Укрепване на социални иновации и предприемачески дух на ученици от
средните училища чрез иновативна система за обучение - InnoSchool

Заявление за участие в пилотно обучение ILS
Това заявление за участие в пилотното обучение InnoSchool цели да събере информация
за средните училища, които желаят да участват в Пилотното обучение InnoSchool
(ILS). Повече информация за самата иновативна обучителна система - ILS е
предоставена в приложения Информационен лист за InnoSchool пилотно обучение. След
като се попълни от училището, заявлението ще бъде прегледано и оценено от
Оценителна комисия.
С попълване на настоящото заявление изразявате интерес да участвате в
пилотното обучение ILS.
Благодарим Ви за проявения интерес и попълване на заявлението.
1. Основна информация
а) Име на училището
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
б) Уебсайт
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
в) Директор (име, имейл, тел. номер)
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
г)

Лице за контакт (име, имейл, тел. номер) – в случай, че е различно от Директор
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Участващи учители и ученици
а) 1 учител - титуляр (име, имейл, тел. номер)
б) друг заместващ/допълнително заинтересуван учител
(име, имейл, тел. номер)
в) класове от които ще бъдат набрани учениците и тяхната възрастова група –
напр. 10- 11 клас , от 16 до 18 годишни
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г) Как ще проведете пилотното обучение – като част от програма с редовни часове
или в специални допълнително избираеми часове?

3. Предприемаческото обучение във Вашето училище
а) Вашите ученици изучават ли предприемачество? Ако да, като част от кои
учебни предмети?

б) Колко часове по предприемачество има средно в училището?

в) Вашето училище изпълнява ли/ изпълнявало ли е преди специални програми,
фокусирани върху предприемачество (или социално предприемачество)? Ако
да, какви?

4. Вашите очаквания за пилотното обучение ILS
а) Като учител какво очаквате да постигнете в професионален и личен план
чрез включване в пилотното обучение?
………………………………………………………………………………………………………………

б) Какво очаква директорът на училището от Вашето включване в
пилотното обучение?

………………………………………………………………………………………………………………………………..
в) Какво очаквате да е най-ценно за участващите ученици?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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5. Технически изисквания
а) Имате ли компютърна зала с Интернет достъп и компютри с инсталиран
браузър – поне Internet Explorer 10+? Ако да, колко компютъра има в едно зала?

6. Други
а) Въпроси, които Вие искате да ни зададете:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Информационен лист за InnoSchool пилотно
обучение
Какво представлява InnoSchool обучителната система (ILS)?
11 партньора от 9 европейски страни разработват и внедряват иновативна обучителна
система с цел засилване на социалните иновации и предприемачески дух на учениците от
средните училища (във възрастова група 16 – 18 години). InnoSchool обучителната
система (ILS) е създадена чрез включване на институции разработващи и прилагащи
политики, средни училища, бизнес подкрепящи организации, и организации,
предоставящи социални услуги и цели:





да повиши осъзнаването на местните неудовлетворени социални потребности
да подкрепи иновативното мислене и креативност чрез намиране на иновативни
решения,
да насърчи капитализирането на решения чрез предприемаческа дейност,
да създаде учебна среда, фокусирана върху развитието на предприемачески
умения и компетенции

Защо системата за обучение InnoSchool (ILS) е уникална?
Системата за обучение InnoSchool (ILS) комбинира традиционните методи за обучение в
класна стая с дигитални елементи, за да отговори на съвременните изисквания в
учебните програми на училищата на 21-ви век.
Уникалността и се основава на пет стълба:
(1) Сериозна игра за онлайн симулация на социални иновации и предприемачество,
която ще бъде комбинирана с лекции, насоки, сесии за рефлексия, провеждани от
учителите, за да се постигне максимален образователен ефект в процеса на учене
чрез експериментиране,
(2) Включване на социални медии и състезание между участващите училища на
национално и европейско ниво, за повишаване на привлекателността на ILS сред
учениците,
(3) Правилна комбинация от традиционни дейности в класна стая и взаимодействие
чрез онлайн симулация,
(4) Семинари за методическо ръководство и обучение за учители,
(5) Интегриращ процес за проектиране и разработване на ILS чрез семинари,
консултативни групи и фокус групи, включващ не само партньорите по проекта,
но и институции, разработващи и прилагащи политики, средни училища,
представители на бизнеса и организации, предоставящи социални услуги.
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Целта на ILS е учениците да могат да отговорят на социалните потребности,
да могат да ги разпознаят и да открият свои решения за справяне.

