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Кратко изложение

Настоящият документ е първоначалната версия на набор от насоки в подкрепа на 
прилагането на модела на отворено обучение в училищата в цяла Европа за гарантирането 
на необходимите промени за постигане на отвореност и отговорна иновация. Тази версия е 
в подкрепа на училищата, които ще вземат участие в първата фаза на прилагането, като тя 
ще бъде актуализирана двукратно въз основа на обратната връзка, която ще бъде получена 
по време на удължената фаза на прилагане на проекта.

Планът за развитие предлага конкретен обзор на прилагането на подходите за отворено 
обучение и предлага ясно описание на необходимите стъпки, които училищата ще трябва 
да предприемат, за да се превърнат в центрове за отговорна иновация, обединяващи 
максимален брой заинтересовани страни с цел създаване на идеи и решения за справяне 
с местни проблеми и предизвикателства. Прилагането на подхода „Отворени училища за 
отворени общности“ (OSOS) в местни условия ще покаже ясно, че училищата ще спечелят 
много като насърчават връзките между официалното и неофициалното обучение, между 
съществуващите лица, осигуряващи обучение, и новите участници. Планът за развитие ще 
представлява еволюиращ набор от насоки, който ще получава информация от откритията, 
направени при прилагането, и ще се предоставя в три версии – първоначалната версия ще 
бъде в подкрепа на училищата, които ще бъдат включени в първата фаза на прилагането, 
междинната фаза ще бъде достъпна за широкомащабно приложение, а окончателната фаза 
ще бъде основният резултат от проекта.

Целта на проекта „Отворени училища за отворени общности“ (OSOS) е да се подпомогне 
трансформацията на определен брой училища в участващите държави в среда за отворено 
обучение. Екипът, ангажиран с проекта, работи с голям брой експерти и национални 
координатори, които проучват специфичния контекст и си сътрудничат с местните 
правителства за изграждането на своята компетентност, както и с училищни лидери и учители 
в избран брой училища, за създаване на желаната култура на отворено обучение. Разработен 
е специално създаден пакет от помощни материали, включително инструмента за самоанализ 
на „Отворени училища за отворени общности“ (OSOS), в съответствие с Плана за развитие 
на отвореното обучение, които подпомагат училищата по време на трансформацията им в 
центрове за отворено обучение. Насоки се предоставят и на заинтересованите страни на 
местно и системно ниво.

Настоящият документ трябва да се използва заедно с документацията, съдържаща стратегиите 
на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS), която илюстрира цялостния подход 
на проекта относно начина, по който най-успешно можем да подпомогнем училищата в опита 
им да еволюират, да се трансформират и да преосмислят структурите си към по-отворена, 
локализирана и социално отговорна среда на обучение. В тази рамка, училищата ще улеснят 
постигането на отворен, по-ефективен и ефикасен съвместен дизайн, съвместно създаване и 
употреба на образователно съдържание (от лица, предоставящи официално и неофициално 
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обучение), инструменти и услуги за персонализирано научно обучение и преподаване, 
които ще формират основните съставни елементи за иновативните ученически проекти. Тези 
проекти, разбирани като най-добри практики, са така наречените инкубатори и ускорители 
на училищните иновации.

Настоящият документ ще бъде първата стъпка от едно пътуване към образователна реформа, 
което може да отнеме много години.

То ще бъде картата. Трябва да се отбележи, обаче, че постигането на висококачествено 
научно обучение изисква комбинираната и непрекъсната подкрепа на всички ангажирани с 
него действащи лица, изследователи, научни комуникатори, политици и лица, разработващи 
учебни планове, преподаватели на учителите по науки, учители, ученици и родители.



6

От сценарии към практика:
План за развитие на отвореното обучение на 

„Отворените училища за отворени общности“ (OSOS)

Иновацията не е изолирано събитие; тя е движение. Иновация е думата, която използваме, 
когато някоя идея се приеме толкова добре, че се превръща в нова норма. Когато дадено лице 
опитва нещо ново, то може да се счита за иноватор, но често тази практика не обхваща 
цялата система. Ако обаче хората се обединят около тази идея, споделяйки своите успехи и 
неуспехи, това се нарича системна иновация. В този случай най-добрият модел за иновация, с 
който разполагаме, е верижна реакция.

Една от най-невероятните верижни реакции е тази на ядрено делене. Деленето възниква, 
когато вътрешноатомна частица разруши ядрената структура на нестабилен атом. Когато 
ядрените връзки бъдат разрушени, се отделя енергия, заедно с още вътрешноатомни частици, 
които на свой ред биха могли да разрушат друго ядро и да предизвикат отново този процес 
отначало. Един от най-често срещаните източници на енергия е Уран 235, тъй като той 
вече е радиоактивен, което означава, че е силно нестабилен и по естествен път освобождава 
частици, които може да причинят реакция на делене. Но това не се случва. За да се предизвика 
самоподдържащо се, катаклизмично освобождаване на енергия, трябва да са налице 
правилните условия.

Критична маса е терминът, използван за определяне на състоянието, при което верижната 
реакция предстои. Ако критичната маса не бъде достигната, това означава, че дори и да бъде 
освободена нова частица, има значителен шанс тя да не се удари в друго ядро и реакцията няма 
да продължи. Представете си линия домино, при която елементите се намират прекалено 
далеч един от друг. Концепцията за критична маса обяснява по лесен начин, че ако в дадено 
пространство няма достатъчно елементи, няма да възникне верижна реакция.

Една от най-големите бариери пред образователните иновациии не е липсата на чудесни 
учители или дори достъпът до подходящи инструменти, а изолационистката структура и 
разпръснатия характер на много училища и училищни власти. Дори и да разполагате с най-
добрите учители, представящи най-оригиналните идеи, верижната реакция на иновацията 
е много малко вероятно да се разпространи в цялата организация. Фигурките домино са 
прекалено отдалечени. Училищата ттрябва да обмислят как биха могли да създадат критична 
маса от иноватори, състоянието, при което верижната реакция на чудесните идеи предстои 
да се случи. По стечение на обстоятелствата, ядрените физици разполагат с няколко трика, 
които са жизненоважни за създаването на това условие. Тези трикове играят ролята на 
катализатори на процеса: 

•	 	Увеличаване на масата – С колкото повече фигурки домино разполагате, толкова по-дълга 
верига ще можете да направите. Търсете таланта и привлечете повече правилни хора в 
своето училище. Колкото повече иновативни индивиди има във Вашата училищна общност, 
толкова по-голяма е вероятността те да си оказват взаимно влияние.

•	 	Повишаване на компактността – Дори и да разполагате с голям брой иноватори, това 
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План за развитие на отвореното обучение
на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS)

не може да гарантира верижна реакция, ако тези лица никога не се събират заедно. Колкото 
по-близко се намират тези хора, толкова по-голяма е вероятостта да споделят един с друг. 
Отворените дни, работилниците и другите събития с лично присъствие са чудесни примери 
за моменти на повишена компактност. Ще бъдете удивени от иновативната енергия, 
генерирана при събирането на правилните хора в затворено пространство.

•	 	Повишаване на температурата – Температурата наистина е само мярка за бързината, 
с която молекулите отскачат една от друга. Създайте специфични мигове за споделяне и 
проучване на различни неща. Повечето възможности за взаимодействие между учителите 
и другите заинтересовани страни, които осигурите, ще повишат вероятността тези 
иновативни идеи да се придвижат. Отворете каналите на комуникация и споделяне във 
Вашата общност, мобилизирайте местните действащи лица и насърчете обмяната на идеи. 
Бъдете отворени към неофициални условия на обучение и индустрията. Включете повече 
играчи от извънучилищния свят в процеса.

•	 	Повишаване на отразяващата способност – Дори в плътна маса от радиоактивен материал 
има частици, които стоят насочени навън, на разстояние от другите атоми. Обграждането 
на ядрената енергия с високо рефлективен щит насочва тези отклонени частици обратно 
към центъра, за да се повишат шансовете за възникване на реакция. Отразяващите частици 
може да помогнат за събирането на идеи, които иначе може да останат във въздуха. Чрез 
самостоятелен анализ и анализ, подпомогнат от партньорите, иноваторите оказват 
влияние върху себе си и другите около тях като насочват откритията си обратно към 
системата за по-задълбочено проучване.

Нашите училища трябва да бъдат инкубатори на проувания и изобретения. Те трябва 
да ускоряват иновациите. Те трябва да насърчават отвореното обучение. Училищните 
лидери трябва да зададат визия за създаване на преживявания на обучение, които осигуряват 
правилните инструменти и подкрепа за преуспяването на всички обучаващи се лица. 
Учителите трябва да сътрудничат при обучението, търсейки нови познания, и непрекъснато 
да придобиват нови умения, заедно с техните ученици. Необходим е холистичен подход към 
иновациите. Трябва да улесним процеса чрез осигуряване на необходимия катализатор: 

Това е предвидената роля на проекта „Отворени училища за отворени общности“ (OSOS) – 
мащабно да се опише и приложи процес, който ще улесни трансформацията на училищата 
в иновативни екосистеми, действащи като споделени места за изучаване на науки, 
отговорността за който се споделя между лидерите, учителите, учениците и местната 
общност, който те споделено управляват и от който всички имат полза чрез увеличаването 
на научния капитал на техните общности и развитието на отговорно гражданство.
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Пет причини 
да се инвестира в развитието 

на програмата за отворени училища 

 „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) могат да предоставят на участващите 
училища многобройни възможности да се заемат с местни, национални и международни 
дейности с продължителни ползи за ръководителите, учениците, учителите в училищата и 
местното обществено. Ето основните начини, с които могат да се възползват училищата: 

1.  Предоставяне на уникални възможности за развитие за персонала 
  на училището (увеличаване на масата) 

В рамката на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) изграждането на общност се 
счита основна дейност на професионално развитие. Даването на учителите и ръководителите 
възможност да се включат в международното професионално развитие е чудесен начин да се 
подобрят училищните екипи. Все повече учители се очаква да се включат и да допринесат за 
споделената визия на отвореността на училището. Дейностите дават възможност на учителите 
и другите служители в училищата да придобият нови познания относно методи на обучение и 
инструменти за обучение и да изследват множество образователни практики в Европа и отвъд. 
Предложените OSOS дейности (наречени инкубатори и ускорители, съгласно целите им) са 
катализатори за промяната – за участниците и цялото училище. 

2. Свързване със заинтересовани организации, политици и общности 
  (увеличаване на плътността) 

OSOS подходът предоставя средства за разширяване на обучението отвъд училищната среда. 
Ръководителите на училищата, персонал и учениците могат да се възползват чрез участие 
в дейности, които им дават възможност да се ангажират с местни бизнеси, изследователски 
центрове и научни центрове, политици и членове на общността. Този ангажимент може да 
помогне да се работи по предизвикателствата в училище (напр. мотивацията на учениците, 
ниските резултати, проблеми, свързани с пола) чрез връзка с родители и социални услуги, 
както и бизнеси и други организации, които могат да помогнат да се подобри релевантността на 
обучението. Ангажирането на заинтересовани страни може да спомогне и да се издигне профила 
на училището на местно ниво, да се подобри обучението чрез предоставяне на възможности в 
реалния свят. 

3.  Разширяване на хоризонтите на училищата и техните стремежи 
  (увеличаване на температурата)  

Дейностите на OSOS могат да дадат възможност на персонала и учениците да работят с 
партньорските училища за учебни дейности и да учат от други ученици и учители. Чрез 
съвместни дейности с връстници в други страни учениците могат да се движат извън учебника и 
да изследват данни, знания и опит по пряк и непосредствен начин. Предложените OSOS дейности 
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включват проекти и дейности, които симулират реалната научна работа (напр. приложенията 
на нанотехнологиите в различни сектори, биологичното земеделие и здравословната храна, 
изпълнението на проект в аерокосмическата индустрия, анализирането на данни от големи 
изследователски инфраструктури като ЦЕРН или мрежи от роботизирани телескопи). По 
този начин учениците развиват ключови умения и междукултурно разбиране и придобиват 
нови перспективи за собственото си обучение. Учителите и учениците също така могат да си 
сътрудничат онлайн с други училища чрез дейности по ERAMSUS + и eTwinning програмите, които 
ще бъдат насърчавани от проекта или предложени от училищата в мрежата.

4.  Подобряване на преподаването и ученето 
  (увеличение на рефлективността) 

Независимо дали целта на училището е да подобри преподаването и ученето, да насърчи 
интердисциплинарното и проектно-базирано обучение в рамките на училищата OSOS, то 
ще разполага с многобройни инструменти за оценка на техните новаторски практики и ще 
предостави ценна обратна информация за постиженията на учениците в OSOS дейностите. 
Европейските дейности дават възможност на персонала и учениците да рефлектират върху 
обучението и ученето заедно с персонала и учениците от други училища и организации (като 
университети, библиотеки, музеи и научни центрове).

