Ръководство
за обучители

ЗА ПРОЕКТ "DIGITFIT"
DigiFit е проект, финансиран в рамките на програма "Еразъм +" с ясна цел: борба с
негативните въздействия на зависимостта от интернет върху
психичното здраве на младите хора и насърчаване на изграждането на
здравословна връзка с цифровите медии. При поколенията, израснали с
новите технологии и цифрово съдържание, все по-често се наблюдават проблеми,
свързани с психичното здраве, поради зависимостта от Интернет, която много
млади хора изпитват.
DigitFit включва работа с младите хора за изграждане на по-отговорна и осъзната
връзка с дигиталните медии, като им предоставя необходимите инструменти, за да
се възползват пълноценно от възможностите, предлагани от Интернет, като
същевременно насърчава ученето и активността и онлайн гражданството.
Програмата спомага и за осъзнаването и на вредните и анализирането на онлайн
съдържанието - за постигане на по-добър баланс в между онлайн и офлайн живота
на младите хора.
Проектът обучава и обучители, които да подпомогнат младите хора да разпознаят
и да предотвратят негативните ефекти, които може да има дигиталният свят, и в
същото време да се възползват максимално от предимствата на интернет.
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Прочетете повече за проекта на www.digitfit.eu
Бихме искали да благодарим на Европейската комисия за подкрепата и
възможността да разработим проекта "DigitFIT" и това ръководство. Също така
бихме искали да благодарим на всички, които допринесоха по един или друг начин
за разработването на наръчника, като като се включиха в пилотното обучение и
ни помогнаха да го развием и подобрим, като споделиха своя опит и мнения.
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ВЪВЕДЕНИЕ

1

ВЪВЕДЕНИЕ КЪМ РЪКОВОДСТВОТО

Това ръководство за обучители се
основава
на
изследвания
върху
цифровите
медии,
проведени
от
партньорите по проект “DigitFIT”.

2
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Проектът
“DigitFIT”
е
разработен
благодарение на финансираната от
Европейската
комисия
програма
“Еразъм+”, и има за цел да се фокусира
върху въздействието на засиленото
използване на интернет сред младите
хора, неговия ефект върху психичното им
здраве, както и върху развитието на
техните умения за изграждане на попозитивна връзка с интернет.

