горните образователни нива, освен
гореспоменатите фактори, средата, в която се намират младите хора,
липсата на добре обучени педагози за работа, липсата на допълнителна
квалификация за учителите за справяне с младежи, демотивирани от
участие в образователния процес, също оказват влияние. Наред с тези
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фактори, които сериозно влияят на лошото представяне в училище,
основна роля играят и ниската академична мотивация, липсата на
перспективи за бъдеща професионална реализация, тормозът и др.

Социални причини

Социалните причини оказват значително влияние
върху преждевременното напускане на училище.
Най-честите причини са свързани със семейната
среда. Семейната история на преждевременното
напускане на училище, липсата на подкрепа
от родителите и имиграционния статус могат
да имат отрицателен ефект върху мотивацията
за учене. Освен семейните обстоятелства,
социалната среда и приятелският кръг оказват
голямо влияние върху учениците и биха могли
да наложат значително въздействие върху
решението за пропускане на уроци или отпадане
от училище.

Икономически
причини

В резултат на финансови и икономически
затруднения много млади хора са принудени
да помагат на семействата си. Това води до
прекъсване на тяхното участие в учебния процес.
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Образователни
и поведенчески
причини

Това обхваща широк спектър от проблеми:
ниски нива на академични постижения и
трудности в ученето, слабости в методологията
на преподаване и организация на обучението.
Образователните причини са свързани също с
методите за оценка на знания, квалификацията
на учителите, учебните навици, негативното
мислене на участниците в образователния
процес и липсата на мотивация, лошото качество
на учебниците и неприязънта към някои
училищни предмети.
Много ученици нямат чувство за принадлежност
към училищната институция; те често се чувстват
неразбрани и несправедливо третирани от
учителите. Някои лични причини като ниско
самочувствие, стрес, тревожност, емоционални
проблеми, депресия също са много често
срещани и ако не бъдат открити и лекувани
навреме, могат да причинят преждевременно
напускане на училище и дори социална изолация
на по-късните етапи от развитието на индивида.
Тормозът и агресията са реалност във всички
училища по света. За съжаление, моралният,
словесният и дори физическият тормоз понякога
могат да бъдт брутални, което да причини
преждевременно отпадане от образователната
система, както и други проблеми.

Етно-културни
причини

Етнокултурното разнообразие намира израз в
специфичните етнически, религиозни и езикови
аспекти. Силно ефективните вътрешни правила
на групата и натискът от етническите културни
традиции сред уязвимите етнически общности
и групи предполагат конкретните причини за
преждевременно напускане на училище, липса
на когнитивна мотивация, ниска степен на
желание за посещаване на училище, родителите
нямат мотивация децата им да получат
образование и др.
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Здравословни
и медицински
причини

В контекста на политиките за развитие на
приобщаващо
образование
продължава
тенденцията за интегриране на деца със
специални образователни потребности в
общообразователните училища. Рисковете за
преждевременно напускане на училище са
свързани с недостатъчна подготовка на детските
градини и училищата, за да бъдат включени тези
деца. Всички фактори, свързани с институциите,
образователната
среда,
човешките
и
финансовите ресурси, които не отговарят на
изискванията за прилагане на принципите на
приобщаващото образование, също са част от
тази категория.
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Пазарът на труда и
преждевременното
напускане на
училище

Характеристиките на пазара на труда показаха
голямо влияние върху ПНУ, решението за
отпадане от училище се вижда в рамките на
теорията за човешките инвестиции (Becker, 1964),
при което престоя в училище или напускането
на училище може да се счита за рационален
избор, при който учениците се опитват да се
стремят към баланс между алтернативните
разходи и ползите от по-нататъшното обучение.
Според изследването, проведено от Cabus &
De Witte през 2013 г.: равнището на младежката
безработица, общото икономическо състояние
и минималната заплата са влиянието на пазара
на труда върху ПНУ. Нивото на безработица може
също да има разнообрази ефекти върху ПНУ.
Общото ниво на безработица сред възрастните
може да повлияе на решенията на учениците
по два различни начина: ако учениците
забележат, че както квалифицираните, така и
неквалифицираните възрастни имат сходна
вероятност за безработица, те може да са помалко склонни да продължат образованието си.
Други проучвания показват ролята, която
училищните характеристики могат да играят
за решението за напускане на училище.
Образователната система може да играе
основна роля в това. Европейските страни се
различават силно по начина на групиране на
учениците. Обикновено има две крайности: 1)
ранното групиране на учениците въз основа на
техните способности, като например в Германия
и Австрия и 2) всеобхватно прогимназиално
образование като в Швеция и Норвегия, т.е.
Учениците могат да избират в каква сфера
да се съсредоточат. Първият тип групиране
е критикуван в литературата. Изглежда, че
в страни с ранно групиране, децата с нисък
социално-икономически произход се представят
по-слабо от тези в страни без ранно групиране.
Това показва, че ранното групиране увеличава
социалното неравенство и повишава риска от
отпадане.
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Ролята на неформалното образование
Цялостната реформа в образованието, както и в начина на преподаване на
конкретни предмети, е динамичен и непрекъснат процес. Образователната
реформа засяга, наред с други аспекти, учебната програма, педагогиката
или образователната система в цялост. Как се свързва формалното
образование в училище с алтернативни и незадължителни условия,
например учебен опит в неформални и информални условия, е ключов
елемент, който влияе върху трите измерения на образователната
реформа.
Според Съвета на Европа неформалното обучение е широко използвано и
силно обсъждано понятие в областта на младежта. То представлява редица
основни принципи на обучение, методологии и подходи в младежкия
сектор, като обикновено се набляга на вътрешната мотивация на учащите,
доброволното участие, критичното мислене и демократичната свобода
на действие. Освен това, според Европейския съвет, всеобщо признато
е, че неформалното образование предоставя уникални възможности за
обучение на милиони млади европейци ежедневно.
В Програма 20202 се подчертава, че признаването на неформалното
образование и учене допринася силно за достъпа на младите хора до
образование, обучение и трудов живот.
Европейският пакт за младежта3 потвърди фокуса върху признаването на
неформалното обучение, което отново беше потвърдено и подчертано в
обновената рамка за европейско сътрудничество в областта на младежта
(2010-2018г.)4: „Като допълнение към официалното образование,
неформалното обучение трябва да се насърчава и признава сред
младите хора, както и да се развиват по-добри връзки между формалното
образование и неформалното обучение.”
В този смисъл и въз основа на множество прегледи на литературата;
независимо дали обучението се извършва в официална среда като
училище, неформална среда като общност или културен център или
информална обстановка в дома, всяко обучение е добро и всяко
обучение е ценно. Всяко обучение допринася за растежа на индивида, не
само когнитивно, но и емоционално, социално и по много други начини.