5. Завишете профила на вашето училище  

Бидейки част от международните дейности сигнализира, че училището е амбициозно, със смели 
очаквания за учениците и персонала. Изпращайки учители и ученици в чужбина и работейки с 
други училища и други организации в рамките на OSOS, училището ще демонстрира потенциала 
си да се превърне в референтна точка за учене в местната общност. Подходът на OSOS отчита 
уникалните постижения на участващите училища чрез изграждането на основна мрежа от 
високопроизводителни училищни общности, които ще направят “Отворени училищни центрове”, 
които демонстрират, че тези училища ще действат като референтни точки за всички участващи 
училища. От тези училища се очаква да разработят новаторски учебни програми или да прилагат 
нови начини на преподаване, които увеличават позицията и влиянието на училището на местно, 
национално и международно равнище.
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Проектът OSOS цели да подпомогне преобразуването на редица училища в отворени учебни среди 
в участващите страни. Екипът на проекта работи с много експерти и с националните координатори, 
които изследват конкретния контекст и работят с местните власти, за да изградят своя капацитет и 
този на училищните директори и учители в определен брой училища, за да се установят желаните 
култури на отворено училище. Специален пакет от помощни материали, включително Инструмент 
за само-рефлективност на OSOS в съответствие с Плана за развитие на отворените училища, 
са разработени, за да подпомагат училищата, тъй като те се превръщат в Центрове за отворено 
училище. На заинтересованите страни на местно и системно ниво е предоставено ръководство.
Картата „Отворено училище“ предлага ясна и подробна схема за това как едно училище може да 
започне процеса по отваряне към местната общност чрез използване на обогатени RRI учебни 
проекти, които се занимават с местни проблеми и предлагат решения, проучени с подкрепата на 
заинтересованите страни като университетите, научните центрове, музеите и бизнеса. Независимо 
от подробния и строг характер на ръководствата, настоящият документ не е решение за всичко и не 
е разработено с цел „приклещване“ на училището за негъвкав процес. Училищата, според техните 
потребности, минал опит, местни условия и култура, са по-скоро свободни да избират аспекти на 
този механизъм и съответното му прилагане по нелинеен подход.
Настоящият документ трябва да се използва успоредно с документацията Стратегии на OSOS, 
която илюстрира цялостния подход на проекта за това как най-добре можем да помогнем на 
училищата в опита им да развият, преобразуват и преоткрият своите структури в посока към 
по-отворена, локализирана и социално отговорна учебна среда. Така училищата ще улеснят 
откритото, по-ефективно и ефикасно съвместно проектиране, съвместно създаване и използване 
на образователни материали (както от формални, така и от неформални доставчици), инструменти 
и услуги за персонализирано научно учене и преподаване, които ще формират основните части 
за иновативните ученически проекти. Проекти, под които се разбира най-добри практики, са така 
наречените инкубатори и ускорители на училищните иновации.
Картата та OSOS за Отворено училище се опитва да съчетае общите OSOS услуги в подробно 
ръководство.
Фигура 1 представя графично представяне на Модела на OSOS за отворено училище, който представя 
иновационния процес като „верижна реакция“:
•	 	трябва да „увеличим масата“ на иноваторите,
•	 	трябва да ги съберем заедно, за да обменян идеи и опит (увеличаване на плътността),
•	 	трябва да ги мотивираме, като им предоставим инструменти според образователните нужди 

(повишаване на температурата),
•	 	трябва да обмислим техните практики и да дадем насоки за бъдещи действия (увеличаване 

на рефлективността).
Фигура 2 представя Пакета на OSOS за помощни услуги и инструменти, който е организиран по същия 
начин, така че да помогне в процеса на преобразуване. Накрая Фигура 7.3 представя възможния 
начин за прилагане на Картата за отворено обучение в три фази (три академични години), докато 
училището се опитва да стимулира, инкубира и ускори иновационния процес. Процесът може да 
продължи по-дълго, като различните фактори (както външни, така и вътрешни) могат да действат 
като препятствия в процеса.  
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Фигура 3: Възможен начин за прилагане на картата за отворено обучение в период от три етапа (три 
академични години), докато училището се опитва да стимулира, развива и ускорява иновационния процес. 
Процесът може да отнеме повече време, докато различни фактори (както външни, така и вътрешни) 
могат да попречат на процеса.



1
Въведение
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1 Въведение
Иновацията не е изолирано събитие; тя е движение. Иновация е думата, която използваме, когато някоя идея 
се приеме толкова добре, че се превръща в нова норма. Когато дадено лице опитва нещо ново, то може да се 
счита за иноватор, но често тази практика не обхваща цялата система. Ако обаче хората се обединят около 
тази идея, споделяйки своите успехи и неуспехи, това се нарича системна иновация. 

Както се посочва в неотдавнашния доклад „Преосмисляне на образованието. Към обща глобална цел? 
“(ЮНЕСКО, 2015 г.) промените в света към днешна дата се характеризират с нови нива на сложност 
и противоречия. Тези промени генерират напрежение, за което се очаква образователните системи 
да подготвят хората и общностите, като им дадат възможността да се адаптират и да реагират. 
За преодоляването на съвременните сложни обществени предизвикателства ще е необходимо 
всички граждани да имат по-добро разбиране за науката и технологиите, за да участват активно и 
отговорно в информираното от науката вземане на решения и базираните на познанието иновации, 
както е посочено в неотдавнашния доклад до Европейската комисия “Научно образование за 
отговорно гражданство” (ЕО, 2015), подготвен през 2015 г.
От друга страна, развитите страни в света изразяват нарастваща загриженост относно нивата на 
ангажираност на учениците в изучаването на научни дисциплини в училище. Това се проявява 
най-очевидно чрез степента на отпадане от училище, чрез лошото ниво на постижения и 
чрез отказа от участие в това, което мнозина възприемат като скучен и неотносим опит. Но 
съсредоточаването върху учениците, които отпадат от училище, прикрива един по-сериозен 
проблем, тъй като отчита единствено тези, които видимо не вземат участие. Съществува много по-
голяма група от ученици, които се справят логично добре в училище, но не стават самостоятелно 
мотивирани, самостоятелно насочващи се обучаващи се: може да изглежда, че вземат успешно 
изпитите си, но срещат трудности, когато бъдат оставени да се справят сами в университета или 
на работното място. Училищата и компаниите са все по-наясно с наличието на „неангажирани 
лица, постигащи резултати“ – учениците, които успешно получават високи оценки, но не могат 
да се справят с по-сложните предизвикателства, които ще срещнат като служители и граждани в 
21 век. Освен това, голям брой неангажирани лица, постигащи резултати, решават, че начинът, по 
който обучението се „осигурява“ от училищното образование не е за тях и, дори и да притежават 
необходимите квалификации, решават да прекратят официалното си обучение при напускането 
на училище. В резултат на това възникват два очевидни въпроса:

Кои са основните характеристики на средата, която се счита за ангажираща от 
учениците? 
Какви проектни особености може да се наложи да внедрим в учебните дейности, за да 
видим повече силно ангажирани ученици?

1.1 Характеристики на отворените училища
В рамките на проекта „Отворени училища за отворени общности“ (OSOS) участващите училища 
ще получат подкрепа за създаване на иновационен дневен ред, който ще им помогне в следното:

•	 	да насърчават сътрудничеството с неофициалните и официални лица, осигуряващи 
образование, предприятията, родителите и местните общности, за да се гарантира подходящо и 
значимо ангажиране с наука на всички действащи лица от обществото и за да се подобри разбирането 
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на научните дисциплини и кариерите, в областта на науката, възможността за трудова заетост и 
конкурентоспособността. С фокус върху научните дисциплини на основно и средно образоватеелно 
ниво, иновационния дневен ред на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) предлага 
нови и разнообразни модели на сътрудничество между горепосочените заинтересовани страни. 
С изграждането на най-добрата текуща практика, подходът на „Отворените училища за отворени 
общности“ (OSOS) цели да ни отведе отвъд ограниченията на настоящите училищни структури към 
една споделена визия на отлични постижения. Такива иновативни програми притежават голям 
потенциал. Ако искаме силна, иновативна, отворена култура в училищата, която се самоподдържа, 
трябва да упълномощим запознати със системата специалисти да я създадат, докато се избягва 
създаването само на интересни, но изолирани средства за експериментиране. Трябва да внедрим 
базиран на дизайна подход на обучение в сътрудничество и събиране на сведения между 
професионалистите, като по този начин ще се създаде по-скоро подход на „издърпване“, 
а не на „изтласкване“. За насърчаването на такъв подход в настоящите училищи практики, 
трябва да бъде прието становище за екосистемата от страна на оздравителните инициативи. По-
специално, целта на последните трябва да бъде да улавят профилите, потребностите, приноса 
и взаимоотношенията на всички, свързани с училището, действащи лица и елементи, към 
устойчива, иновационна екосистема, която ще функционира съгласно холистичната рамка 
на организационното обучеение и насърчаването на образователни иновации.

•	 	да се превърнат в посредник на благополучието на общността. Целта на „Отворените училища 
за отворени общности“ (OSOS) е да подпомага училищата в разработването на проекти, предлагащи 
решения за потребностите на местните им общности. За тази цел подходът на „Отворените училища 
за отворени общности“ (OSOS) ще проучи идеята за благополучието на учениците в училищата 
(включително концепциите за равенство, включване на базата на пол и упълномощаване). Чрез 
създаването на модел на сътрудничество с местните заинтересовани страни и чрез употреба на 
дейности, изискващи участието на различни действащи лица, участващите училища ще бъдат 
свързани с местните общности на по-дълбоко ниво. Адаптирането на дейностите ще наложи 
свързването на техните субекти с въпросите от национален интерес, във връзка с големите глобални 
промени. По този начин училищата ще се опитат да „действат на местно, но да разсъждават на 
глобално ниво“ – мото, разработено от няколко години, но все още далеч от реалността в повечето 
европейски училища към днешна дата. По този начин тези училища ще обогатят научния капитал 
на местните общности и ще насърчат отговорното гражданство.

•	 	да насърчават партньорствата, които подпомагат експертните познания, работата в 
мрежа, споделянето и прилагането на изследователските открития в областта на науката 
и технологията, като по този начин въвеждат проекти от реалния живот в класната стая. 
Партньорите по проекта, индивидуално и в сътрудничество разработват, изпитват и промотират 
иновативни образователни приложения и подходи за европейските училища (подпомогнати от 
съответните приспособления и ресурси) за голям брой години, което насърчава споделянето и 
прилагането на гранични изследователски открития в училищата, подкрепящи развитието на 
компетенциите от 21 век чрез креативно решаване на проблеми, открития, практическо обучение, 
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експериментално обучение, критично мислене и креативност, включително проекти и дейности, 
симулиращи реална научна дейност (например, нанотехнологични приложения в различни 
сектори, биологично земеделие и здравословни храни, внедряване на проект от аерокосмическата 
промишленост, анализ на данни от широкомащабни изследователски инфраструктури като 
ЦЕРН или мрежи от роботизирани телескопи). Всяко училище ще обедини представители от 
промишлеността и граждански асоциации, които, в сътрудничество с училищната общественост, 
ще сканират хоризонтите, анализират училищните и общностните потребности и ще сътрудничат 
за създаването на общи проекти и предлагането на иновативни решения.

•	 	да се фокусират върху ефективното ангажиране на родителите. Иновационният дневен ред 
надгражда идеята за научния капитал на училищните общности. Докато науката и технологията 
често се считат за интересни на младежите, този интерес не е отразен в ангажирането на учениците 
с училищните науки, които не успяват да заинтригуват прекалено много ученици. Момичетата 
в повечето европейски страни се насочват встрани от науката и само малка част от тях създават 
кариера в областта на естествените науки и инженерството. Причините за това състояние на нещата 
са комплексни, но трябва да им се обърне внимание. Голям брой ученици, които демонстрират високи 
нива на интерес към науката, може да не изберат научни предмети, тъй като: a) смятат, че изборът на 
научен предмер води единствено до работа в лаборатория и б) че науката е за другите хора. Това са 
проблеми на идентичността – на науката и на самите ученици. Например, ролята на семействата на 
учениците в техния избор на бъдеща кариера е много по-важна, отколкото се смяташе преди. И така, 
как може да се промени тази ситуация? Подходът на „Отворените училища за отворени общности“ 
(OSOS) предлага четири посоки на действие: ефективно ангажиране на родителите в проектите, които 
ще бъдат разработени, чрез a) Планиране: Ангажираността на родителите трябва да бъде планирана 
и внедрена в цялата училищна стратегия или стратегия за управление на услугите. Цикълът на 
планиране ще включва обширен анализ на потребностите; поставяне на взаимни приоритети; 
текущ мониторинг и оценка на намесите; и процес на публична информираност, който ще помогне 
на пациентите и учителите да разберат и да се ангажират с плана за развитие на отворените училища. 
б) Лидерство: Ефективното лидерство при ангажирането на родителите е жизненоважно за успеха 
на стратегиите за отворени училища на OSOS. Програмата за ангажиране на родителите често се 
ръководи от старши ръководител, въпреки че лидерството може да се разпредели в контекста на 
програма или набор от училища и услуги, работещи за ясна стратегическа посока. в) Сътрудничество 
и ангажираност: Ангажираността на родителите изисква активно сътрудничество с тях и трябва да 
бъде по-скоро проактивна, отколкото реактивна. Тя трябва да бъде чувствителна към обстоятелствата 
при всички семейства, да признава евентуалния принос на родителите и да се стреми да им даде 
правомощия. г) Устойчиво подобрение: Стратегията за ангажиране на родителите трябва да бъде 
обект на текуща подкрепа, мониторинг и развитие. Това ще включва стратегическо планиране, 
което внедрява ангажираността на родителите в цялостните планове за развитие на училището, 
устойчива подкрепа, осигуряване на ресурси и обучение, включване на общността на всички нива 
на управление и непрекъсната система от доказателства, базирана на развитие и преразглеждане.