Описание на програмата
Тази програма се фокусира върху нарастващото значение на ролята на
технологията в нашия живот и нейното влияние върху нас, което може да е
позитивно - ставаме по-квалифицирани и запознати с технологиите, но и
негативно - за сметка на това можем да станем зависими, по-неспокойни или
стресирани.
В този смисъл това ръководство има за цел да подпомогне работата на
обучителите, работещи с млади хора върху развитието на критично и отговорно
отношение към технологиите, и насочващи младежите към изграждането на
здравословна връзка с интернет.
Ръководството е предназначено да предостави на обучителите инструкции,
инструменти и допълнителни ресурси, които да се използват заедно с учебните
материали (презентации), разработени по проекта “DigitFIT”. Ръководството има
за цел и да помогне на обучителите да задълбочат собствените си познания в
сферата на здравословното използване на дигиталните технологии.
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Методология на обучението
Това ръководство е създадено с цел да се използва заедно с образователния
пакет (в PDF формат, презентации на PowerPoint и планове за реализация на
обучителните сесии).
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Ръководството за обучители трябва да служи като инструмент за
фасилитаторите да подготвят изцяло учебните сесии, насочени към
учащите.Когато казваме учащи, имаме предвид всички млади хора на възраст от
16 до 32 години.
Това обучение може да бъде организирано както в класната стая, така и извън
нея, включително и дистанционно, или като комбинирано обучение, което
отчасти се реализира присъствено, а отчасти - онлайн.Преди да организирате
обучението за младежи, ви съветваме да прочетете това ръководство, за да се
запознаете с основната информация и педагогическите ресурси, необходими за
успешната му реализация. Освен това се препоръчва да се запознаете с
образователния пакет за младежи (link to the learner’s pack in Bulgarian).
Всички сесии, които организирате за младежи с помощта на ръководството,
образователния пакет, презентациите и плановете за реализация на сесиите,
могат да бъдат адаптирани към нуждите на вашата целева група и конкретната
дейност. По време на сесиите можете да използвате Power Point презентациите
към образователния пакет. За оценка на обучението можете да използвате
формите за обратна връзка и оценка, които са налични в края на това
ръководство.
Цел на програмата:
Основната цел на това ръководство е да обучи фасилитатори, които да работят
с млади хора върху теми, свързани със здравословните дигитални навици, да ги
популяризира и да се фокусира върху психичното здраве на младите хора, чрез
подход, базиран на изследвания и на изграждане на знания и умения чрез
подходящи педагогически инструменти.
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Теми:
Това обучение е разделено на 4 основни модула и 1 допълнителен, посветен на
“Менторските кръгове”:
Модул 1: Накратко - плюсовете и минусите на цифровите медии във
вашия живот
Как да осъзнаем плюсовете и минусите на дигиталните медии в живота ни, за
да ги използваме по най-добрия начин. Представяне на дигитални умения, които
са необходими, за да се възползвате пълноценно от предимствата на цифровите
технологии, и някои съвети за избягване на негативните им ефекти върху
психичното здраве
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Модул 2: Психологическо влияние на цифровите медии
Как да работим с млади хора върху отговорното и здравословно използване на
новите технологии
Модул 3: Цифрови медии за кариерно развитие
Проучване на начините, по които онлайн цифровите инструменти могат да
бъдат използвани от младите хора, с цел придобиване на знания и умения, които
са важни за тяхното професионално и личностно развитие
Модул 4: Да бъдем осъзнати в дигиталната ера
Как младите хора да използват цифровите медии по осъзнат начин, за да се
противопоставят на дигиталната зависимост и да намалят времето,
прекарано онлайн.
“Менторски кръгове”
Как да провеждаме сесии по модела “Менторски кръгове”
Основната концепция на обучението DigitFit е фокусът върху интроспекцията.
Ние вярваме, че най-добрият начин за постигане на дигитално благосъстояние е
чрез самооценка на дигиталните навици и осъзнаване на широкия спектър от
възможности, но и на въздействието, което цифровите медии имат върху
живота на всеки един от нас. Ето защо ние насърчаваме обучителите/
фасилитаторите да използват активно това ръководство по време на сесиите
си, като вземат предвид желанията, нуждите и ценностите на участниците,
тъй като чрез тях те могат да разберат и след това да оформят връзката си с
цифровите устройства, като в крайна сметка изградят здравословна такава.
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Надяваме се, че това ръководство ще ви бъде полезно, за да помогнем на
новите поколения да изградят здравословни навици за използване на
цифровите медии.
Екипът на DigitFIT
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Въведение
Educational
Dimension

DIGITFIT
MODULE 1AT
A GLANCE THE PROS &
CONS OF
HAVING
DIGITAL
MEDIA IN
YOUR LIFE

ACTIVITY 1: Digital media
effects cards

Addiction

Finding of concrete
information online.
The communication of institutions and teachers with
students through different social platforms
Distance learning opportunities.

Lack of privacy
Distress, trigger insecurities
Reduce learning,
spelling and grammar ability

Working
Dimension

ACTIVITY 2: Sociometry

New and rewarding forms of jobs

Stress, overload, invasion and
uncertainty

Opportunities

Diminish work effectiveness and
productivity

Networks

Social
Dimension
Connects people

ACTIVITY 3: Correcting
negative digital habits

RPEr ePv eTn tI Ly oEu Sf r o m

having real
human contact and interaction.

Latest happenings around in the world.

RPEr iP
v aT
c yI L E S

Fun and enjoyment.

r eT
a sIeL
s E
i mSp u l s i v i t y
RI nEcP
nervousness.