2
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084919/Agenda2020_
Declaration_ EN.pdf/a95702e2-dcd0-4d2a-b5a7-980046e2a25e
3
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084919/Youth_Pact_Springs_
council. pdf/726353fe-15ca-4231-aff4-53ac0fccf42a
4
https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/3084919/doc1648_
en.pdf/92968c65-3ffe-4085-ba6b-ddd51e220e09
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Имайки това предвид, ученето не спира, когато човек напусне училище.
Ученето се случва по всяко време, навсякъде, през целия живот. Много
е важно да разберем как учим. Традиционните учебни заведения (почти
всички училища, в Европа и по света) разделят ученето на предмети. Това
помага как получаваме нови знания, но може да създаде и изолирани
дисциплини. Учителите, преподаващи в една дисциплина, често не
работят или не се свързват с други, които преподават в различни области,
дори когато тези две области са тясно свързани. Всеки от нас разбира
ученето по различен начин, защото се учи по различен начин.
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ПОЛИТИЧЕСКИ КОНТЕКСТ
Съветът прие стратегическата рамка за европейско сътрудничество в
областта на образованието и обучението през май 2009 г. Тя определя
четири стратегически цели за образование и обучение в ЕС:
•

превръщането на ученето през целия живот и мобилността в реалност;

•

подобряване на качеството и ефективността на образованието и
обучението;

•

насърчаване на равенството, социалното сближаване и активното
гражданство;

•

повишаване на креативността и иновациите (включително
предприемачеството) на всички нива на образование и обучение.

Тази стратегия определя редица критерии, които трябва да бъдат
постигнати до 2020 г., включително, че делът на преждевременно
напусналите образованието и обучението в ЕС-28 трябва да бъде не
повече от 10%. Този показател също е една от целите на стратегията
„Европа 2020“ и формира част от европейската стратегия за заетост
(впоследствие включена в стратегията „Европа 2020“), която уточнява,
че делът трябва да бъде под 10%. Намаляването на преждевременното
напускане на училище до по-малко от 10% в страните от ЕС до 2020 г.
е един от приоритетите на Комисията на ЕС в образованието. ЕС няма
правомощията директно да определя и да се намесва в националните
закони, разпоредби и политики, но работи в тясно сътрудничество
с всички държави-членки за прилагане на всеобхватни стратегии за
предотвратяване на преждевременното напускане на училище, както и
за осигуряване на инициативи за насърчаване на ранно напусналите
училище младежи отново да станат част от образователната система.
В повечето страни не съществуват единни и интегрирани стратегии
и политики за предотвратяване и борба с отпадането от училище.
Независимо от това, основните цели, препоръки и мерки за борба с
преждевременното напускане на училище се определят на национално
ниво чрез различни средства - закони, укази, политики, стратегии,
планове за действие и др. През последните години всички държавичленки на ЕС проведоха образователни реформи на различни нива
и с различен ефект, но фактът, че процентът на ПНУ спадна с 2% през
последните 5 години, показва, че въведените мерки са успешни и че сме
на прав път в борбата срещу този проблем.
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Постигането на една от целите на стратегията „Европа 2020“, а именно
намаляване на отпадането от училище под 10% сред ЕС-28 изглежда
напълно осъществима цел. Тъй като причините и последиците от ранното
отпадане от образователната система са сложни и противоречиви,
политиките за намаляване на преждевременното напускане на училище
трябва да разглеждат наред с редица проблеми и да комбинират
образованието и социалната политика, работата с младежта и дори
свързаните със здравето аспекти. За да могат мерките да бъдат приложени
успешно и да спомогнат за постигането на целевите резултати, те не
трябва да бъдат насочени само към учениците, но и да включват техните
родители, тъй като те играят решаваща роля в образователния процес.
Учители, педагогически персонал, местни власти, неправителствени
организации и други заинтересовани страни също трябва да бъдат
включени в процеса.
Като най-добра практика на европейско ниво може да се счита School
Education Gateway, платформа, достъпна на 23 официални езика на ЕС,
която предлага на политиците и практикуващите богатство от ресурси
и практически примери за ефективни практики за насърчаване на
образователния успех, академичните постижения и предотвратяване на
преждевременното напускане на училище.
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ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ
НА МЕСТНО НИВО
Проект DROP’IN е в съответствие с препоръките на работната група на ЕС
относно преждевременното напускане на училище, в която се посочва,
че „изследванията показват, че грижливите отношения между учител
и ученик са най-силният фактор за посещаемост и успех в училище“,
като същевременно засилва въздействието на традиционните методи
на преподаване. В днешно време учителите са изправени пред нови
предизвикателства и осъзнават как тяхната роля в образованието става
все по—всеобхватна, включвайки подкрепа от учениците.
За да помогне на учениците да останат мотивирани и следователно
ангажирани в училище, DROP IN предлага да подкрепи учителите в тази
мисия, като ги запознае и обучи с методите и техниките на неформалното
образование. За това проектът DROP IN е разработен, както следва:
1.

Работна група с учители и определяне на потребности и техники:
Това позволява усвояване и осъзнаване на необходимостта от
определени полезни умения и полезността от тяхното придобиване
или развитие;

2.

Създаването на колекция от методи с помощта на национални
експерти по неформално образование, които да бъдат тествани с
учители: Каталогът EDUC’ACTION;

3.