•	 	да преподават науки, за да има разлика: Проблеми, свързани с пола. Указателните методи, които 
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подпомагат разбирането на учениците, докато същевременно дават възможност за прилагане 
на различни методи на обучение в часовете по науки, може да допринесат за участието на 
момичетата и постигнатите резултати в часовете по науки за напреднали, като същевременно 
подпомагат обучението на много момчета. Чрез прилагане на подходи, които уважават факта, 
че учениците са личности с различни потребности, както и чрез различни методи и подходи в 
класната стая, училищата може да създадат учебна атмосфера, която е с възможност за по-голямо 
включване по отношение на пола, и би апелирала към различни видове обучаващи се лица, а 
не така наречените „косвено обучаващи се“, за които са създадени типичните училищни уроци. 
Това може да се постигне, например, чрез споделяне на идеи, дискутиране, задаване на въпроси 
и анализ на данни в малки групи от ученици, които работят в сътрудничество. Това е подход, 
който ясно редуцира конкурентния характер на цялата класна стая (подход, в центъра на който е 
учителят). Учебните дейности и проекти на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) 
са базирани на педагогически подходи, които като резултат създават пропорционално участие 
на всички полове. По-специално предложеният процес на стандартизация:

•	 	ще възприеме и интегрира преживявания, свързани с неофициално и официално обучение, които се 
намесват и обръщат посоката на традиционните модели на ниско участие; ще насърчи интересите на 
всички ученици и в частност на момичетата, ентусиазирано участие и избор на непрекъснато обучение 
по математика и науки; ще повиши увереността; и ще начертае пред момичетата положителни 
изображения на възможности за кариера, свързана с изучаването на математика и науки. 

•	 	ще интегрира информираността относно базираните на пола тенденции в учебната обстановка 
и ще промени организационната ангажираност, политиката и действията за оздравяване 
при условията на представителство чрез ученически и факултативни програми, например, 
катедрите за недипломирани ученици по инженерни науки, естествени науки или компютърни 
науки, които полагат концентрирани усилия да повишат набирането и задържането на ученици. 

•	 	ще възприеме и интегрира нови учебни курсове и програми, които са неутрални по отношение 
на половете или предизвикват интерес конкретно при момичетата и жените. Например, 
помислете за включване на индивидуална работа, групова работа и взаимодействие по двойки 
по време на урока за включване на различни и разнообразни форми на взаимодействие и 
посрещане на потребностите на различните ученици и ученици.

„Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) ще идентифицират „подходите, основани 
на модела“, които ще бъдат възприети, неговата теоретична основа и основата за проучвания 
или оценка на „модела“ и ще се обърнат към ползите и проблемите, които имат отношение към 
интеграцията в тяхната учебна обстановка. 

1.2  Особености на проекта, свързан с дейностите на отворените училища
Дейностите, които ще се прилагат в участващите училища, са базирани на основните характеристики 
на креативното обучение, включващи проучване, динамика на откритията, ръководени от учениците 
дейности, включване в научно-ориентирани въпроси, даване на предимство на доказателствата 
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при отговор на въпроси, формулиране на обяснения, базирани на доказателства, връзка на 
обясненията с научното познание, комуникация и обосновка на обясненията. Тези елементи 
подкрепят креативността като генеричен елемент в процесуалните и комуникативни аспекти на 
педагодиката и предлагат иновативни стратегии на обучение, които ще предложат на учениците 
високо ниво на участие и ще им позволят да генерират възможности с голям творчески капацитет. 

В същото време рамката на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) се основава 
на основните принципи на процеса на отговорно проучване и иновации: ангажираност на 
обучаващите се, отключване на пълния им потенциал, споделяне на резултатите и 
осигуряване на достъп до научните архиви, създаване на иновативни дейности за всички.

Въз основа на това „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) ще насърчат серия от 
образователни дейности под формата на проекти от реалния живот, които ще използват иновативни 
идеи и креативност и ще позволят на учениците активно да се включат в учебния процес и да 
подобрят концептуалното си разбиране по различни научни теми. Поради това е планирано 
представените учебни практики и стратегии да позволят на научните лектори и по-специално 
на учителите от горните класове на началните училища и долните класове на средните училища 
да открият креативни дейности за преподаване на научните дисциплини. Освен това, целта на 
предложената педагогика ще бъде да даде възможност на учителите да създадат нови креативни 
дейности или правилно да сглобят детайлите от различни учебни дейности в интердисциплинни 
учебни сценарии. В рамката на проекта „Отворени училища за отворени общности“ (OSOS) 
предложените дейности ще имат следните четири характеристики. Те трябва да бъдат

•	 	Локализирани: Дейността е локализирана, физически или виртуално, в свят, който ученикът 
познава и се старае да разбере.

•	 	Целенасочени: Дейността изглежда автентична, тя поглъща ученика в действия с практическа 
и интелектуална стойност и поощрява усещане за съвместни действия.

•	 	Ръководени от страст: Дейността подкрепя външните страсти на учениците и учителите, като 
повишава ангажираността чрез насърчаване на учениците да изберат области на интерес, 
които имат значение за тях.

•	 	Всепроникващи: Дейността позволява на ученика да продължи да се обучава извън класната 
стая, привличайки членове на семейството, партньори, местни експерти и онлайн справочна 
литература, като източници на проучвания и критика.

Тези четири критерии може да осигурят полезен стандартизиран списък за учителите, който формулира 
техните учебни проекти, но и предлагат идея какво трябва да предлагат класната стая за изучаване на 
научни дисциплини и училището като организация, за да станат по-интересни сами по себе си: базиран 
на място учебен план, целенасочени проекти, ръководено от страст преподаване и учене и 
всепроникващи възможности за проучване и конструктивни предизвикателства.

Тези дейности ще бъдат адаптирани от членовете на Отворените училища, които ще включват 
представители от страна на лица, предлагащи обучение, индустрии, граждански обществени 
организации и дори самите ученици. Използваните в проекта дейности ще насърчават 
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сътрудничествата и откриването на класните стаи за обществото. Участващите училища ще 
включват такива на начално и средно образователно ниво и ще бъдат избрани и адаптирани, 
така че да са подходящи за различните нива.

1.3 Движещите механизми на модела на отворено обучение
  на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS)  
  1.3.1 Преосмисляне функционирането на училищата
Налице е фокусирано движение за преосмисляне на парадигмата на традиционната класна 
стая и пренареждане на цялото училищно преживяване — тенденция, която в голяма степен се 
задвижва от влиянието на иновативните подходи за обучение. Методите като обучение, базирано 
на проекти и изискване на информация, препоръчват училищни структури, които позволяват на 
учениците да преминават от една към друга дейност на обучение по-органично, премахвайки 
ограниченията на традиционния график. Мултидисциплинарният характер на тези съвременни 
подходи са популяризирали креативното прилагане на технология и са насърчили иновативните 
дизайни на училищните модели, които свързват всеки клас и предмет един с друг. Тъй като 
обучението става по-гладко и фокусирано върху ученика, някои учители и администратори 
вярват, че графиците трябва да бъдат по-гъвкави, за да осигурят възможности за автентично 
обучение и достатъчно място за самостоятелно такова. Промяната в протичането на обучението в 
класните стаи изисква и промени в бизнес моделите на училищата, които стават все по-подвижни 
и отворени към опитване на нови подходи.

Тази тенденция в голяма степен е в отговор на прекалено структурирания характер на типичния 
училищен ден, който според някои лица възпрепятства обучението. Традиционно, звънците 
обозначават началото и края на всеки ден, въвеждайки учениците от едно занятие към 
следващото. По много начини звънецът символизира разделянето на дисциплините, заявявайки 
ясно, че всяка от тях трябва да остане отделна. През последните няколко години много учители 
са напреднали към укрепване на интердисциплинарното обучение, което често се нарича и 
интегирано обучение. Едутопия описва този модел като комбиниране на „учебен план от две 
или повече дисциплини, което позволява на учениците да видят как се свързват идеите.“ Те 
посочват сътрудничеството, критичното мислене и съхранението на знанията като трите 
положителни резултата за учениците. Употребата на технологията е в основата на този проект, 
тъй като дейностите като интегриране на 3D принтирането в научните дисциплини и медийните 
продукции в хуманитарните дисциплини стават все по-всепроникващи.

Целта е учениците да разберат различните точки на пресичане между различите предмети, 
придобивайки набор от умения, които се изискват от съвременната работна сила.

 1.3.2 Превръщане на учениците от консуматори в създатели
В училищата по целия свят протичат промени, тъй като учениците изучават предметите чрез акта 
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на създаване, а не чрез консумиране на съдържанието. Наличен е широк набор от дигитални 
инструменти, които подкрепят трансформацията в K-12 обучението; всъщност, нарастващият 
достъп до мобилните технологии създава изцяло ново ниво на комфорт със създаване на медии 
и прототипи. Много учители вярват, че усъвършенстването на тези умения в обучаващите се може 
да доведе до силно ангажиращи преживявания, свързани с обучението, при които учениците 
се превръщат в авторитети по дадени предмети чрез изследване, разказване на истории и 
създаване. Другите компоненти на тази тенденция включват разработването и създаването на 
игри и достъп до инструкциите за програмиране, което подпомага превръщането на обучаващите 
се в изследователи и предприемачи. Тъй като учениците стават все по-активни производители и 
публикатори на образователни източници, проблемите с интелектуалната собственост ще станат 
ключов компонент в учебните планове на K-12.

Съществува нарастваща подкрепа за даване на възможност да обучаващите се да 
станат създатели, демонстриращи своето майсторство под форми, които надминават 
традиционните тестове и работни листове. Появяващите се инструкционни рамки 
окуражават учителите да използват дигитални инструменти, които подхранват 
креативността, заедно с производствените умения. Тази тенденция предполага и, че 
учителите във все по-голяма степен също се превръщат в създатели и поради това са 
в позицията да ръководят дейности, които включват разработване и публикуване на 
образователно съдържание. Широкомащабните инициативи като Open Discovery Space 
(portal.opendiscoveryspace.eu) помогнаха на учителите да рационализират процеса на 
създаване, редактиране и публикуване на образователни материали. Тези инструменти 
предлагат на учителите начин за разработване на дигитални планове на уроците, които 
съответстват на потребностите на техните класни стаи. Тъй като учителите все по-
комфортно използват медиите, те могат да предложат по-добри насоки на учениците си.

1.4  Движещите механизми на модела на отворено обучение
  на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS)  
Според нас училищната среда на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) трябва да 
осигурява по- стимулиращи и автентични преживявания на обучение от по-висок порядък, повече 
възможности за учениците да участват в научни практики и задачи, използвайки научните беседи и 
работейки с научни презентации и инструменти. Тя трябва да обогатява и трансформира концепциите 
и първоначалните идеи на учениците, които биха могли да функционират като ресурси или бариери 
за появяващите се идеи. Средата на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) трябва 
да предлага възможности за обучение, разработени специално за конкретните потребности на 
учениците, докато е необходимо същевременно да осигурява и непрекъснати мерки за компетентност, 
неразделни от процеса на обучение, които може да помогнат на учителите да работят по-ефективно 
с отделните ученици и да оставят отпечатък на компетентност, който е завладяващ за учениците. 
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Включването на училищата в проекта на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) не 
налага прилагането на специфична стратегия за отвореност. Чрез интензивното сътрудничество 
между училищната общност и екипа на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) 
целим да разгледаме всяко сътрудничество като отделен случай. При всички случаи обаче целта 
на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) е да се осигурят ценни насоки и да се 
развие устойчив механизъм за подкрепа, който да подпомага училищното лидерство, както и 
учителите по време на процеса на трансформация. В този доклад ще представим стратегически 
модел на прилагане и свързани с него крайъгълни камъни, които може да послужат като пътека 
към прилагането на иновациите в училищната обстановка.