and

Само за няколко години цифровите медии промениха комуникацията, бизнеса и образованието. Въпреки че
можем да използваме Интернет в днешния цифров свят в наша полза, той със сигурност има и отрицателни
ефекти върху нашето психично здраве.
Необходимо е да разполагаме с основната информация по темата и да сме наясно с плюсовете и минусите на
наличието на цифрови медии в живота си, за да се възползваме по най-добрия начин от тях.
В модул 1 от образователния пакет за младежи говорихме за различните плюсове и минуси на дигиталните
медии, разделени в три измерения: образователно, работно и социално. Разгледаните предимства обаче могат
да бъдат ограничени, ако отсъства основна цифрова грамотност за тяхното правилно използване.
Този модул за обучители ще направи още една стъпка, като обясни кои дигитални умения са необходими, за да
могат младите хора да се възползват пълноценно от предимствата на цифровите технологии, и като представи
някои съвети за избягване на негативните ефекти на дигиталните технологии върху психичното здраве на
младежите.Този модул няма за цел да определи дали използването на дигитални медии от младите хора е
позитивно или негативно явление. Фактът, че цифровите медии имат силно присъствие в обществото и в
живота ни, е неоспорим. Модул 1 на DigitFit се фокусира върху предоставянето на необходимите инструменти за
диференциране на различните потенциални въздействия на цифровите медии чрез теория, базирана на
проучвания, и интерактивни упражнения, които позволяват да се преразгледат и структурират различните
възможности, които цифровите медии предлагат.
Нека разглеждаме този първи модул от обучението като въвеждащ по отношение на разбирането на младите
хора за цифровите медии, което ще им позволи да се научат как да използват цифровите медии по осъзнат
начин и да развият здравословна връзка с интернет.Преди да се потопите в теоретичната част, когато
организирате първата сесия за млади хора по темата, е добре да разберете как участниците се отнасят към
интернет и как разглеждат своите дигитални навици, за да направите сравнение в края на модула. За целта
можете да използвате предоставените предварителни въпросници и формуляри за оценка на сесията.
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Теория
За да могат младите хора да се възползват от положителните страни, които цифровите медии имат,
дигиталните им умения са от решаващо значение. Те не са статичен набор от умения, приложими
за даден човек в определена работа, в класната стая или по време на социални взаимодействия
онлайн, а умения, които непрекъснато се променят, за да отговорят на технологичния напредък на
нуждите ни в различни ситуации. Много е важно хората да бъдат уверени в справянето с различни
цифрови ситуации и задачи, затова ролята на обучителите е да повишат осведомеността сред
младите хора за плюсовете и минусите на постоянно променящите се технологични инструменти и
да им покажат как да извлекат максимума от използването им, чрез съвети, развитие на уменията
на младежите и представяне на конкретни инструменти, които могат да се използват, когато
работим с цифрови медии.
Според Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) недостатъчните
цифрови умения вероятно ще имат отрицателно въздействие върху заетостта и качеството на
живот на хората. Данните от ЕС показват, че 169 милиона европейци (44%) и 86 милиона души от
работната сила в ЕС (37%) имат недостатъчни цифрови умения (DESI, 2017).
Това обучение е ключово за младите хора поради недостига на цифрови умения и дигиталната
трансформация. Този модул ще представи различни аспекти на новите технологии, които имат
потенциала
да
увеличат
работоспособността,
производителността,
да
стимулират
професионалното развитие и да донесат нови възможности, да подобрят образователния процес и
да внесат положителна промяна в нашия социален живот. Важно е чрез това обучение младежите
да получат увереност и разбиране, за да възприемат технологиите за днешния и утрешния живот.