Обучение на учители (на два етапа в контекста на проекта):
a. Международно обучение, което събра учители от всички
партньорски страни по проекта, които бяха обучени от експертите
на консорциума за неформално образование,
b. Местно обучение на колеги, при което експерти по
неформално образование, определени във всяка държава,
действат като обучители на техните колеги за предаване и
обмен на инструменти и умения, необходими за извършване на
неформални дейности. След това учителите провеждат обучение
за своите колеги въз основа на обучението, проведено с експерт
по неформално образование;

4. Експериментална фаза, DROP’IN ACTION, която позволява
валидиране на методите и тест с учениците в класовете на
училищата, участващи в проекта.
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АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИТЕ
В този раздел ще бъде представено резюме на анализа на националните
обучения на преподаватели, извършени в допълнение към фазата на
експериментиране (DROP’IN ACTION).

Национални обучения на преподаватели
(учители обучават учители) – Оценка и
обратна връзка:
Детайли относно дейностите по експериментирането и валоризацията
DROP’IN ACTION могат да бъдат намерени в Онлайн портфолиото,
създадено с цел да опише експериментирането в рамките на проекта и
да подчертае резултатите и въздействието на тестваните методи.
Що се отнася до националните обучения на преподаватели: обратната
връзка, получена от 29 европейски учители, участвали в дейностите,
показва, че:
По отношение на разработеното обучение: знанията и практическото
приложение на методите от неформалното образование са посочени
от 19 участници. След това се подчертава разбирането на принципите
на неформалното образование и допълването на неговите методи. Поспециално учителите посочиха, че са по-уверени в подхода към методи,
които улесняват изразяването на емоции, тъй като разбират по-добре
тяхното голямо значение в обучителния процес.
Освен това, да бъдеш част от общността на отдадени учители, да
бъдеш с колеги, които се интересуват от методи за участие, включва
учениците да учат по различен начин. Участниците се окачествяват като
педагози, ангажирани с овластяването и включването на младите хора в
гражданския живот.
По същия начин учителите свидетелстват за своето обучение от гледна
точка на размисъл върху тяхната практика на преподаване. Динамиката
в класната стая, новите идеи и фокусът върху учебния процес се
преразглеждат чрез обучение.
29-те интервюирани заявяват, че ще трансферират тези знания в своята
преподавателска практика в класната стая, по проекти/събития, по време
на обучението на учители или с колеги. В класната стая това обучение
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ще бъде мобилизирано в услуга на преподаването на техния предмет,
груповата динамика, ученето и взаимоотношенията с учениците. Да бъдат
по-добре подготвени да управляват различни ситуации и да общуват полесно с колеги и ученици също за отбелязани.
Разбирането на неформалното образование и осъзнаването на
неговите допълващи функции се оценяват с 3.9/5 от учителите. Средно
интервюираните оценяват на 3.8 /5 способността им да преподават с
неформални методи на обучение и да могат да оценяват ученето на своите
ученици. Тези цифри показват значителна разлика между учителите,
които са запознати и вече са ангажирани с тези проблеми и практики, и
учителите, които започват да ги разпитват.
28 от учителите ще споделят обучението си с колегите си, а 16 планират
да използват научените методите веднага след неговото приключване.
В заключение, получената обратна връзка показва, че това обучение
е позволило на учителите от четирите участващи държави да се
възползват по-добре от тези методи, доказано от факта, че първоначално
са използвали този метод, за да могат да го направят, като го следват:
с други думи, след като учителите са успели сами да експериментират
тези методи, те са успели да развият по-голяма информираност за
добавената стойност, която неформалното образование може да донесе
в официалното образование, за да могат да го прилагат в своите класни
стаи на втори етап.

Тестване на методите с ученици: Онлайн
портфолио
Тестването на някои неформални методи на обучение от каталога
EDUC’ACTION се проведе в четири страни партньори, а именно в Италия,
Франция, Латвия и България през учебните години 2019-2020 и 2020-2021 с
ученици от следните възрастови категории 10 -13 години, 14-15 години и 1618 години. Тази фаза беше приложена в период, повлиян от ограниченията
и правилата за социално дистанциране поради извънредната ситуация
от пандемията COVID-19, която доведе до общо блокиране в много
европейски държави. Периодът на блокиране подтикна партньорите по
проекта към задълбочен размисъл върху дистанционното образование и
техниките, които да се използват онлайн. Именно чрез тяхната гъвкавост
и креативност, повечето методи бяха тествани в контекста на смесено
или дистанционно обучение, което допринесе за добавената стойност на
проекта.
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DROP’IN ACTION е онлайн портфолио, адресирано до учители, показващо
експерименталната фаза на проекта DROP’IN, в която учители и ученици
прилагат на практика методологиите и дейностите, разработени и
включени в каталога EDUC’ACTION.
Цели на Онлайн портфолиото:
1.

Да сподели методите и ресурсите, използвани в проекта;

2.

Да се дадат практически примери за експериментиране с методи за
неформално образование в сектора на училищното образование;

3.

Да се даде възможност на учителите, които са участвали в
експеримента, да покажат своя опит, като споделят своите успехи,
както и възникналите трудности, техния учебен процес и този на
бенефициентите, в случая учениците;

Разработването на това портфолио се основава на паралелно подробно
събиране на обратни връзки за различни етапи на изпълнение, поспециално в следните три фази:
1.

Самооценка: преди изпълнението на дейностите е проведено
проучване за самооценка, за да се разберат различните контексти,
в които проектът би бил реализиран, заедно с необходимостта от
обучение.

2.

Оценка: По време на изпълнението на дейностите въпросниците
и интервютата помогнаха да се съберат отзиви от участниците в
проекта.

3.