Трябва обаче да се отбележи, че в случая на всяко училище във всяка участваща страна трябва 
да бъдат разгледани множество фактори, преди да бъде внедрен проект и модел на прилагане. 
Факторите, които се вземат под внимание във всеки случай, са: внедрени понастоящем местни 
законодателни и образователни политики, местна култура на образование, настоящо състояние 
на училищата във връзка със съществуващия учебен план/ съществуващите образователни 
ресурси/ избрани педагогически подходи, настоящо състояние на училищата във връзка с 
администрацията/ готовността на учителите да приемат образователните иновации и културата 
на отворените училища, настоящо състояние на училищата по отношение на съществуващата 
технологична инфраструктура, настоящо състояние на сътрудниците (държавни длъжностни лица/
училищни администратори/учители/ученици), скала на сътрудничество по отношение на броя на 
училищата/ учителите/ учениците/ другите участници, продължителност на сътрудничеството и 
общ отпуснат бюджет.

В Европа съществуват много различни училищни системи. Важен и много критичен параметър за 
въвеждането на иновациите в училищната обстановка е нивото на автономия на училищно ниво 
и различните нива на правомощие в училищата. Основното предизвикателство за „Отворените 
училища за отворени общности“ (OSOS) е да се намерят начини за предлагане на дейности и подходи, 
които може да се използват от училищните ръководители в страните със сравнително ниско нива 
на автономност (например, Гърция, Португалия, Италия, Франция), докато в същото време трябва да 
се обърне внимание на образователните системи, които може да се категоризират като автономни 
(например, Финландия, Нидерландия). В тези страни училищните ръководители имат по-голяма 
управленческа роля, която изисква от тях да се фокусират върху мотивационните аспекти. 

Планът за развитие на „Отворените училища за отворени общности“ (OSOS) може да се възприеме 
като методология за организационна промяна, която позволява на посредниците на промяната 
да внедрят своя иновативен подход. Добре известните методологии за организационна промяна 
предписват препоръчан набор от стадии или фази, състоящи се от конкретни дейности, които 
трябва да се отработят за постигане на трайна промяна. В сравнение с най-популярните 
методологии за организационна промяна, планът за развитие на „Отворените училища за 
отворени общности“ (OSOS) включва следните стъпки, за да бъде оценен като подходящ за 
образователните системи с високо ниво на автономност на училищно ниво: 

1 Въведение



23

•	 	Вдъхновение и утвърждаване на потребността от промяна

  В някои западноевропейски страни учителите и училищните ръководители вземат съвместни 
решения относно своите педагогически избори. В малък брой страни учителите имат последната 
дума по този въпрос. За иновативните и по-традиционните училища тази предложена стъпка е 
жизненоважна част от иновативния план за приложение. В иновативните училища съществува 
потребност от вдъхновяване на учителите, тъй като инициативата „Отворени училища за 
отворени общности“ (OSOS) може да бъде една от няколкото предложени иновации, които 
училището прилага. Поради това учителите трябва да бъдат убедени, че проектът „Отворени 
училища за отворени общности“ (OSOS) е по-относим от другите възможности. В традиционните 
училища акцентът може да се постави върху неотложната нужда от промяна. Тези училища (по-
голямата част от училищата в Европа) имат малко опит с иновативните проекти. Училищните 
ръководители и учителите в тези училища трябва да са наясно с потребността от промяна. Тази 
стъпка, вдъхновяването на учителите и персонала, трябва да се счита за непрекъснат процес 
по време на всички фази на прилагането и в повечето случаи една от основните задачи на 
училищния ръководител. 

•	 	Създаване на екип, ангажиран с промяната

  В повечето училища иновациите започват от малките неща. Малък брой иновативни учители, 
заедно с училищния ръководител проправят пътя и ентусиазират колегите си по време на 
прилагането. Училищните ръководители първоначално ще ангажират учителите с ниски нива 
на устойчивост към промяната. По време на фазите на проекта учителите често търсят други 
посредници на промените за по-нататъшното прилагане на проекта и в други предмети. 
Ролята на училищния ръководител е да намери първите няколко посредници на промените и 
да улесни работата им. Тази подкрепа може да включва подходяща схема за компенсация на 
времето. 

•	 	Оправомощаване на екипа, ангажиран с промените

  Посредниците на промените трябва да бъдат подпомагани от училищното управление по 
време на фазите на прилагане. За предпочитане е тези посредници да се считат за ролеви 
модели в своите училища. На второ място, посредниците на промените трябва да получават 
подкрепа от непрекъснатите усилия за вдъхновяване на училищните ръководители. 

•	 	Организационна промяна

  Прилагането на промяната изисква учител, който да експериментира с иновативни (от 
негова гледна точка) педагогически подходи. От организационна гледна точка, училищният 
ръководител ще трябва да внедри среда в подкрепа на експериментирането като отпразнува 
успеха и приеме пораженията като уникални шансове за получаване на нови знания. В 
истинските учебни организации учителите получават подкрепа в предприемането на 
необходимите рискове (всички промени включват поемане на рискове и наличие на 
несигурност) и се чувстват оценени, когато споделят успехите и неуспехите си. 
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Преди училищата да могат да започнат новаторски практики, те се нуждаят от ясна визия и 
лидерство. По-конкретно училищните ръководители трябва да създадат обща визия за това 
как образованието в областта на науката може най-добре да отговори на нуждите на всички 
обучаващи се и да се разработи план, който да превърне визията в действие. Тази визия и 
процеси на планиране трябва да се основават на цялостен поглед върху актуалния иновационен 
статус на училището. Този прозрачен поглед ще позволи по-целенасочено планиране, за да се 
отговори на конкретните въпроси, пред които е изправено всяко училище, като по този начин 
се оптимизират усилията за преодоляването им. Визията започва с обсъждане на това как и 
защо общността иска да трансформира ученето. След като тези цели са ясни, резултатите от 
науката и научните изследвания могат да бъдат използвани за отваряне на нови възможности за 
постигане на визия, която иначе би била недостъпна. После могат да се случат серия от системни 
промени: Когато се проектират внимателно и замислено, иновативните проекти могат да ускорят 
и разширят влиянието на ефективните практики на преподаване. За да бъдат подлежащи на 
трансформиране, обаче, учителите трябва да имат знания и умения, за да се възползват 
пълноценно от процеса и резултатите от тези дейности, основани на проекти. Освен това, ролята 
на учителите и обучителите на учители, родителите и учениците ще трябва да се промени, тъй 
като научното изследване дава възможност за нови типове учебни изживявания.

Изграждането на учителски и лидерски капацитет е жизненоважно за успешната трансформация. 
Успешната стратегия за промяна изисква професионално развитие, обратна връзка и подкрепа 
за учителите, както и добре проучена система за мониторинг и оценка. Организационният 
капацитет, стратегическото планиране и осигуряването на качеството са важни параметри по 
време на прехода към преобразуване.

Отворените училища трябва да предоставят възможности за обучение не само за учениците, но 
и за учителите. Определено всяка съществена промяна в начина на представяне на инструкцията 
изисква внимателно управление на промените. Професионалното развитие трябва да се 
разглежда като непрекъсната, интегрирана част от учителската кариера на учителите. Текущото 
практическо развитие изисква внимателно планиране, внедряване на работа и практически 
дейности, пряко свързани с учебната програма, много последващи действия, вградена оценка, 
използваща няколко техники за оценяване, достатъчно време, устойчиво финансиране и 
желанието на преподавателите да поемат нови и разширени роли. Ръководителите и учителите 
трябва да инвестират време и ресурси, за да създадат успешно изпълнение и професионално 
развитие.

Съществуват няколко предизвикателства пред училищните ръководители, които трябва да се 
имат предвид при планиране и изпълнение на професионалното обучение за учителите:

•	 	Избиране и въвеждане на идеи по начин, който насърчават доверието и интереса;
•	 	Балансиране на административното лидерство и контрола спрямо автономността и 

независимостта на учителите;

2 Увеличение на масата и плътността
Оглеждайте се за таланта и привлечете повече от правилните хора във вашето училище. 
Колкото по-иновативни лица имате в общността си, толкова шансът да си повлияят е по-голям. 
Отворени дни, уъркшопи и други събития са чудесен пример за моменти, увеличаващи плътността. Ще 
се изумите колко иновативна енергия се произвежда, когато съберете заедно правилните хора.  
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•	 	Планиране, иницииране и мониторинг на прилагането на обучение, което вдъхва амбиция, а 
не двусмисленост;

•	 	Постоянна подкрепа за трудовата дейност, дори и в случай на предизвикателства или неуспехи; и
•	 	Признаване, празнуване и отбелязване на постиженията по начини, които поддържат 

положителните промени.

Тези актуалности подчертават продължаващата нужда да се променят учебните практики в 
съвременните училища. Тази модификация може да бъде създадена само чрез възможности 
за професионално обучение, които потвърждават педагогическите методи, включително 
разработващи технологии.

Следващият раздел описва първоначалните действия, които трябва да бъдат предприети от 
ръководителите на училищата, които желаят да поемат предизвикателството за отваряне, 
предложено от OSOS. Главата съдържа съвети за успех, които могат да спомогнат процеса.

2.1   Създаване на екип за промяна 

Тази начална фаза се фокусира върху анализа на потребностите на училищата и има за цел да 
определи областите, в които училището може най-добре да демонстрира иновативни подходи 
и проекти. Развитието на критична маса на агентите за промяна, иновативните учители, които 
ще споделят визията на ръководителя на училището, за да премине училището на следващото 
ниво, е от голямо значение на тази фаза. Първоначалните иновативни сценарии се изпълняват, за 
да се ориентират към насочени към бъдещето практики и да се експериментират научни данни 
и ресурси, както и с иновативни технологични услуги и практики. На този етап проектът OSOS 
предлага богата база данни от творчески инициативи с достъп до множество ресурси, насоки и 
поддръжка (също онлайн чрез уебинари и хенгаутс), както и примери за координация на планове за 
действие, предлагащи възможности за финансиране на реализирането на училищните планове за 
действие, насочени към професионалното развитие на учителите и приемане на план за развитие 
на отвореното училище за участващите училища. Очевидно всяко училище трябва да се стреми да 
включи всички членове в пътя към промяната. И все пак съпротивата срещу тази промяна винаги 
е възможна и OSOS предоставя набор от действия, които решават проблема. Въпреки това се 
очаква, че при обсъждането на модела на Отворено училище, администрацията на K-12 ще положи 
значителни усилия за култивиране на постоянно отношение към развитието на учителите не само 
като осигури външно наставничество за учителите, но и като насърчи отвореното споделяне на 
ресурси и опит (положителни и отрицателни), в рамките на училището и извън него.

2.2  Подкрепа към поведенческата промяна 

Освен обучението си, за да могат учителите да въведат нововъведения в ежедневието си, те ще 
трябва да променят поведението си и да се адаптират към нова култура и философия. За да може 
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OSOS подходът да подпомогне тази промяна, трябва да въведем солидна теоретична рамка и 
да подчертаем основните действия, които трябва да бъдат предприети. Съществуват четири 
основни предпоставки за ускоряване и установяване на промяна в училищната среда:

•	 	Цел, в която да се вярва: “Ще се променя, ако вярвам че трябва” Първото и най-важното 
условие за промяна е идентифицирането на целта да повярваме. В нашия случай ние трябва да 
убедим учителите за значението на научната литература по отношение на социалната стойност, 
значението за своите ученици и личните постижения чрез учене и преподаване на тези важни 
теми. Трябва внимателно да изработим “история на промяната”, която да подчертава ползите, 
които проектът може да предложи на всички участващи участници. Освен това трябва да 
развием чувство за общност, което да направи учителя част от сплотения мултинационален 
екип. Това чувство за принадлежност ще се окаже много важно за мотивиране на учителите и 
ще им даде желание да предприемат следващи, евентуално “болезнени” стъпки, за да научат 
нови умения.

•	 	Подсилващи системи: “Ще се променя, ако спечеля нещо”. От чисто поведенческа гледна 
точка промяната е възможна само ако са налице формални и неформални механизми за 
кондициониране. Тези механизми могат да подсилят новото поведение, да санкционират 
старото или, за предпочитане, и двете. В нашия случай можем да използваме неофициални 
модели за подсилване, за да накараме учителите да се ангажират повече с нашия проект. Кратък 
списък с такива методи може да включва конкурси, предизвикателства, популяризиране на 
най-добрия учител, създаване на проект или план за уроци, предлагащи например участието 
в лятното училище като награда.