Образователно измерение

Цифровите технологии са неразделна част от днешния учебен процес. От началните училища до
университетите, учениците и учителите използват широк спектър от цифрови инструменти и
платформи в процеса на обучение и преподаване. За да могат младежите максимално да се
възползват от всички предимства, които цифровите медии предлагат в образователното
измерение, и преди всичко за да се избегнат проблемите, свързани с неправилното им
използване, е важно да се развият определени компетенции и умения, което означава да се
подготвят младите хора за ефективно и безопасно използване на цифровите технологии.
Едно от най-често споменаваните предимства сред потребителите в образователното измерение е
намирането на конкретна информация онлайн. В същото време дезинформацията, несигурността и
съмнението при преценката на информацията са някои от проблемите, идентифицирани при
използването на цифровите медии. В този смисъл компетентностите, свързани с обработката на
информация, критичното мислене и грамотността при работата с данни са от решаващо значение.
Грамотността при използването на данни или способността да се извлича значима информация от
данните е относително нова концепция. Тя обаче придобива все по-голямо признание като
жизненоважен набор от умения в информационната ера.
Грамотността при използването на данни се признава в международен план като необходимо
умение през двадесет и първи век. Ранното преподаване на този тип грамотност развива основни
знания и умения, които осигуряват основа, върху която да се изграждат последващи такива,
специфични за дадена област. Важно е да започнете да работите с младите хора върху
изграждането на тези компетенции от ранна възраст, за да насърчите придобиването на умения в
тази област, които дават възможност на учениците успешно да сърфират в интернет
пространството, да търсят и филтрират данни, информация и цифрово съдържание, както и да
оценяват тяхната достоверност.
Това ни води към следващия въпрос. Как да работим с младите хора за изграждане на грамотност
при използването на данни или за развитие на уменията им за реализация на онлайн проучвания?
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Следният модел от пет стъпки може да бъде полезна отправна точка за младежите при
провеждането на изследване. Точките, включени в този модел, са:
Изясняване: първата стъпка е отделянето на време за обмисляне на това каква информация
всъщност се търси. Това може да се направи чрез дискусия в клас или в групата, в която се
работи, чрез мозъчна атака и открояване на ключови думи, разглеждане на синоними или
алтернативни фрази, генериране на въпроси. Изследването от 2016 г. на Морисън показва, че
80% от учениците рядко или никога не са правили списък с възможни думи за търсене. Това
може да е доста лесно начало, ако се изгради като навик.
Търсене: звучи просто, но младежите трябва да знаят, че качеството на ключовите думи, които
те изписват в полето за търсене на Google, ще определи качеството на получените резултати.
Има много инструменти, чрез които младите хора могат да се научат как да правят качествени
изследвания. Уебсайтът Google Search Education е невероятен ресурс с уроци за начинаещи /
средно напреднали / напреднали, който съдържа презентации и видеоклипове. Там се
помещава и предизвикателството “A Google a Day”. Въпросите помагат на младежите да се
научат как да подбират ключови думи, да деконструират въпроси и съответно да променят
ключови думи.
Задълбочаване: търсещите информация често не могат да идентифицират рекламите, които се
появяват сред резултатите от търсенето. Проучване на университета в Станфорд през 2016 г.
разкрива, че 82% от учениците в средното училище не могат да разграничат реклама с надпис
„спонсорирано съдържание“ и истинска новина.
Оценка: уверете се, че младежите разбират, че не може да вярват на всичко, което са прочели.
Проверката на няколко източника е добра практика.
Цитиране: младежите могат да извлекат много ползи от запознаването с това какво е
плагиатство, как работи авторското право, как да напишат информация със свои думи и как да
разпознаят източника. CitationGenerator е удобен безплатен онлайн инструмент без реклами,
който помага при цитирането на източници.
Връщайки се към предимствата, споменати от много потребители на цифрови медии в
образователното измерение, високо оценено и полезно предимство за ученици/студенти, учители
и образователни институции е възможността за онлайн комуникация чрез различни платформи,
което от своя страна насърчава възможностите за дистанционно обучение. Това предполага и
развитието на необходимите цифрови компетенции, свързани с комуникацията и
сътрудничеството, у всички участници в това онлайн общуване.
Тези компетенции предполагат: ефективно сътрудничество в цифрови пространства, например
чрез изграждане на споделени ресурси, като документи и презентации. Обучителите могат да
стимулират младите хора да придобиват такива компетенции, като подкрепят учащите да си
сътрудничат, използвайки споделени цифрови инструменти и медии, и като използват дигитални
комуникации в обучението - уебинари, онлайн уроци и срещи, менторство, онлайн лекции,
използване на имейл и чат комуникация.
Важно е също така учащите да се научат как да общуват ефективно в академичен и професионален
контекст и да разбират различните норми на общуване в различни условия и контекст, като
поддържат поверителността на частната си комуникация. Обучителите трябва също да се явяват
модел за такъв тип поведение.
Уменията за комуникация в социалните медии са свързани с компетенциите за безопасно
поведение онлайн, за поддържане на сигурността на личната информация и защитата на
дигиталните устройства. Развивайки тези способности, младите хора са по-добре защитени от
възможни зависимости или от проблеми с поверителността на информацията.
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Работно измерение