Окончателен анализ: Окончателното сравнение и анализ на
всички данни позволиха да се предостави ключова информация
за използваните техники и за образователния контекст във всяка
държава, като по този начин се покаже по най-добрия начин
съдържанието на всяка дейност.
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Накратко за реакциите на учителите и учениците
Учители












Учителите са доволни
от изпълнението на
дейностите, защото чрез
тях обучаемите могат
да учат / изучават и
преразглеждат училищните
теми (от учебната
програма), използвайки
алтернативни методи на
обучение
Необходим е внимателен
мониторинг, за да се
осигурят продуктивни
резултати
Насърчаването на екипния
дух / работата в екип е
от съществено значение
<здравословна конкуренция.
Понякога е необходимо добро
управление на времето
Правилното разпределение
на роли и отговорности
между учащите е важно
Критериите за оценка
трябва да бъдат ясни
Повишено доверие към
обучаемите
Внимание към учащите със
специални образователни
потребности (СОП). Те
възприемат изразяването на
емоции по различен начин

Обучаеми
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Учениците бяха силно
мотивирани и горди от
резултатите, които са
постигнали
Комфортна учебна
атмосфера за работа в групи
и учене на нови неща заедно
Оценяване и разбиране
на това как се чувстват
учителите по време на
уроците
Възможност за взаимна
оценка
Зачитане на различни мнения
и гледни точки
По-добро познаване на
връстниците си (поведение и
лични характеристики)
По-успешна работа с
околните
Обучаемите изразиха
мечтите и целите си и
осъзнаха важността на
образованието
Повишено любопитство и
ентусиазъм към обучителния
процес
Възможност за обучаемите
да изразяват себе си
Учениците са част от
процеса на вземане на
решения и по този начин
се чувстват по-добре като
част от цялата училищна
общност

ПОЛИТИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
И ПРЕПОРЪКИ
Съгласно Политическата рамка на Препоръката на Съвета от 28 юни
2011 г. относно политиките за намаляване на преждевременното
напускане на училище, се твърди, че: „Всеобхватните стратегии за
борба с преждевременно напускане на училище включват комбинация
от политики, координация между различните сектори на политиката и
интегриране на мерки за подкрепа намаляването на преждевременното
напускане на училище във всички съответни политики, насочени към
деца и младежи. В допълнение към образователните политики, които
насърчават висококачествени училищни системи, това са предимно
социалната политика и услугите за подкрепа, политиките за заетост,
младежта, семейството и интеграцията. Хоризонталната координация
между различните участници и вертикалната координация чрез различни
нива на управление са еднакво важни. Стратегиите за преждевременно
напускане на училище трябва да включват елементи на превенция,
намеса и компенсация. Държавите-членки трябва да избират детайлните
компоненти на своите стратегии в зависимост от националните
специфики, обстоятелства и контекст5“.

Този проект се фокусира върху препоръките,
свързани с препоръчаните „Политики за
намеса“ 6 :
ПОЛИТИКИТЕ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ имат за цел да избегнат преждевременното
напускане на училище, като подобрят качеството на образование и
обучение на ниво образователни институции, като реагират на знаците
за ранно предупреждение и като предоставят целенасочена подкрепа
на ученици или групи ученици, изложени на риск от преждевременно
напускане на училище. Те са насочени към всички образователни нива,
като се започне от образованието и грижите в ранна детска възраст до
гимназиалното образование.
На ниво училище или обучителна институция стратегиите срещу
преждевременното напускане на училище са заложени в общата политика
за развитие на училището.

5
6

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011H0701(01)
Idem
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Те имат за цел да създадат положителна среда за учене, засилване на
педагогическото качество и иновации, повишаване на компетентностите
на преподавателския персонал за справяне със социалното и културното
многообразие и разработване на подходи за борба с насилието и тормоза.
Политиките за намеса на индивидуално ниво имат за цел да осигурят
набор от механизми за подкрепа на отделни ученици, изложени на риск
от отпадане, които да бъдат съобразени с техните нужди. Те се фокусират
както върху личностното развитие, за да се изгради устойчивост на
учениците в риск, така и върху премахването на конкретни трудности,
които могат да бъдат от социален, познавателен или емоционален
характер.

DROP’IN политически опции и препоръки,
свързани с „Политиките за интервенция“:
Политики за интервенция
на училищно ниво
Политическа рамка на
препоръката на Съвета от 28 юни
2011 г. относно политиките за
Проект DROP’IN
намаляване на преждевременното
напускане на училище
1. Превръщане на училищата
в учебни общности, основани
на обща визия за училищно
развитие, споделена от всички
заинтересовани страни,
използвайки опита и знанията на
всички, и осигурявайки отворена,
вдъхновяваща и комфортна среда
за насърчаване на младите хора
да продължат образованието и
обучението си.

Разработване на работна група
с учители и идентифициране
на нуждите и техниките:
Това позволява усвояване и
осъзнаване на необходимостта
от определени полезни умения
и полезността от тяхното
придобиване или развитие.
Създаването на колекция от
методи с помощта на национални
експерти по неформално
образование, които да бъдат
тествани с учители: Каталогът
EDUC’ACTION.
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2. Разработване на системи
за ранно предупреждение за
ученици в риск, които могат да
помогнат за предприемането
на ефективни мерки, преди
проблемите да се проявят,
учениците да започнат да
отсъстват или да отпадат.

Разработване на работна група
с учители и идентифициране
на нуждите и техниките:
Това позволява усвояване и
осъзнаване на необходимостта
от определени полезни умения
и полезността от тяхното
придобиване или развитие.

3. Работа в мрежа с родители и
други участници извън училище,
като услуги на местните общности,
организации, представляващи
мигранти или малцинства,
спортни и културни асоциации,
или работодатели и организации
на гражданското общество, което
позволява цялостни решения
за подпомагане на учениците
в риск и улеснява достъпа до
външна подкрепа като психолози,
социални и младежки работници,
културни и обществени услуги.
Това може да бъде улеснено от
медиатори от местната общност,
които са в състояние да подкрепят
комуникацията и да намалят
недоверието.

Разработване на работна група
с учители и идентифициране
на нуждите и техниките:
Това позволява усвояване и
осъзнаване на необходимостта
от определени полезни умения
и полезността от тяхното
придобиване или развитие.
Създаването на колекция от
методи с помощта на национални
експерти по неформално
образование, които да бъдат
тествани с учители: Каталогът
EDUC’ACTION.
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4. Подпомагане и овластяване
на учителите в тяхната работа
с ученици в риск, което е
предпоставка за успешни
мерки на училищно ниво.
Първоначалното обучение и
непрекъснатото професионално
развитие на учителите и
училищните ръководители
им помагат да се справят с
многообразието в класната
стая, да подкрепят ученици
от социално-икономически
неравностойно положение и да
решават трудни преподавателски
ситуации.