•	 	Умения, нужни за промяната: “Ще се променя, ако имам правилните умения”. Промяната е 
възможна само ако всички участници имат правилните умения. В случая на проекта OSOS трябва 
да се уверим, че нашата програма за обучение е проектирана по такъв начин, че учителите да 
придобият всички умения, от които ще се нуждаят, както технически, така и педагогически.

•	 	Постоянни ролеви модели: “Ще се променя, ако другите хора се променят”. Трябва да 
се създадат редица “лидери на промяната”, които да играят ролята на ролеви модели за 
общността на учителите. Тези много активни и компетентни учители ще бъдат доказателство 
за концепцията на своите колеги, че промяната е наистина осъществима, приемлива и полезна 
за тях. За да постигнем това, ще трябва да идентифицираме високопоставените личности сред 
участващите учители и да им обърнем специално внимание, като ги мотивираме, подкрепяме 
и ги насърчаваме.

2.3   Насърчаване на екипното учене и сътрудничество 
  измежду училищния персонал 

Отворените училища трябва да насърчават професионалните работни и учебни култури, които 
мотивират учителите и директорите на училищата. Насърчаването на желанието и осигуряването 
на капацитет в училищата за съвместно учене и усъвършенстване ще помогне на учителите и 
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ръководителите на училищата да се адаптират по-добре към променящите се потребности на учениците 
и обществото. Мотивацията може да бъде повлияна от вътрешни и външни фактори и трябва да бъде 
взета под внимание при разглеждането на набирането и задържането на персонала. Сътрудничеството, 
лидерството и работата в мрежа предлагат значителен потенциал за професионална култура, която 
подкрепя работата и ученето в отворено училище. Отвореното училище се корени в споделен 
етнос и култура около изучаването и подобряването на колектива. Училището се характеризира с 
насърчаването на екипното обучение и сътрудничество, което се разглежда като определяща посока 
в трансформиращата практика. В отворена училищна среда трябва да се развият редица умения сред 
членовете на персонала и да им се даде възможност да процъфтяват.

2.4  Създаване на култура на запитване, изследване и иновации 

Създаването на култура на запитване, изследване и иновации е едно от ключовите измерения 
на концепцията за отворено образование, свързана с възможностите на персонала да внедрява, 
рискува и експериментира в дух на изследване и открито мислене, което води до по-добро 
обучение. Това ще стимулира мотивацията и компетентността на учителите да се занимават 
с научни изследвания с цел информиране и активиране на действията в цялата система. 
Изследователите трябва да имат възможност да разпространяват своята работа, да споделят 
опит и да обменят информация и идеи с ученици и преподаватели.

2.5  Създаване на култура на доверие и професионализъм 

Много е важно е да се създаде култура на доверие и професионализъм като условие, което да 
подкрепя обучението в открита училищна среда. Промяната в културата е от решаващо значение, 
за да се гарантира, че учителите се чувстват подкрепени и оправомощени да поемат нови роли 
и да гарантират, че ежедневната работа и взаимодействията са съобразени с плана и визията за 
отвореното образование. Доверието упълномощава хората да дадат най-доброто от себе си и 
създава чувство за споделена отговорност между служителите. Споделената отговорност може 
да насърчи по-голямо чувство на доверие сред учителите и между учителите и ръководителите 
на училищата. Училищните ръководители, които се доверяват на учителите и ги третират като 
професионалисти, също могат да канят учители да участват в ръководството на училището заедно 
с тях, което означава, че учителите имат значително влияние върху решенията на училищата, 
особено по въпросите на преподаването и ученето. Учителите се чувстват по-комфортно с 
няколко функции - официално и неофициално поемат роли като координатор на екипа, учител, 
обучител и треньор. В тази нова парадигма учителите често поемат отговорности, които много 
директори спестяват за себе си, като например наемане на персонал, създаване на училищни 
графици, развиване на партньорства с организации или предприятия извън училище и дори 
дела с финансиращите организации. В култура на доверие и професионализъм ръководителите 
на училищата оценяват огромния опит на преподавателите и богатството от знания и искат те да 
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бъдат активни участници в изграждането и приспособяването на професионалното развитие. Тъй 
като учителите проектират своето професионално развитие, те са много ангажирани и работят 
продуктивно с колегите си, за да гарантират, че професионалното развитие е насочено към 
растежа, конструирано е колективно, специфично за контекста и вградено в училището.

2.6  Моделиране и развиване на лидерство в обучението

Лидерството е основната съставка, която обединява всички отделни части на Отвореното училище. 
Учебното ръководство дава насоки за учене, поема отговорност за поставянето на обучението в центъра 
на мисията на училището и превежда визията в стратегия, така че действията на организацията да 
съответстват на нейната визия, цели и ценности. Той е в основата на ежедневната практика в Отворените 
училища. Чрез ангажиране в професионалното обучение като агенти за промяна и създаване на 
условия за други да направят същото, училищните ръководители моделират и подкрепят този 
професионализъм пред цялото училище и извън границите на училището. Ръководителите на училищата 
играят жизненоважна роля в установяването на култура на учене и насърчаването и улесняването на 
организационното учене. Те отговарят за оформянето на работата и административните структури, 
за да улеснят професионалния диалог, сътрудничеството и обмена на знания, които са от решаващо 
значение за насърчаване на организационното обучение в училищата. Те трябва да създадат сигурна 
и доверителна среда, в която хората могат да променят поведението си, да предприемат инициативи, 
да експериментират и да разберат, че се очаква те да предизвикат статуквото. Това означава, че 
училищните директори също трябва да развият способността си да оспорват собствените си навици и 
сегашните начини на мислене и работа. Ръководителите на училища трябва да разберат, че да станеш 
отворено училище изисква адаптивност и творчество и зависи от това как те взаимодействат с техния 
персонал, особено когато служителите се противопоставят на промяната. В Отворените училища 
служителите се насърчават да участват в процеса на вземане на решения. Разпределеното лидерство 
се развива, расте и се поддържа чрез сътрудничество, работа в екип и участие в професионални учебни 
общности и мрежи. Данните от изследванията показват, че учителите са склонни да съобщават за по-
голямо чувство за ефикасност и повече удовлетвореност от работата, когато им се даде възможност да 
участват в процеса на вземане на решения в училище. Доказателствата също така показват, че лидерите 
на най-успешните училища в предизвикателни обстоятелства са силно ангажирани и се доверяват 
на родителите и на по-широката общност. Усилията за подобряване на работата на слабите ученици 
изискват ръководителите на училищата да се ангажират по-активно с партньорите извън училището, 
като местните предприятия и организациите на общността. Макар ръководителите на училищата да 
са ключови за успеха на отворените училища, подкрепата на политиците, администраторите и други 
лидери на системата (например местните образователни органи, образователните съветници и т.н.) е от 
решаващо значение. Те насърчават професионалното обучение и развитие, насърчават иновациите и 
сътрудничеството между училищата и спомагат за разпространението на добри практики. Без държавна 
/ политическа подкрепа за сътрудничество и колективно учене отворените училища ще продължат да 
действат изолирано (ако изобщо), особено в момент на отговорност.
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OSOS има за цел да подпомага училищата да установят ефективно сътрудничество с външни 
заинтересовани страни. Чрез разработването на европейска мрежа от училища, научни центрове 
и музеи, индустрии и местни общности, OSOS ще осигури обща основа / опит за „свързване“ на 
учителите в училищата и външните организации в рамките на и извън националните граници, 
като ги ангажира в текущ обмен на опит в училищата, регионите и държавите. Една разширена 
(извънучилищна) общност от практики може да осигури структура за насърчаване на растежа, 
споделяне на опит и най-добри практики и подобряване на учебните цели. Партньорствата и 
изграждането на капацитет за промяна са също толкова важни на този етап. Например, публично-
частното партньорство в областта на образованието има потенциала да бъде значителен 
катализатор за системните промени. Научните центрове и музеи също биха могли да катализират 
процеса на трансформация, като въведат своята открита и творческа култура. Групата от 
изследователски организации, които развиват дейност, биха могли да предложат уникална 
информация за това как работи науката, както и как работят учените. Общностите и местният 
бизнес, както и индустриалните партньори, могат да допринесат за откритостта на училището на 
това ниво. Изборът на партньорите трябва да се извърши в съответствие с Плана за развитие на 
училищата и реалните нужди на училището. Тези общности споделят отговорността по отношение 
на обучението на учениците и развиват новаторски и значими образователни дейности, свързани 
с нуждите на училищата. В рамките на предложените образователни дейности консолидирането 
на добрите практики ще бъде постигнато чрез:

•	 	Включване в класната стая на уникална колекция от цифрови ресурси и инструменти, 
базирани на реални проблеми. Средствата ще накарат учениците да намерят свои собствени 
проблеми, да тестват идеи (от малки до големи идеи в науката), да получат обратна връзка 
и да работят съвместно с други ученици или практикуващи извън училищната класна стая. 
Инструментите за електронно обучение ще осигурят основата, която подобрява ученето, 
подпомага мисленето и решаването на проблеми, моделира дейностите и ръководните 
практики, представя данните по различни начини и са част от последователен и системен 
образователен подход.

•	 	Даване на възможност на учениците и учителите да оценят качеството на собственото 
си мислене и продукти за обратна връзка, размисъл и преразглеждане.

•	 	Даването на възможност на учениците и учителите да взаимодействат с работещите 
учени получават обратна връзка от различни източници.

•	 	Изграждане на местни и глобални общности, в които са включени учители, обучители 
на учители, създатели на образователна политика, родители, ученици, практикуващи 
учени и други заинтересовани членове на обществото, за да разширят средата на 
обучение извън училищните стени и да разширят възможностите за професионално 
развитие на учителите. Това ще включва подпомагане на учителите да мислят по различен 
начин за учениците и ученето, да намалят бариерите между ученици и учители като учащи 
и да създават нови партньорства между учители, ученици и родители

3 Увеличение на температурата 
Колкото повече възможности имате за учителите да взаимодействат с други заинтересовани 
страни, толкова по-вероятно е тези иновационни идеи да се движат. Отворете каналите за 
комуникация и споделяне във вашата общност, мобилизирайте местни деятели и насърчете предаването на 
идеи. Отворете се за неформално обучение. В този процес включете повече.
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На този етап целта е да се разпространят иновативни практики в много области (учебна 
програма, родителски ангажимент, взаимодействия с участници извън училището). Подходът 
на OSOS има за цел да насърчи използването на практики за обучение, базирани на проекти 
и ресурси и да ангажира по-широка училищна общност (чрез включване на повече учители 
в проектите и инициативите, техническия персонал, родителите, членовете на общността, 
местната индустрия), при изпълнение на проекти в различни области на учебната програма, 
както и да обмисли използването на инструменти, ресурси и практики чрез методологията за 
системна оценка, която ще бъде въведена, за да служи като референтна система за развитие на 
училището като отворено училище. Тази фаза има за цел да създаде стабилно и подкрепящо 
развитие на нови методологии за обучение, което води до устойчиво подобряване. Развитието 
на здрави общности на практиката около проектите, ръководещи училището, се разглежда като 
важен елемент в успеха на предложените интервенции. На този етап OSOS предлага множество 
инструменти за училищните общности. Освен средствата за изграждане на общности и 
инструменти за подпомагане, многобройни инструменти за създаване и разпространение 
на съдържание ще бъдат достъпни за ученици и учители. Целта е да им се помогне да станат 
създатели на образователни дейности, които да отразяват реалните образователни потребности 
на техните класни стаи, както и да предоставят решения на своите местни общности. Те ще могат 
да приемат съществуващото съдържание, да го обогатят с множество ресурси и инструменти, за 
да осигурят интегрирани решения на местните проблеми. Екипът на OSOS ще приеме следния 
четиристепенен процес за насочване на учениците към разработване на техните проекти:

•	 	Чувство: Учениците идентифицират проблеми в местните общности. Те могат също така да 
избират теми, свързани с глобалните предизвикателства. Учениците наблюдават проблеми 
и се опитват да се ангажират с онези, които са засегнати, да обсъждат мислите си на групи и 
да изготвят план за действие, основан на научни доказателства.

•	 	Въображение: Учениците предвиждат и разработват творчески решения, които лесно могат 
да бъдат възпроизведени, да достигнат максималния брой хора, да генерират дълготрайна 
промяна и да въздействат бързо. Те идват в контакт с външни дейци, търсят данни, за да 
подкрепят идеите си и предлагат редица решения.

•	 	Създаване: Учениците изпълняват проект (имайки предвид проблеми, свързани с ОНИ) и 
взаимодействат с външни заинтересовани страни, за да споделят откритията си. 

•	 	Споделяне: Учениците споделят собствените си истории с други училища в общността и 
местните медии.