Как ще изглежда InnoSchool ILS?

Онлайн базираната компютърна сериозна игра води учениците в обучителен път,
състоящ се от 5 модула за начинаещи и 6 модула е за по-напреднали ученици, каквито са
учениците от профилирани бизнес училища. В началото учениците се запознават с
различни предварително подбрани социални нужди, избират една от тях и постепенно
преминават през екипни задачи, в които участват екипи от до 4 души, и продължават с
разработването на социален бизнес план.
Съдържание на модулите
Модул 1
Въведение, основни дефиниции, идентифициране на социални потребности,
социално предприемачество, социални иновации
Модул 2
Социални потребности и предизвикателства в нашата общност - анализ,
цели на екипите, иновации и социални иновации, примери за успешни
социални предприемачи
Модул 3
Нашите социални предизвикателства - работа върху визията на екипните
проекти; SWOT анализ, решения за социални потребности
Модул 4
Модул 5
Модул 6

Анализ на най-добрите практики - категории икономическо и социално
предприемачество
Разработване на социални бизнес модели
Разработване на социални бизнес планове (опция)
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InnoSchool вече успя да привлече внимание!
Като един от най-високо оценените и уникални иновативни проекти, InnoSchool вече е
привлякъл вниманието на финансиращия орган, представен е на множество
международни конференции /семинари, както и териториално от местни медии и други
заинтересовани страни. Партньорите по места имат подкрепата на стратегически
партньори на национално и регионално ниво, които се интересуват от ILS и ще следят и
подкрепят пилотния проект ILS. До сега над 60 училища от 9-те партньорски страни са
заявили интерес и са одобрени за участие в пилотното обучение ILS.

Как InnoSchool ще подкрепи училищата?
След като разработи ILS системата, InnoSchool ще я тества и валидира чрез пилотни
инициативи в 9 страни с участието на повече от 90 учители и над 1800 ученици.
Участващите училища получават:
(1) ръководство стъпка по стъпка за учители, както и обучение на учители, за да се
улесни обучителното взаимодействие;
(2) право на безплатно ползване на цялата система за обучение InnoSchool (методология
за дейности в класна стая и достъп до уеб базирана сериозна игра за социално
предприемачество).

Кога ще се проведе пилотното обучение?
Пилотното обучение ILS ще се проведе през първия учебен срок на учебната година 20202021.

Колко време ще продължи пилотното обучение и какво ще бъде
общото време, необходимо за учителите и учениците?
Пилотното обучение трае минимум 5 седмици (2 учебни часа седмично, плюс 45 минути
работа на учениците извън клас) до 4 месеца, в зависимост от нивото и начина на
разпределение на учебните дейности в училището.
Играта винаги се комбинира с офлайн урок, в който учителят се фокусира върху
индивидуалните стъпки, оценява резултатите и въз основа на обратната връзка,
участниците могат да започнат игра отново - 3 урока (3 х 45 мин.) в модул:
1. Онлайн - в училище, 2. Офлайн - в училище, 3. Онлайн – отделно, извън училище.
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1-ва част онлайн
(30 мин)
•В клас,
под
ръководството
на учител

•Част 1 на онлайн
играта - в клас
под ръководството на учител

Въведение офлайн (15 мин)

2-ра онлайн част
•Дискусия и
работа в клас
под
ръководството
на учител

•Извънкласна
дейност без
учител

2-ри модул

Рефлексия
(45 мин)

Какви са минималните изисквания за участие?
Училището трябва да разполага с компютърна зала с минимум 10 персонални компютри,
с инсталиран Internet Explorer 10, или по-нова версия. Трябва да има поне един учител,
който да участва с класа си, или да води извънкласни занятия за група ученици.

Играта в картини:
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