Обучение на учители (на два
етапа в контекста на проекта):

5. Извънкласни дейности след
и извън училище и артистични,
културни и спортни дейности,
които могат да повишат
самочувствието на учениците
в риск и да повишат тяхната
устойчивост срещу трудности в
обучителния процес.

Разработване на работна група
с учители и идентифициране
на нуждите и техниките:
Това позволява усвояване и
осъзнаване на необходимостта
от определени полезни умения
и полезността от тяхното
придобиване или развитие.

1.

Международно обучение,
което събра учители от
всички партньорски страни по
проекта, които бяха обучени
от експертите на консорциума
за неформално образование,

2.

Местно обучение на колеги,
при което експерти по
неформално образование,
определени във всяка
държава, действат като
обучители на техните колеги
за предаване и обмен на
инструменти и умения,
необходими за извършване на
неформални дейности. След
това учителите провеждат
обучение за своите колеги
въз основа на обучението,
проведено с експерт по
неформално образование;

Създаването на колекция от
методи с помощта на национални
експерти по неформално
образование, които да бъдат
тествани с учители: Каталогът
EDUC’ACTION.
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Политики за интервенция
на индивидуално ниво
Политическа рамка на
Проект DROP’IN
препоръката на Съвета от 28 юни
2011 г. относно политиките за
намаляване на преждевременното
напускане на училище
1. Наставничеството подпомага отделните
ученици за преодоляване на специфични
академични, социални или лични
трудности. При индивидуални подходи
(наставничество/менторство) или в малки
групи (обучение) учениците получават
целенасочена помощ, често предоставяна
от образователния персонал от членовете
на общността или от техните връстници.
2. Приспособяването на преподаването
към нуждите на учениците, укрепването
на индивидуализираните подходи за
учене и предоставянето на подкрепа за
ученици в риск им помага да се адаптират
към изискванията на официалното
образование и да преодолеят бариерите,
създадени от системата за образование
и обучение, и по този начин може
да допринесе за ограничаване на
повтарянето на учебна година.

Каталог с неформални методи и техники
Обосновка:

3. Засилването на професионалното
ориентиране и консултиране подпомага
избора на кариера на учениците, прехода
в рамките на образованието или от
образование към работа. Намалява
взимането на неподходящи решения
въз основа на фалшиви очаквания или
недостатъчна информация. Помага на
младите хора да правят избор, който
отговаря на техните амбиции, лични
интереси и таланти.

•

Компетенциите на ЮНЕСКО за
образование за устойчиво развитие

•

Психо социалните компетенции на
Световната Здравна Организация
(СЗО)

•

Меки умения

4. Гарантиране, че младите хора, чиито
икономически обстоятелства могат да
доведат до отпадане от образованието
си, получават достъп до подходяща
финансова подкрепа. Където се счита за
подходящо, подобна подкрепа може да
бъде предмет на условия или може да бъде
свързана със социални помощи.
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Препоръки за политици
Препоръките за политики трябва да бъдат адресирани до експертите,
които взимат политически решения в областта на образованието, т.е.
директори, учители, родители, ръководители на институции, институти
и обучители на учители на четири нива: регионално, национално,
субнационално и организационно. Тези препоръки подчертават
ключовите моменти за действие, а именно професионалното развитие
на учителите и преподавателите като цяло, разработването на учебни
програми (въвеждане на неформални методи на обучение в официалните
системи за обучение) и мониторинг и оценка. Степента на промяна на
политиката и специфичните необходими инструменти ще зависят от
съществуващите местни условия, специфики и политически рамки.
Развитието и практиката на учителите зависят от развитието на
компетентностите, споменати в таблицата по-горе и подробно разгледани
в следващия раздел на настоящия документ, и зависят от процеса на
овластяване на учителите (преподавателите). Вниманието е насочено към
подкрепа на учителите да разпознаят и развият пълния си потенциал.

1. Професионално развитие в образованието
Овластяването на учителите трябва да бъде сърцевината на всяка
инициатива за професионално развитие. Учителите са ключови фактори
за промяна в образователните системи. Ефективната образователна
трансформация зависи от това, дали учителите са мотивирани да доведат
до промяна, както и от способността и подкрепата за предприемане на
необходимите за това действия.
-

Осигуряване на обучение за прилагане на неформални методи и
техники на преподаване.
Първоначалните институции за обучение на учители трябва
да обмислят значението на неформалното обучение и как да го
интегрират в своите програми за обучение.
Продължаващо професионално развитие за учители /
преподаватели по неформално обучение
Критерии за разпределяне на ресурси за изграждане на капацитет
на неформалното обучение
Критериите за професионална акредитация трябва да бъдат
преразгледани в светлината на неформалното обучение
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2. Разработване на учебен план
Компетенциите за образование за устойчиво развитие (ОУР), психосоциалните компетенции на Световната здравна организация (СЗО)
и компетенциите за меки умения (вж. Раздела по-долу) трябва да
бъдат основата за преглед на документите на учебната програма. Тези
компетенции предполагат подходи към образователната практика. За
да могат учителите да упражняват компетентностите и да ги интегрират
в неформални методи на обучение и преподаване, те трябва да бъдат
подкрепени с учебна програма, която отразява този образователен
подход.
-

Учебниците и другите образователни материали трябва
да бъдат детайлно прегледани, за да се определи дали са
разработени спрямо образователни подходи, които са в
съответствие с ОУР, психо-социалните компетенции на СЗО и
други компетенции за меки умения.

-

Учебниците и другите образователни материали трябва да
бъдат прегледани, за да се определи дали са разработени спрямо
образователни подходи, които поддържат неформални методи и
техники за формално обучение.

3. Мониторинг и Оценка
Системите за оценка и мониторинг на образователните институции
трябва да бъдат адаптирани, за да се оцени степента на интегрирането
на методите на неформалното обучение и техния принос към
компетенциите, към които се стреми този проект.
-

Академичните инструменти за осигуряване на качеството
трябва да бъдат повлияни от ОУР и от практичността на
неформалното обучение. Това означава, че новите и / или
съществуващи програми и образователни стратегии трябва
да бъдат повлияни както от компетентностите, така и от
неформалното обучение.