КАК ДА ОБОГАТИТЕ КЛАСНАТА СТАЯ С ОНИ

Интегрирането на принципите на отговорната научноизследователска дейност и 
иновациите (ОНИ) може да бъде от голяма полза за учениците, тъй като то ги подкрепя в 
развиването на умения за критично мислене и съвместно обучение, като същевременно
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наемат мултидисциплинарен и по-силен ангажимент на учениците, който е от решаващо 
значение за постигането на общество на отговорни граждани. Следователно, от съществено 
значение е проектът OSOS да очертае насоки, които да подкрепят прилагането на ОНИ-
обогатени ученически научни проекти.

•   При изследване на ученическите проекти може да се засегнат въпросите са полов 
баланс и социална инклузия докато се провежда обучение за различните роли и нива 
на експертиза, нужни за отразяване на важността в реални контексти. 

•   Учителите могат да отделят от времето си да идентифицират основните ОНИ-аспекти, 
свързани с определените уроци. 

•   Рефлектирането и дискусионните игри биха могли да бъдат използвани за предизвикване 
на разговори и дебати по социални въпроси, научни въпроси, етични и правни аспекти 
на конкретни теми. Съображенията относно устойчивостта и етичните аспекти на някои 
процеси от научните процеси биха се отнасяли и до областите на очакване и рефлектиране 
на ОНИ и биха могли лесно да бъдат приложени в дискусиите в класната стая.

•   Идентифициране на атрактивни изследователски въпроси, които учениците биха могли 
да решат чрез използването на научни методи, често използвани в изследователските 
методологии. По-специално, организирането на събития (като семинари, изложби, дни на 
отворените врати или училищни панаири) с цел разпространение на резултатите от една 
дейност на класа или училищен проект, подкрепя придобиването на умения за общуване 
и рефлектиране и може да бъде особено подходящо за ОНИ, ако включва заинтересовани 
страни като родители, външни експерти и местни общности.

•   Преди въвеждане на ОНИ принципите учителите трябва също така да се справят с процеса 
на само-рефлективност, за да определят колко ОНИ-ориентирани са техните практики. 
Учителите могат също така да развиват планове за уроци и/или да търсят курсове за 
професионално развитие. 

Следващите дялове описват действията, които трябва да бъдат предприети от ръководителите 
на училищата, които желаят да се заемат с предизвикателството за отваряне, предложено от 
OSOS. Те описват съвети за успех, които могат да улеснят процеса.

3.1   Създаване на споделена отговорност за обучението на учениците
Първо, трябва да се установи култура на учене, която оценява нуждата от учене, както и нуждата 
на учениците да се научат да учат, да се самонасочват и да развиват академично мислене, което 
потенциално ще им помогне да имат научна кариера в близко бъдеще. Тази култура се създава 
или сигнализира най-често чрез създаването на ясен и видим набор от основни ценности, които 
след това се отразяват в дизайна на училището, начина, по който учениците се запознават и 
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ориентират към училището, какво се оценява и последователния език, използван в училището, 
включително и това, което е публикувано по стените. Разбирането и отразяването на тези основни 
ценности може да се види във всичко - от езика, който учителите и учениците използват, за да 
разговарят до начина, по който училището взаимодейства с общността. Съответното условие в 
подкрепа на преподаването за по-дълбоко учене е култура, в която всеки е колективно отговорен 
за обучението на учениците. Тази култура трябва да бъде създадена целенасочено както за 
учащите, така и за преподавателите и най-често се развива чрез изграждане на взаимоотношения, 
които да гарантират, че учащите се познават добре както от възрастни, така и от връстници и че 
има редовни и системни възможности за чести разговори сред педагози, ученици, приятели и 
други възрастни.

3.2  Разширяване на ученето извън училището
Училищните ръководители и учители, които се фокусират върху развиването на култура на 
отворено образование в своите училища и класни стаи, свързват ученето с реални проблеми 
и настройки, за да станат по-значими за учениците. Учителите гарантират, че учениците често 
срещат възможности да изпитат условията и очакванията на работното място и да се справят с 
реалните предизвикателства и решаването на проблеми, като взаимодействат с професионалисти 
и експерти в съответните области, поемат професионална роля при осъществяването на 
проекта или свързват исторически събития с текущите въпроси. В допълнение към връзката 
с „реалния“ свят, учителите в средите за отворено образование намират начини да разширят 
ученето отвъд училището и да изградят мощен опит за обучение на ученици в редица настройки. 
В резултат на дългосрочни формални и неформални взаимоотношения с местни предприятия, 
институции и обществени групи, стените на класната стая отпадат и цялата общност става 
притурка на училището, в което учениците имат достъп до богато съдържание, външни експерти, 
допълнителни ресурси, автентично място и контекст за учене и професионален опит.

УЧЕНЕ С И ОТ ВЪНШНА СРЕДА 
•	 	Училището сканира външната си среда, за да отговори бързо на предизвикателствата и 

възможностите
•	 	Училището е отворена система, която приветства подходите на потенциалните външни 

сътрудници
•	 	Партньорствата се основават на равнопоставеност и възможности за взаимно учене
•	 	Училището си сътрудничи с родителите и общността като партньори в образователния 

процес и организацията на училището
•	 	Служителите си сътрудничат, учат и обменят знания с връстници в други училища чрез 

мрежи и / или сътрудничество между училищата
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•	 	Училищните си партнира с висши учебни заведения, предприятия и / или обществени 
или неправителствени организации в усилията си за задълбочаване и разширяване на 
обучението

•	 	Информационните и комуникационни технологии се използват широко за улесняване 
на комуникацията, обмена на знания и сътрудничеството с външната среда

3.3  Работа за ефективно родителско ангажиране
Подходът на OSOS има за цел да улесни трансформирането на училищата в иновативни 
екосистеми, които действат като споделени обекти за учене, за които училищните лидери, 
учителите, учениците и местната общност споделят отговорността, за която са ангажирани, и 
от която всички те се възползват чрез увеличаване на научния капитал на техните общности и 
развитие на отговорно гражданство. Отворената образователна култура на OSOS ще се основава 
и на идеята за научен капитал на семействата на учениците. Подходът на OSOS предлага четири 
начина на действие: ефективно участие на родителите в проектите, които ще бъдат разработени 
чрез: 

•	 	Планиране: Родителският ангажимент трябва да бъде планиран и вграден в цялостна 
стратегии. Цикълът на планиране ще включва подробен анализ на нуждите; установяването на 
взаимни приоритети; текущ мониторинг и оценка на интервенциите; и процес на обществена 
осведоменост, който да помогне на родителите и учителите да разберат и да се ангажират с 
плана за развитие на отвореното училище

•	 	Лидерство: Ефективното лидерство на ангажираността на родителите е от съществено 
значение за успеха на стратегиите за отворено училищно образование на OSOS. Програмата за 
ангажиране на родителите често е ръководена от старши лидер, въпреки че лидерството може 
да се разпространява и в контекста на програма или клъстер от училища и услуги, работещи 
в ясна стратегическа посока.

•	 	Сътрудничество и ангажираност:  Ангажирането на родителите изисква активно 
сътрудничество с родителите и трябва да бъде по-скоро активно, отколкото реактивно. То 
трябва да бъде чувствително към обстоятелствата на всички семейства, да признава приноса, 
който родителите могат да направят, и да се стреми към овластяване на родителите.

•	 	Постоянно усъвършенстване: Стратегията за ангажиране на родителите трябва да бъде обект 
на постоянна подкрепа, мониторинг и развитие. Това ще включва стратегическо планиране, 
в което се вписва родителският ангажимент в цялостните планове за развитие на училищата, 
устойчивата подкрепа, ресурсите и обучението, участието на общността на всички нива на 
управление и непрекъснатата система за разработване и ревизия. 
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4 Увеличаване на рефлективността 
Чрез само-рефлективността и тази чрез съучениците, иноваторите оказват влияние върху 
себе си и върху заобикалящите ги хора, като насочват откритията си обратно в системата 
за по-задълбочено проучване.

Отзивчивото и творческото използване на резултатите от проектите, които ще бъдат разработени в 
рамките на процеса, е добър начин за подобряване на учебните програми и резултатите от оценяването 
на учениците, преподавателските практики и за училището като организация. Оценяването чрез 
технологиите и механизмите за помощ, основаващи се на ученето чрез аналитична помощ и 
преподаването чрез комуникиране на доказателства за напредъка в обучението и предоставяне на 
прозрения за учителите; директорите, създателите на политики; родителите; и, най-вече за самите 
обучаващи се. Тези оценявания могат да бъдат внедрени в учебните дейности с цел намаляване 
прекъсванията в учебното време. Например, организирането на проучвателните дейности в рамките на 
подготовката на проекта от учениците дава възможност да се въведат методи за анализ на резултатите 
от въвеждането на такива дейности, които поощряват уменията за решаване на сложни задачи.

Целта на тази фаза е да се ускорят ефективно промените в образованието и да се разпространят 
до значителна степен в училищата, като на първо място винаги се вземат предвид основните 
нужди на училището. Обръща се внимание на използването на техники за управление на знания 
(споделяне на знания в участващите училищни общности); синтезиране на оценката и ускоряване 
на разпространението в рамките на националните агенции (за достигане до повече потребители). 
Наблюденията от използването на механизма за помощ на OSOS, данните от училищните общности, 
разработването на учителски профили на компетентност, съдържанието, което е създадено и 
разпространено на местно ниво, взаимодействието между общностите и техните членове ще създадат 
уникална база данни за бъдещи препоръки и за идентифициране на най-добри практики.

ИНДИКАТОРИ ЗА УСПЕХ НА УЧИЛИЩНА ОТКРОВЕНОСТ 
•	 	Училището има ясна визия и стратегия (План за учебно развитие), където подробно се 

посочва как училището ще помогне на учениците и персонала да станат Отворено училище  
•	 	Има стратегии за насърчаване на разрешаването на проблеми, работа в екип, активно 

гражданство, критично мислене и равенство между половете 
•	 	Стратегии/планове за професионално развитие на учителите, за да се насърчи промяна в 

поведението, което ще даде възможност на учителите да се адаптират към новата култура 
и философия на отвореното образование на OSOS 

•	 	Училището подкрепя развитието на интердисциплинарна среда, в която се насърчават 
учениците/учителите да изпробват нови идеи и подходи 

•	 	Учениците идентифицират и адаптират нуждите на заинтересованите страни спрямо 
въпросите от местно социално-икономическо значение 

•	 	Училището активно насърчава сътрудничеството с доставчиците на неформално и 
неофициално образование, фирми и граждански организации 

•	 	Училището участва в редица проекти, които показват участието на външни заинтересовани 
страни
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•	 	Има родителска ангажираност в училищните проекти 
•	 	Училищата свидетелстват ангажираност във виртуални и физически платформи 

за разработване на иновативни проекти, споделяне на идеи, идентифициране и 
сътрудничество с други училища за разработване на нови проекти, насочени към 
справяне с големите предизвикателства на обществото

•	 	Учителите/учениците показват дейности по адаптиране и отнасяне на теми/проекти към 
въпроси от национален или местен интерес във връзка с големите предизвикателства 

•	 	Училището има текуща система за само-рефлективност на учители и ученици, за 
дискутиране и учене 

•	 	Училищата създават система, която отразява, проследява и наблюдава как отворените 
училищни практики оформят организационна училищна култура

•	 	Училищата насърчават и предизвикват размишление, дискусии и дебати по научни и 
обществени въпроси 

•	 	Съществуват доказателства за икономическа ангажираност на всички партньори 
•	 	Училищата се ангажират със създателите на училищни политики да вдъхновят промените 

в учебните програми 

OSOS, предлагащ най-добри практики (ускорители) ще помогне на иновативните училища да 
продължат напред и да развият своите иновативни идеи за нови локализирани проекти, които 
ще осигурят нови решения за училищата и тяхната общност, за преодоляване на разликата между 
формално и неформално обучение и създаване на нови възможности за персонализация на 
различни нива (ученици, учители, училище). На това ниво иновациите трябва да бъдат норма в 
училищната дейност, която да действа като Отворен училищен център: среда, която споделя 
култура, внасяща външни идеи, които предизвикват вътрешни възгледи и убеждения, и на свой 
ред изнася своите ученици и техните знаения на общността.

4.1  Разработване на профил за отворено училище 

Основните аспекти и резултати от процеса на отваряне, отразени в използването и резултатите от 
различни инструменти за оценяване и въвеждане на образователни дейности, могат да се обединят в 
обикновен, но подробен профил на отворено училище. За да опишат настоящата ситуация и желаното 
бъдещо развитие, училищата трябва да съставят своя профил в началото на процеса и да редактират 
профила по време и след периода на преразглеждане. Това е процес, който препоръчваме да се 
извършва веднъж годишно. Това е училищен прозорец към света с информация за училището, 
неговите области на интерес и опит, информация за това как училището допринася в местното 
общество и как това се отразява на учащите и възприятията на външните страни в училището. Това 
също така е инструмент, който привлича национално и международно сътрудничество, най-вече 
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при създаването и реализацията на проекти за Отговорно научно изследване и иновации и по теми 
и предизвикателства, споделени с други училища, но също така и с участници като изследователски 
институции, университети, музеи, бизнеси, които също търсят партньорства. 