Как да се възползваме от предимствата на цифровите медии в работното измерение?
Ще разгледаме предимствата, споменати в този раздел в рамките на Модул 1 от образователния
пакет за младежи, като предоставим някои инструменти, които могат да бъдат използвани при
обучението на младите хора, и които да им позволят да използват многобройните възможности,
които дигитализацията носи.
Чрез технологията можем да идентифицираме, оценяваме, избираме и използваме цифрови
инструменти и възможни технологични отговори за решаване на проблеми в работната среда.
Някои такива инструменти не само могат да ни спестят време при изпълнението на работни
задачи, но се оказват необходими в много случаи. За хората, които често трябва да събират и
организират данни или да правят изчисления, електронните таблици като тези на Microsoft Excel се
оказват идеалният инструмент. Опитът в работата с Microsoft Office всъщност е все по-търсен на
пазара на труда и основните познания по Microsoft Word, PowerPoint и Excel са задължителни,
особено за младите хора. Във връзка с това е важно на този етап на обучението DigitFIT да бъде
изяснена необходимостта от базовата цифрова грамотност.
Има много възможности за саморазвитие и за самостоятелно придобиване на цифрови
компетенции. Този курс трябва да насърчи младите хора да бъдат проактивни и да намират тези
възможности онлайн.
В допълнение, цифровите медии дават възможност за съвместяване на различни ангажименти в
работното измерение. Това позволява по-добра гъвкавост и интеграция на професионалния и
личния живот. Много задачи вече могат да бъдат изпълнени от дистанция, от стотици или хиляди
километри разстояние без особени трудности. Без да е необходимо всички работници да
присъстват в една и съща сграда, сега са възможни много други гъвкави работни практики. Някои
от най-използваните комуникационни инструменти за работа от разстояние са софтуерни програми
за видеоконференции като Microsoft Teams, Zoom, Google Hangouts и Skype.
Някои цифри, получени от новия доклад на Европейската комисия „ИКТ за работа: цифрови умения
на работното място“ показват, че цифровите технологии се използват широко на работните места в
Европейския съюз. 93% от европейските работни места използват настолни компютри, 94%
използват широколентова технология за достъп до интернет. Използването на ИКТ се увеличава
значително през последните пет години на повече от 90% от работните места. 38% съобщават, че
липсата на цифрови умения оказва влияние върху представянето на работното място, а загубата на
производителност (43%) е основното отрицателно въздействие на тази липса на умения. Уменията
за работа с цифрови медии доказано повишават производителността и ефективността на
работното място. Както споменахме по-горе, някои от дигиталните инструменти, които могат да
подобрят нашата работна производителност, са програми като тези от
Microsoft Office,
позволяващи бърза и ефективна работа с текстове, електронни таблици и презентации. Уменията
за търсене, анализиране и селектиране на информация онлайн също са ключови.
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Освен техническите умения, някои други способности са от решаващо значение за ефективността
на работата, като добра организация и фокус. С всички технологични устройства и различни
платформи е лесно да се се разсеем и да загубим представа какво точно трябва да направим. Важно
е младите хора да знаят как да организират работата си, да се придържат към задачите си и да не
прекъсват работата или ученето заради социалните медии или други разсейващи онлайн фактори.
Понякога дори отговарянето на имейл, докато се работи по други задачи, прекъсва процеса, върху
който сме били фокусирани, което води до това, че впоследствие ни отнема повече време да
изпълним задачата, а може и да доведе до намаляване на качеството на изпълнението.
Изследователи от университета в Санкт Гален в Швейцария изучават техностреса, който се
получава като резултат от наличието на повече съдържание, отколкото човек може да поеме, без то
да предизвиква тревожност. Натискът, свързан с управлението на огромния обем дигитална
информация, е силен. Те откриват, че три основни явления са най-пряко свързани със стреса:
претоварване, навлизане в личното пространство и несигурност.
Справянето със стреса, генериран от социалните медии, започва с осъзнаването. Някои хора водят
дневник на своите взаимодействия, за да идентифицират ситуациите, които причиняват най-голям
стрес, и да намерят начини да реагират на тях. Някои стратегии за справяне с влиянието на стреса,
причинен от цифровите медии, са:
Ограничаване: намиране на начини за “изключване”, като се отдели време, през което връзката
чрез социалните медии се прекъсва или игнорира. Стратегията в този случай е да бъдете
избирателни по отношение на контактите си в социалните мрежи. Неконтролираното чувство
за задължение да отговаряме винаги и на всички е възможна причина за стрес; намаляването
на тези задължения може да бъде ефективна стратегия. Не всеки, който се свързва с нас, се
нуждае от отговор, поне не веднага, и не всеки човек, който иска да осъществи контакт с нас,
трябва да има еднакъв приоритет.
Замяна: замяна на цифровата комуникация с личен човешки контакт. За предпочитане е
изборът на разговор лице в лице, когато става дума за по-сложни въпроси.
Подобряване на обработването на информация: избягване на изкушението да правим няколко
неща едновременно, което се случва в отговор на претоварването с информация от цифровите
медии. Да правим няколко неща едновременно може да изглежда разумен отговор на цунамито
от информация, което ни залива ежедневно. Проучванията обаче показват, че само около 2% от
хората могат да се представят ефективно, когато правят няколко неща едновременно. Освен
това изследванията показват, че тази способност не се подобрява с практиката. Съсредоточете
се върху по-малко задачи, за да свършите по-добра работа, като задържате вниманието върху
основната цел и пренебрегвате маловажни разсейващи фактори.