34

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Целта на проекта DROP IN е борбата срещу отпадането от училище чрез
обучение на учители за прилагане на неформални методи в системата на
формалното образование.
Преподаватели от 4 държави партньори: Франция, Италия, Латвия и
България, бяха обучени как успешно да прилагат принципи на улесняване
и сътрудничество чрез конкретни техники от неформалното образование.
Чрез анализа на практиките и проведените обучения е очевидно,
че иновативната страна на подходите за неформално / формално
кръстосване представлява интерес и отговаря на очакванията на
учителите.
Те потвърждават, че този обмен на методи насърчава както активното
участие на всички целеви групи, така и развитието на полезни умения.
Въпросът за приемствеността на процеса беше разгледан и гарантиран,
като учителите бяха мотивирани да продължат различните етапи на
проекта, от експерименти с ученици в класната стая до оценка, за да
се определи дали методите на неформалното образование имат място
в училищната среда и дали ползата, която те носят, се изразява и в
задържането на учениците в училище.
Компетентностите, свързани с глобалното образование за гражданство
и ОУР, са част от най-модерните учебни програми за професионално
обучение на учители. Заинтересованите страни от проекта DROP IN се
стремят да могат да свържат развитите възможности на обучени учители
с тази по-широка перспектива на „преподаване на знания“.
Имайки предвид нашата целева група обучаващи се, експерименталната
фаза на неформалните методи на обучение във формалните учебни
структури се оказа добавена стойност за обучаемите, като им позволи
да си възвърнат доверието в училищната система. С въвеждането на
неформални методи ние показваме на нашите ученици, че образованието
не е статично, а напротив, непрекъснато се променя и се развива, за да
отговори на нуждите и очакванията на сегашното поколение младежи.
Поколение, което се влияе от различните фактори, споменати по-рано
в тази статия (социално-икономически статус, заетост, мотивация и др.).
Също така, като се има предвид да се осигури качествено образование на
всички учащи като част от ОУР.
Ние настояваме спешно да внесем промени в съществуващите ни
официални структури за обучение, за да отговорим на нуждите на
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образованието и учениците от 21-ви век. Чрез въвеждане на промяна
в учебните програми за учители, за да се упълномощят учителите да
преподават и да продължат в учителската професия (задържане на
учители). Чрез модифициране на съществуващите учебни програми за
училища / държави, за да отговорят на нуждите на бъдещото поколение
ученици и паралелните нужди на нарастващия глобализиран пазар. И
накрая, въвеждане на ефективни системи за мониторинг и оценка, които
могат да покажат добавената стойност от модернизирането на начина, по
който учим и как учим, за да отговорим на нуждите на нашите ученици.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Развитие на компетенции и внедряване на
резултатите от проект Drop’In
В рамките на работата на ЮНЕСКО върху основните компетенции за
устойчивост за постигане на глобални цели за устойчиво развитие,
намираме мощно вдъхновение, повтарящо работата на DROP IN.
Основните компетенции за устойчивост целят способността както на
учителите, така и на учениците да размишляват върху случващото се
около тях и да мислят за това, което правят, за да променят средата си.
Тази перспектива за овластяване отразява желания подход на DROP IN
за учители, които се застъпват за образование за всички и обучение
през целия живот, и за ученици, които активно участват в тяхното
обучение и тяхната среда. Компетенциите за устойчивост включват
когнитивни, ефективни и мотивационни елементи и по този начин
са резултат от взаимодействието на знания, способности и умения,
мотивации и ефективни разположения. Компетентностите не могат да
бъдат преподавани, но трябва да бъдат придобити от самите обучаеми.
Те се придобиват чрез действие, опит и размисъл (ЮНЕСКО, 2015;
Weinert, 2001)7.
Основните компетенции на ЮНЕСКО за устойчивост включват следното:
•

Компетентност в системния анализ: способността да се
разпознават и разбират взаимоотношенията, да се анализират
сложни системи, да се разбира как системите се вписват
в различни области в различен мащаб и да се разглеждат
елементи на несигурност.

•

Способност за предвиждане: способността да се разберат
и оценят множество възможни, вероятни и желани бъдещи
ситуации, да се формират собствени виждания за бъдещето,
да се приложи принципът на предпазливостта, да се оценят
последствията от действията и да се вземат предвид рисковете и
промените.

7
https://www.unesco.de/sites/default/files/2018-08/unesco_education_for_
sustainable_development_goals.pdf
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•

Нормативна компетентност: способността да се разберат и
анализират нормите и ценностите, които са в основата на
собствените действия, и да се договарят относителни стойности
за устойчивост, принципи, цели и цели в контекста на конфликти
на интереси и компромиси, несигурни знания и противоречия.

•

Стратегическа компетентност: способността за колективно
проектиране и изпълнение на иновативни действия, които
повишават устойчивостта на местно ниво и извън него.

•

Компетентност за сътрудничество: способността да се учим
от другите, да разбираме и уважаваме нуждите, възгледите и
действията на другите (съпричастност), да разбираме, да се
свързваме и да обръщаме внимание на другите (емпатично
лидерство), да намаляваме конфликта в групата и да улесняваме
сътрудничеството и решаване на проблеми с участие.

•

Умения за критично мислене: способността да се поставят под
въпрос нормите, практиките и мненията, да се размишлява
върху собствените ценности, възприятия и действия и да се
заема позиция в дискурса за устойчивост.

•

Компетентност за самопознание: способността да се размишлява
върху собствената роля в местната общност и общество
(глобалната общност), да се оценяват постоянно собствените
действия, да се задълбочава мотивацията и да се контролират
чувствата и желанията.

•

Интегрирана компетентност за решаване на проблеми:
цялостната способност за прилагане на различни рамки към
сложни проблеми на устойчивостта и за проектиране на
жизнеспособни, приобщаващи и справедливи възможности за
тяхното решаване, насърчаване на устойчивото развитие, чрез
комбиниране на гореспоменатите компетенции.