4.2  Създаване на възможности за задълбочено изучаване

В такава среда е важно директорите и учителите да признаят, че са налице ключови условия, които 
подкрепят резултатите и стратегиите за задълбочено изучаване и че тези условия са последователни, 
както и че разчитат и се основават един на друг. Основното условие е култура, обхващаща цяла 
училищна среда, която се фокусира върху ученето и насърчава вярването, че всеки носи колективна 
отговорност за успеха на учениците. Това са две различни понятия, и двете са критично важни. Има 
общо шест стратегии и педагогически практики в училищата, занимаващи се със задълбочените 
резултати от ученето по отношение на учащите. Директорите и учителите трябва:

•  Да дадат възможност на учащите 
•  Контекстуализират знанията 
•  Свържат обучението с реалния свят 
•  Разширят обучението извън училището 
•  Вдъхновят учащите чрез персонализиране на учебния опит 
•  Целенасочено включат технологиите с цел подобряване на ученето 

ОБЩИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПРАКТИКИ СРЕД УЧИЛИЩАТА, АНГАЖИРАЩИ СЕ СЪС 
ЗАДЪЛБОЧЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ
•	 	Даване на възможност на учащите. LУчителите, които се фокусират върху задълбоченото 

обучение, виждат своето първо задължение да дадат възможност на учащите. Поради тази 
причина използват педагогически подходи, които помагат на учащите да станат самостоятелни и 
отговорни ученици, а не пасивни последователи на правилата. Основната част от образованието 
е да помогне на учениците да развият идеята за ученето като сложен и непрекъснат процес, 
който води до търсене на обратна връзка, преразглеждане на работата и редовно отразяване 
на това, което е създал ученика, както и на избора и решенията, взети по време на учебния 
процес. „Редактирането е пътят към съвършенството“ е основна характеристика на културата 
и езика, използвани от училищата, ангажирани със задълбочено обучение. Учителите дават 
обратна връзка, както и възможности за получаване на обратна връзка от съучениците им, като 
засилват идеята, че ученето не свършва с първите усилия. Подобряването на тяхната работа 
чрез обратна връзка, редактирането и размишлението насърчават учениците да разберат по-
добре количеството усилия, необходими за създаване на висококачествена работа.
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•	 	Контекстуализиране на знанията. Учителите, които работят за постигането на по-
дълбоки резултати от обучението на учениците, също така контекстуализират знанието, 
така че да помогне на учащите да обемни знания. Учителите използват насочващи 
въпроси, общи теми и големи идеи, за да осигурят контекст за всяка задача, учебна 
дейност и проект. Учителите включват учениците в проекти, свързани с тях и с местните 
общности. Учителите също така могат да включват проекти на учащите, свързани с 
глобални предизвикателства. Учителите често работят заедно по различни теми, за 
да проектират интегрирани учебни практики с цел да свържат тяхното иначе отделно 
тематично съдържание.

•	 	Свързване на обучението с реални проблеми и условия. Учителите, които се 
фокусират върху развиването на задълбочени умения за учене, свързват обучението с 
реални проблеми и условия, за да ги направят по-съдържателни за учащите. Учителите 
създават чести възможности за учащите да се срещнат с условията и очакванията на 
работната среда и да се справят с реалните предизвикателства и решаването на проблеми 
чрез взаимодействие с професионалисти и експерти в съответните области, влизане в 
професионална роля при осъществяване на проект или чрез свързване на исторически 
събития с текущи въпроси.

•	 	Разширяване на обучението извън училището. В допълнение към свързването с 
„реалния“ свят, учителите, фокусирани върху задълбоченото обучение намират начини да 
разширят ученето отвъд училището и да изградят мощни опити за обучение на ученици в 
редица насоки. В резултат на дългосрочни формални и неформални взаимоотношения с 
местни бизнеси, институции и обществени групи, стените на класната стая падат и цялата 
общност става анекс на училището, където учащите имат достъп до богато съдържание, 
външни експерти, допълнителни ресурси, автентично място и контекст за учене и 
професионален опит.

•	 	Вдъхновяване на учащите чрез персонализиране на учебния опит. Учителите, които се 
фокусират върху задълбоченото обучение, вдъхновяват учащите чрез персонализиране 
на учебния опит. Учителите умишлено установяват силни взаимоотношения между 
обучаващите се с цел намиране на това, което ще засили интереса им към преследване 
на своето собствено учене. Учителите използват независими проекти, както за да 
приспособят ученето, така и да дадат вдъхновение на всичките си ученици.

•	 	Използване на технологиите в обучението. Учителите, които се съсредоточават 
върху развиването на задълбочени умения за учене, използват технологиите в ученето. 
Учителите целенасочено включват технологиите, за да подобрят, вместо да автоматизират 
обучението; редовно използват технологични средства за подпомагане на обучението 
на учениците и за ангажиране на учащите в собственото им образование; и се изместват 
от ролята на единствената врата към знанието.

4 Увеличаване на рефлективността 
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За да се улесни учебният опит като този, описан по-горе, където учениците са имат възможности и 
са вдъхновени, а ученето е контекстуализирано, свързано с реалния живот, жизнено и разширено 
извън пределите на училището, ролята на учителите трябва да се промени на обучаващ стратег. 
За да бъде един учител коуч по учене, той или тя трябва да се движи плавно между редица 
роли, включително обучаващ дизайнер; аниматор; нетуъркър; и консултант, който подготвя, 
съветва, наставлява и преподава в зависимост от това, което е най-необходимо за насърчаване 
на обучението на учениците.

4.3  Създаване на изпълнима промяна

Моделът Отворено училище на OSOS акцентира върху създаването на изпълнима промяна в 
училищната среда, която е в дългосрочен план и се разширява. Тя има за цел да създаде силни 
училищни мрежи, които са готови да споделят своя опит с другите. Тя е изградена върху редица 
национални и международни инициативи и предоставя уникален ресурс за училищна реформа 
към по-ефективна училищна среда. Мисълта за бъдещето или дори извършването на отделни 
експерименти не е достатъчно за хората, взимащи решения в образованието. Тя е необходима 
също така за концептуализиране на това как да се променят сегашните системи по специфични 
начини. Системната промяна се развива в резултат на големи промени в демографията, 
технологиите и други социални сили. Но ние искаме да ускорим развитието на добри промени 
като разпространението на професионалните учебни общности. Ключът към това включва 
концептуализиране на устойчивостта и използване на лидерство за промяна на контекста или 
на околната среда чрез: а) увеличаване на участието на лидерите в по-широки контексти и 
б) подпомагане на развиване на лидерство в другите, за да могат те да направят същото.

След около 5 години работа върху реформите в Европа (включително инициативата за отваряне на 
образованието на ЕК през 2013 г.) консорциум OSOS забеляза следното явление: директорите на 
отделни училища станаха почти толкова загрижени за успеха на други училища в техните области, 
както и за успеха на тяхното училище. Това е пряк резултат от ангажираността с по-широка цел 
и опознаването на други училища чрез посещение и други странични стратегии за изграждане 
на капацитет. Тези стратегии могат да включват малки клъстери на училища, работещи заедно 
за подобряване грамотността или директори и учители, провеждащи посещение на училище 
или училища, за да дадат критична обратна връзка на персонала. Техните световни възгледи и 
ангажименти се увеличиха, за да обхванат по-голяма система, но в същото време те помогнаха 
да се промени самата система, в която работят. Те буквално променят контекста си. Ключът към 
устойчивостта е да се промени контекстът: „Устойчивостта не означава просто дали нещо ще 
продължи. То означава как могат да се развиват конкретни инициативи, без да се компрометира 
развитието на други в заобикалящата ни среда сега и в бъдеще“. Устойчивостта е свързана с 
промяна и развитие на социалната среда. Подходът за Отворено училище на OSOS не се отнася 
за разпространението и развитието на отделни училища; става въпрос за създаване на нови 
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среди в цялата система чрез развитие на три нива, на училищно ниво, на общностно ниво и 
на национално ниво. Следните осем елемента са елементи на устойчивост и част от огромния 
дневен ред:

•	 	Обществената услуга с морална цел е изричен ангажимент от страна на системата за 
одобряване и провеждане на програма за повишаване на стандартите и за запълване на 
разликата 

•	 	Ангажиментът към променящия се контекст на всички нива включва реализацията от 
лидери на всички нива, които променят културата на училищата и областите 

•	 	Изграждането на странични възможности чрез мрежи означава идентифициране и 
инвестиране в стратегии, насърчаващи училищата да се учат едно от друго

•	 	Интелигентната отчетност и вертикалните взаимоотношения се съсредоточават върху 
развиването на голям капацитет за самооценка в контекста на прозрачна външна отчетност 

•	 	Задълбоченото обучение означава, че системата непрекъснато се стреми да адресира 
основните учебни цели, свързани с уменията за мислене и решаване на проблеми, работа в 
екип и обучение чрез учебния план

•	 	Двойното ангажиране с краткосрочни и дългосрочни резултати изисква ръководителите на 
системата да осъзнаят, че трябва да се стремят едновременно към краткосрочно увеличаване 
на постиженията на учениците и постигането на средносрочни и дългосрочни резултати. Те 
трябва да положат основите на дългосрочното обучение за всички ученици

•	 	Цикличното стимулиране означава, че „успехът на всяка цена“ е самоунищожителен. 
Капацитетът трябва да бъде изграден във времето. Периодите на интензивно развитие трябва 
да бъдат съчетани с възможности за възстановяване. Устойчивостта е повече за енергията, 
отколкото за времето. По този начин ключът е в мониторинга и стимулирането на енергия 

•	 	Дългият лост на лидерството – директорите на училищата, които насърчават развитието 
на други директори на училища чрез разширяване на тяхната сфера на ангажираност и 
участие – е неразделна част от настоящия дневен ред. В този ред на мисли, главната оценка 
на директора в края на мандата му, не е само неговото или нейното влияние върху долната 
линия на постиженията на ученика, но и колко добри лидери той или тя оставя зад себе си, 
които дори биха продължили по-нататък. Това е дългият лост на лидерството. Лидерите също 
така трябва да помогнат в осигуряване на по-широк опит в обучението чрез мрежи, клъстери, 
двойки училища и други стратегии за изграждане на странични капацитет.

Идеята за учене един от друг е много важен елемент при придвижването на този 
амбициозен проект напред. Ние знаем това, но трябва изрично да го отправим по отношение 
на реформата на три нива. Училищните култури се подобряват, когато учителите в училището се 
учат непрекъснато един от друг. Общностите се подобряват, когато училищата се учат едно от 
друго и когато местните общности се учат едни от други. Когато училищата или техните общности 
искат да знаят къде да започне реформата, уместно би било да извършват посещения на други 
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училища или общности, които са по-напред в развитието. По време на посещението екипи от 
посещаващото училище или от общността подготвят въпроси за приемното училище и след 
това събират данни, за да отговорят на тези въпроси. След това те преглеждат констатациите си 
и определят конкретните действия, които трябва да предприемат. Настоящата организация на 
програмата ERASMUS + за сътрудничество и обмен на училища предлага уникални възможности 
това да се случи, дори на международно ниво. Това е пример за непрекъснато учене, което 
включва търсенето на по-добра информация и ученето от собствен опит и от опита на другите. 
Освен това държавите-членки, ангажирани с тристепенна реформа, трябва да се учат едни от 
други (както в рамките на държавата, така и между отделните страни). Учебните принципи не са 
различни, а просто се прилагат в по-голям мащаб. Обръщането на внимание на нарастващата 
база от знания, решаването на проблеми и ученето чрез размисъл, култивирането на мрежите 
за взаимодействие и разширяването на световния възглед са неразделна част от нарастващия 
капацитет и промяна.

И накрая, би било фундаментално неразбиране на теорията на системите, ако се предположи, 
че системата трябва първо да се промени. Всеки от нас е системата; няма кокошка и яйце. 
Трябва да се свързваме с другите, за да сменим частите от системата, които можем. Всеки път, 
когато се работи за насърчаване на професионалните учебни общности, това трябва да се свързва 
с по-големи въпроси – по-големи точки, ако желаете. Чакането някой друг да действа всъщност 
гарантира запазване на статуквото. Ако хората са проактивни, те стимулират останалите и правят 
така, че системата да започне да се променя, което води до нови пробиви.
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Както бе споменато във въведението и подробно анализирано в глави 3, 4 и 5, училищата, които 
се опитват да започнат образователния път към откритост, могат да адаптират този път според 
контекста и опита си. Да станеш Център за отворено училище не може да се разглежда като 
отделен „проект“ – той изисква коренно преосмисляне не само в педагогиката, но и във всеки 
аспект от начина, по който е организирано училището: неговата структура, култура и използване 
на пространството, мястото и времето. Центърът за отворено училище ще бъде отворена, 
любопитна, приветлива, демократична среда, която ще подпомогне за развитието на иновативни 
и творчески проекти и образователни дейности. Това е среда, която ще улесни процеса на 
оформяне, управление и наблюдение на промяната в училищните условия, като осигури проста и 
гъвкава структура, която да се следва, така че училищните лидери и учителите да могат да правят 
иновации по подходящ начин за нуждите на местните училища. Той ще осигури иновативни 
начини за изследване на света: не просто да автоматизира процесите, а да вдъхновява, да се 
ангажира и да се свързва. Сега, за директорите на училищата и отделните учители, трябва да 
дефинираме в практическо отношение: а) пакета от помощните услуги и б) конкретните стратегии 
на OSOS за подпомагане на местните училища, тъй като те се превръщат в отворена среда за 
обучение. На училищата, заинтересовани на местно ниво ще бъдат предоставени ръководство 
чрез пилотно изпълнение на OSOS.

5.1  Различни училища – пакет на OSOS за помощни услуги относно 
процеса на преобразуване 

Инструментите на OSOS се категоризират в четири различни, но допълващи се области в 
зависимост от тяхното въздействие върху иновационния процес, който се представя като 
„верижна реакция“: имаме нужда от инструменти за изграждане на общности, за да увеличим 
масата на иновациите, имаме нужда от инструменти за авторство, за да им предложим възможност 
за обмяна на идеи и опит (увеличаване на плътността), имаме нужда от иновативни сценарии, 
които да съответстват на техните образователни потребности (повишаване на температурата) 
и най-накрая трябва да оценим и отразим техните практики и предоставяне на насоки за бъдещи 
действия (повишаване на температурата). Този набор от инструменти е описан в следващите 
раздели.

•	 	Инструменти за оценка на училищната компетентност. Като основен инструмент за 
оценяване на нивото на отвореност на едно училище, предлагаме на директорите на участващите 
училища инструмент за самооценка – инструмент за размисъл на OSOS. Той ще оцени нивото 
на използване на училищната отвореност, поставяйки акцент върху въвеждането на RRI култура 
по шест ключови области: (1) лидерство и визия, (2) учебна програма и използване на външни 
ресурси, (3) култура на отворени училищна, (4) професионално развитие, (5) ангажираност 

5  Адаптиране на картата на отвореното училище 
Нашите училища трябва да бъдат инкубатори на изследване и иновации. Те трябва да бъдат ускорители 
на иновациите. Те трябва да насърчават отвореното училище. Директорите на училищата трябва да определят 
визията за създаване на учебен опит, който да предоставя подходящите инструменти и подкрепа за всички, които 
учат, за да процъфтяват. Учителите трябва да си сътрудничат в изучаването, търсенето на нови знания и постоянно 
придобиване на нови умения заедно със своите ученици. Необходим е холистичен подход към иновациите.
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на родителите и (6) ресурси и инфраструктура. Въз основа на референтните данни ще бъдат 
осигурени анализи на училището, които ще позволяват извършването на действия, като 
директорите и основните заинтересовани страни ще могат да следят развитието на училището 
и въздействието на предложения иновационен процес.

•	 	Образци на училищен план за развитие.  Участващите училища ще бъдат помолени да 
се погрижат за план за холистично развитие на училището с използване на предоставен 
образец (Училищен план за развитие). Тези планове ще осигурят солидна основа за 
автоматизиране и улесняване на задачата за периодична самооценка на училището, 
основана на надеждни критерии като разработване на иновативни проекти и инициативи, 
външно училищно сътрудничество, планове за професионално развитие на учителите 
и училищни портфейли, които могат да включват и информация върху съдържанието, 
създадено от учителите, ефективни стратегии за родителски ангажимент. Той ще бъде 
използван в рамките на първата пилотна фаза (академична година 2017-2018) и ще бъде 
тестван в около 100 училища в различни европейски страни.

•	 	Инструменти на за изграждане на общността. Проектът OSOS инвестира в ODS 
училищни общности, които в момента включват 5 000 училища от цяла Европа (portal.
opendiscoveryspace.eu). Общностите са местата за обмен на идеи и най-добри практики, 
сътрудничество и работа в мрежа, но в същото време и местата, където се създава 
потребителско генерирано съдържание и се споделя с връстници. Общностите, създадени 
от учителите, са автоматично свързани с училището, в което работят тези учители. Нивото на 
достъп на Общностите определя и нивото на тяхното съдържание. „Публичните“ общности 
са достъпни за всички посетители на портала и съдържанието следва ограниченията, 
които създателят им налага . „Частните“ общности позволяват достъп до съдържанието 
само на техните членове и като следващо ниво се прилагат ограниченията на създателите 
на съдържанието. Всяка общност може да съдържа няколко модула, които служат за 
организиране и популяризиране на дейностите на нейните членове. Тези модули са 
Групи, Събития, Дискусии, Дейности, Блогове и Анкети), те следват специфична структура 
в портала и са създадени от членовете на общностите.

•	 	Механизми за разширено търсене. Платформата OSOS действа като пункт за образователни 
ресурси, като събира целенасочено съдържание от различни научни източници и използва 
подходящи механизми за търсене и филтриране. Потребителите могат също така да търсят 
училища, участващи в проекта, както и тематични общности, организирани от учителите, за 
да споделят материали и опит.

•	 	Учебен дизайн и инструменти за създаване. За да се помогне на учителите да станат 
разработчици на образователни дейности и сценарии, съществуват редица прости и по-

5 Adaptando la hoja de ruta del Open Schooling
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усъвършенствани инструменти за работа. Инструментите за авторство популяризират 
разработването на проекти и адаптират цикъла на изучаване на знания като основен 
педагогически модел, който винаги дава възможност на учителя да променя последователността 
на образователния процес. За да се улесни създаването от страна на учителите на 
висококачествено съдържание и сценарии, са разработени обраци, които обхващат доста 
популярни подходи за научно образование (цикъл на обучение, модел 5E), както и сценарии 
за учебни планове като източник на вдъхновение за учителите. Всеки член на общността на 
OSOS ще има право да персонализира източниците и дори компонентите на платформата, 
които са използвали за създаване, търсене и пречистване на съдържанието. Разработен е 
усъвършенстван инструмент за работа, който улеснява създаването на ученически проекти. 
Целта е да им се помогне да станат създатели на образователни дейности, които да отразяват 
реалните образователни потребности на техните класни стаи, както и да предоставят решения 
на своите местни общности. 

  Обучителни академии. C цел да се подпомогне ефективното ангажиране на учителите, 
директорите и училищните общности (включително родителите), обучителните академии на 
OSOS осигуряват отправна точка за снабдяването им с компетенциите, от които имат нужда, 
за да действат успешно като агенти за промяна в своите настройки. Обучаващите академии на 
OSOS ще предоставят редовно онлайн материали, уеб-семинари и хенгаутс (както на национално, 
така и на международно ниво), като същевременно предоставят насоки за генериране на 
творчески обучителни събития и дейности, като семинари „лице в лице“, седмични курсове на 
национално или международно ниво. Съвместното професионално развитие се очаква да окаже 
положително въздействие върху репертоара на учителите в стратегиите им за преподаване 
и учене, способността им да откликват на нуждите на своите ученици, тяхното самоуважение 
и увереност, както и ангажираността им за непрекъснато учене и развитие. По време на 
процеса на внедряване, личната и индивидуализирана подкрепа е необходима предпоставка 
(в допълнение към осигуряването на набор от помощни средства), за да се даде възможност 
на учителите да се включат в иноваторски практики. Вместо да предлага подход към форми и 
видове пилотни дейности, училищата ще могат свободно да избират или проектират видовете 
училищни дейности и областите на учебните програми, към които ще се насочват. По този начин 
изпълнението ще включва множество видове дейности, вариращи от училищни интервенции 
(проектиране, разработване и реализиране на малки проекти и местни заинтересовани 
страни) до съвместни дейности между страните, проектирани от училищата в сътрудничество 
с националните координатори. По този начин Академията ще разработи и тества цялостна 
програма за обучение на директорите и учителите, за да се даде възможност за въвеждане на 
отговорна иновация в европейските училища. Освен това тя ще изгради постоянен механизъм за 
подпомагане на въвеждането, приемането и ускоряването на отговорната иновация в училищата 
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чрез създаването на под-мрежа от училища OSOS и учители, желаещи да участват в иновативни 
обучителни дейности. В съответствие с подхода OSOS академията за обучение ще се фокусира 
върху методологическа и педагогическа рамка, очертаваща основните етапи от развитието на 
помощта за иновации в училищата и ще включва области като

	 •	 	Инструменти за анализ на нуждите на училищата,

	 •	 	Училищни лидери и учители, поддържащи структурите,

	 •	 	Разработени по поръчка и CPD съответни учителски/учебни онлайн общности,

	 •	 	Ръководство как да превърнете новаторските идеи в реални дейности в класната стая,

	 •	 	Ръководство за учителите как да станат автори на образователно съдържание 

Програмата за професионално развитие на учителите и директорите на училищата ще помогне 
за улесняване при извършването на необходимите промени, разработването на необходимите 
диагностични и интервенционни умения за най-добро планиране и накрая за разпространение 
на иновациите в собствения им контекст. Ефективният подход за професионално развитие ще 
бъде отправна точка за оборудване на учителите с необходимите им умения, за да действат 
успешно като агенти на промяната, развивайки терминология, необходима за описване на 
динамиката на процесите на иновативни промени, както и за разпознаване на различни форми 
на съпротива и адресирането й в съответния контекст.

5.2  Различни училища – Различни стратегии

Стратегиите на OSOS илюстрират цялостния подход на проекта по отношение на това как най-
добре можем да подкрепим училищата в опита им да развият, преобразуват и преоткрият своите 
структури към по-отворена, локализирана и социално отговорна учебна среда. Така, училищата 
ще улеснят откритото, по-ефективно и ефикасно съвместно проектиране, съвместно създаване и 
използване на образователни материали (както от официални, така и от неформални доставчици), 
инструменти и услуги за персонализирано научно обучение и преподаване, които ще формират 
основните съставки за иновативни ученически проекти. Такива проекти, които се разбират като 
най-добри практики, са така наречените инкубатори и ускорители на училищните иновации.

В рамките на проекта предлагаме следната училищна типология според профила на училището 
и степента му на готовност за адаптиране на култура на отворено училище :

•	 	 Училища, които са в начален стадий на включване на образователни иновации в класната 
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стая и извън нея. Документът „Стратегии на OSOS“ описва характеристиките на стратегията и 
инструментите, които ще бъдат използвани за стартиране на процеса на преобразуване на 
училищата в началната фаза (Увеличаване на масата и плътността).

•	 	 Училища, които са постигнали определено ниво на иновация и откритост чрез конкретни 
мерки, образователни ИКТ инструменти, най-добри практики, КЗД , но те все още се състоят от 
изолирани случаи без мрежа от други училища и външни партньори за улесняване на процеса. 
Документът за стратегиите на OSOS описва подходите, предложени за тези училища, които 
наблягат на ролята на ускорителите на OSOS , като помагат на училищата да се отварят към 
местните общности и към външни заинтересовани страни (повишаване на температурата)

•	 	 Училища, които са постигнали висока степен на иновация и отвореност и вече са установили 
сътрудничество със заинтересованите страни от общността и други външни партньори. 
Документът Стратегии на OSOS обсъжда как училищата, които се считат за по-голям напредък 
в подхода си към модерно и отворено образование могат да тестват обогатените RRI най-добри 
практики, които спомагат не само за ангажирането на местни заинтересовани страни, но и 
предлагат влияние и възможни решения на местни проблеми (повишаване на температурата 
и рефлективността

•	 	 Има четвърта, макар и най-рядката категория училища, които се считат за доста екстремни 
случаи на училища и които предлагат поглед към училище на бъдещето. Документът Стратегии 
на OSOS обсъжда ролята на сложните сценарии на RRI в този контекст и възможностите за по-
задълбочено обучение, които тези училища могат да предложат на своите ученици.

Документът Стратегии на OSOS е насочен към конкретен тип училищна среда, във връзка 
с нейната отвореност, възприемане на иновациите и отговорност. След използването на 
Инструмента за само-рефлективност на OSOS за оценка на степента на откритост на училището 
ми, директорите на училищата ще трябва да се позоват на документа Стратегии на OSOS като 
референтен документ, който да ги подкрепи при разработването на плана за развитие на 
отворени училища.
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