Няколко от твърденията на ЮНЕСКО по този въпрос трябва да бъдат
споменати, за да отразят нашето възприятие за отпадане от училище:
•

“Хората трябва да се научат да разбират сложния свят, в който
живеят. Те трябва да могат да си сътрудничат, да изразяват себе
си и да действат за положителни промени (ЮНЕСКО, 2015). С една
дума, да бъдат„ граждани на устойчивостта “(Wals, 2015 ; Уолс и
Ленглет, 20168).“

8
http://147.91.75.9/manage/shares/Quality_of_education/Zbornik_global_
development_goals_and_local_strategies.pdf

38

•

“Основните компетенции в областта на устойчивостта са тези,
от които гражданите в областта на устойчивостта имат нужда за
справяне с днешните сложни предизвикателства.“

•

“Преподавателите, използващи тази рамка, се насърчават да
се запитат какви основни умения учебните дейности, които те
прилагат, улесняват придобиването на знания.“

Една от целите на ЮНЕСКО за устойчиво развитие за 2030 г. е
“качествено образование”, образование, което трябва да даде
приоритет на комбинация от образование и учене (когнитивно,
социално-емоционално и поведенческо). Това напомня на
категоризацията на методите, предложени в EDUC’ACTION. Тези методи са
в услуга на когнитивното преподаване, саморазбирането (емоции, стрес,
ориентация ...) и поведение, благоприятно за съвместна работа, което
означава да работим и живеем заедно.
Има две нива на анализ и размисъл: еволюция на уменията за учители и
за ученици.
Екипът на DROP IN предлага да се съсредоточи върху четири вида
умения:
•

използването на неформално образование в помощ на
преподаването

•

умения за изразяване и комуникация (самоизразяване и слушане),

•

умения за съвместно и кооперативно обучение (учене с и от други),

•

и развитието на критично мислене (оценка).

Изясняването на детайлите относно тези компетенции е възможно чрез
анализа на три допълващи се референтни рамки: компетентностите,
формулирани от ЮНЕСКО като съществени за устойчивостта, психо
социалните компетентности на СЗО (Световната здравна организация) и
меките умения, оценени във въпросника за учителите.
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Таблицата по-долу показва дефиницията на тези четири вида умения
чрез препратка към трите референтни системи:

Психосоциални
умения на СЗО

Компетенциите,
адресирани с
проект DROP IN

Устойчиви умения
Sustainability Core
Competencies”

Използването
на неформално
образование
в помощ на
преподаването

Компетентност
за самопознание:
способността да се
размишлява върху
собствената роля в
местната общност и
общество (глобалната
общност), да се
оценяват постоянно
собствените действия,
да се задълбочава
мотивацията и да се
контролират чувствата и
желанията

Създаване на
динамична и
благоприятна среда
в класната стая
Адаптиране на
методите според
контекста и
педагогическите
цели

Меки умения
Soft-skills

WHO Psycho-social
Competencies

Способност за
предвиждане:
способността да се
разберат и оценят
множество възможни,
вероятни и желани
бъдещи позиции,
да се формират
собствени виждания
за бъдещето, да се
приложи принципът на
предпазливостта, да се
оценят последствията
от действията и да
се вземат предвид
рисковете и промените.
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Самосъзнание
/ Емпатия към
другите

Адаптивност

Управление
на стреса /
Управление на
емоциите

Толерантност
и уважение

Слушане

Творчество

Умения за
ефективно
общуване

Умения за
изразяване и
комуникация
(самоизразяване и
слушане)

Умения за
съвместно и
кооперативно
обучение

Компетентност в
междуличностните
отношения
Компетентност за
сътрудничество:
способността да се
учим от другите, да
разбираме и уважаваме
нуждите, възгледите и
действията на другите
(съпричастност),
да разбираме, да
се свързваме и да
обръщаме внимание
на другите (емпатично
лидерство), да
намаляваме конфликта в
групата и да улесняваме
сътрудничеството и
решаване на проблеми с
участие.
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Умения за
решаване на
проблеми и
взимане на
решения

Медиация
Вербална
комуникация

Отвореност
Способност за
учене
Работа в екип

Развитие на
критично мислене

Умения за критично
мислене:
способността да се
поставят под въпрос
нормите, практиките
и мненията, да се
размишлява върху
собствените ценности,
възприятия и действия
и да се заема позиция в
дискурса за устойчивост.
Нормативна
компетентност:
способността да се
разберат и анализират
нормите и ценностите,
които са в основата на
собствените действия,
и да се договарят
относителни стойности
за устойчивост,
принципи, цели и
цели в контекста на
конфликти на интереси и
компромиси, несигурни
знания и противоречия.
Стратегическа
компетентност:
способността за
колективно проектиране
и изпълнение на
иновативни действия,
които повишават
устойчивостта на местно
ниво и извън него.
Компетентност в
системния анализ:
способността да се
разпознават и разбират
взаимоотношенията, да
се анализират сложни
системи, да се разбира
как системите се вписват
в различни области в
различен мащаб и да се
разглеждат елементи на
несигурност.
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Критично и
креативно мислене
/ Творчество

Отчитане на нарастването на уменията, търсени по време на курсовете
за обучение по проект Drop’In:
За всеки блок от компетенции посочихме какви са били практическите
цели и показваме конструктивния обмен, разрешен в обучението чрез
експериментиране на методи и качеството на споделените размисли.

Използването на неформално образование в
помощ на преподаването:
Конкретни аспекти от практиката на учителите:
Създаването на групова среда и динамика на обучаемите изисква
предлагане на дейности за самопознание и познание на другите, за да
се улесни „съвместния живот“ в класа. Изразяването на мотивацията,
емоциите и чувствата на човек в безопасна и улесняваща среда помага
да се засили благосъстоянието на всеки индивид в класната стая.
Слушането на мислите и чувствата на другите улеснява съпричастността
и разбирането на учениците за многообразието.
Динамиката се оформя от последователността на дейностите и
допълняемостта на методите.
Адаптирането на методите в помощ на преподавателския процес е
под формата на панел от разнообразни дейности, които се допълват,
за да отговорят на учебните предпочитания на всеки ученик и да
улеснят учебния процес. Учебната среда се основава на когнитивната
(преподаваните знания), но също така и на мотивационната (смисъла
на обучението), социално-когнитивната (групова динамика и комфорт)
и мета-когнитивната (оценка на обучението) област. В тази перспектива
допълващият характер на методите ще се фокусира върху една ос и ще
търси стимулиращ ритъм в педагогическата сесия.
За учениците:
В основата на целевите компетентности е разбирането за себе си и
другите по отношение на учебните процеси и стилове и съвместния
живот с нашето разнообразие от мисли и поведения.
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Какво беше обсъдено по време на обучението:
Дори и основната цел да беше да се експериментира с методите, за да
се улесни тяхната адаптация и изчисли времето за оценка, времето за
даване на обратна връзка беше чудесна възможност за разсъждаване
върху индивидуалния опит и емоции, предизвикани от всяка дейност.

Умения за изразяване и комуникация:
Конкретни аспекти от практиката на учителите:
Вертикалната и хоризонталната комуникация е адаптиране на моменти
за споделяне на знания чрез нейното представяне (вертикалност) и
други за обмен, за да се позволи процесът на придобиване и закрепване
на знания. За учениците това също така означава да знаят как да
споделят знания и да знаят как да слушат, за да научат нещо ново.
Ролята на фасилитиране на конструктивния обмен между учащите
се конкретизира от формата (подгрупа, методи ...) и от предложената
медиация.
По-конкретно, ролята на фасилитатора е да създава атмосфера за
разрешаване на конфликти, да изразява мнения и чувства.

Какво беше обсъдено по време на обучението:
Дейността „Аквариум с мисли“ цели да улесни изразяването на емоции,
генерирането на идеи и намирането на ефективни начини за стимулиране
на представянето на мнения, емоции и мисли сред околните. В тази
примерна дейност възникващите идеи на двата екипа трябва да се
разглеждат „хоризонтално“, за да се гарантира усвояемост на наученото.
Фактът, че има два отбора, че времето за работа е ограничено и че
комбинацията от появата на идея и след това реализацията на избрана
идея засилва осъзнаването на значението на ефективната комуникация.
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Умения за съвместно и кооперативно
обучение:
Конкретни аспекти от практиката на учителите:
Разглеждането на Другия в изграждането на нечия рефлексия е
основният залог, за да си сътрудничим, необходимо е всеки да осъзнае
добавената стойност на другия в неговия или нейния учебен процес.
По този начин предизвикателството е да се подчертаят силните страни
на всеки ученик, да се осигури изразяването на всеки и да се придружи
процесът на „мислене и правене заедно“.
Необходимите предпоставки за да се улесни колективното придобиване
на знания, са общи условия, общ език и малка група.
Колективният избор и вземането на решения са много важен момент,
на който трябва да се обърне особено внимание, особено при
разграничаването между съвместна или кооперативна дейност. За да
се предотвратят групови механизми с неравно третиране на отделни
членове на групата, изпълнението на методите трябва да предвижда
време за придружаване на учениците в етапите на изразяване, избор и
вземане на решения. В случай на конфликт тези етапи са от съществено
значение.

Какво беше обсъдено по време на обучението:
Отчитайки нюансите и разликите между съвместната и кооперативната
дейност, изборът на подходящи методи е въпрос на оценка на условията
и интересите на учениците. Кооперативните методи предполагат
взаимозависимост в групата и взимане на колективно решение или
оценка. В този случай, е необходимо учениците да могат да приемат
Другия с неговите размисли и поведение, за да могат да се учат заедно
и да постигнат резултати, които не биха могли в самостоятелна работа.

45

Развитие на критично мислене:
Конкретни аспекти от практиката на учителите:
Анализът и решаването на проблеми в сложни ситуации с човешко
измерение са компетенции, които трябва да бъдат подхранени чрез
прилагане на методи, в които има противопоставяне на мнения и
гледни точки. Ролята на учителя като фасилитатор се изразява в това
постоянно да стимулира дискусии с цел изграждане на нови знания.
Размишлението върху правилата и нормите на поведение е еднакво
важно както за учители, така и за ученици и цели по-добро разбиране
на различията и избягване на прибързани заключения, стереотипи
и осъждане. Става въпрос да се научим да разбираме собствената си
ценностна система и да се опитваме да разберем тази на другите. За
тази цел правилата на групата трябва да са изрични и конкретни и
групата е отговорна за тях. Размишлението върху конвенционалните
правила подхранва тази способност. Предпочитат се упражнения за
разбиране влиянието на медиите или натиска от страна на връстници.
Креативното мислене има за цел да изследва възможни алтернативи
чрез генерирането на идеи, които възникват от разбирането на
проблема и креативността на индивида и / или групата. Творческото
мислене помага да се реагира адаптивно и гъвкаво на ежедневните
ситуации. В тази ситуация, много подходящи са методите, в които
трябва да се генерират идеи и предложения, които да допринесат за
създаване на адаптивност.

Какво беше обсъдено по време на обучението:
По време на обучението обсъдихме подробно сложната ситуация на
преподаване, като поставихме под въпрос механизмите за борба с
отпадането от училище, влиянието на ръководството и колегите и
силата / желанието / знанията на ниво учител. Този системен анализ
на борбата срещу отпадането е конкретен пример, който демонстрира
многобройните възможни стратегии и елементите на несигурност.
Сред методите, приложени по време на обучението, имаше такива,
които предоставиха възможност на участниците да разсъждават
върху взаимоотношенията в различен мащаб, по-специално по-добро
разбиране на околните, което да позволи по-добро разбиране на себе си.
Методът „История за реката с алигатори“, например, ни позволи да
направим подробен анализ на начините на изразяване на лични
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преценки пред нашите връстници. Разбирането на взаимоотношенията
между хората и произхода на ценностната система е въпрос, който
подлежи на системен анализ и дискусии.
Методът „Въртележка с професии“, например позволява на човек да
размишлява върху своята ориентация и мотивация за учене от различни
гледни точки.
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