Някои от възможностите, които цифровите медии предлагат, са свързани с това да се изразяваш
чрез цифрови средства. Те също така създават нови форми на работа, носещи удовлетворение.
Креативността тук играе важна роля, защото не става въпрос само за съдържанието на това, което
комуникираме, като няма значение дали става въпрос за учени, певци или спортни инструктори начинът, по който общуваме, също е важен, за да се използват, възможностите, които предлагат
съвременните технологии. Цифровите медии позволяват на всеки да демонстрира своите таланти,
което значително увеличава конкуренцията, така че за да бъдем забелязани, чути и видяни, трябва
да можем да създаваме и редактираме цифрово съдържание в различни формати. Някои полезни
софтуери за това са Photoshop, Adobe, Canva. Някои от каналите за споделяне на вашата работа
онлайн са YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn и др. Освен това, това са и канали, които могат да
увеличат списъка ви с контакти и да ви свържат с потенциални партньори и хора от вашата сфера,
тъй като уменията за работа в мрежа са много важни за успеха в дигиталния свят.
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Социално измерение

През последните две десетилетия четвъртата индустриална революция или „цифровата
революция“ значително промени живота ни. Дигитализацията, която в момента се случва в почти
всички области, включително в икономиката, води до редица противоречиви промени в характера
на социалното измерение. Някои вярват, че цифровата икономика ще създаде нови възможности
за живот и комуникация с другите и ще подобри качеството на живот на хората. Има обаче и други,
които вярват, че технологиите са ни донесли повече негативни, отколкото положителни неща.
Всъщност технологията носи както плюсове, така и минуси, и изисква нов тип умения, които самата
тя ни предлага да развием. Затова ролята на учителите и младежките работници е много важна. Те
трябва да работят с младите хора върху теми, свързани с правилното използване на технологиите
и върху развитието на умения за това, което наричаме дигитално благополучие.
Какво е дигитално благополучие?
Дигиталното благополучие е един от елементите на обучението ни. То е свързано с въздействието
на цифровите технологии върху психическото, физическото и емоционалното здраве на хората.
Училищата и университетите все повече се фокусират върху личното и психическото
благосъстояние на младите хора, включително върху елементи на дигиталното благосъстояние,
като потенциалните негативни въздействия на социалните медии. Хората могат да имат по-голям
контрол върху своето дигитално благосъстояние в личен и социален контекст, отколкото в учебен
или работен контекст, но само ако имат подходящите знания, капацитет и подкрепа за това.
Какви са необходимите за това познания?
Цифровите медии ни помагат да се срещаме с нови хора и да поддържаме връзка със семейството
си повече от всякога. С едно щракване на бутон вече е възможно да преминете стотици километри,
за да се свържете незабавно с родителите си, с партньора си или с приятел. WhatsApp, Viber,
Facebook, Windows Live, Google Talk, Google Hangouts, Instagram, Snapchat - има безброй
приложения, от които да избирате.
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В тази ера на дигитални иновации, в която мобилни приложения ви позволяват да разговаряте
чрез чат съобщения, да изпращате снимки и видеоклипове от всяко място с мрежов сигнал или
интернет, нямате оправдание да не сте свързани с другите. Новините, които ви показват
платформи като Instagram, Facebook и Snapchat, прядставляват слайдшоу на перфектно изглеждащи
моменти от живота. Този вид приложения ни дават възможност да разпространим послания до
широка аудитория, да достигнем до експоненциално повече очи, уши и сърца.
Въпреки това, докато технологията притежава огромен потенциал, ние трябва да мислим критично
за това как я използваме. Терапевтът Оливия Асункао обяснява, че има 4 пъти по-голяма
вероятност 18–24-годишните да се чувстват самотни „през повечето време“ в сравнение с хората
над 70 години. Всички ние желаем да бъдем приети от другите. Социалните медии обаче са
пространство, в което често се създава малко или никаква емоционална връзка, поради което
затруднява това да се чувстваме приети, което причинява чувство за самота, дори ако имаме много
„приятели” и “последователи“. Известните личности също се сблъскват с това емоционално
преживяване, дори в по-голям мащаб от широката публика. Социалните медии могат да ни
превърнат в мини-знаменитости. Имаме „приятели“, но може би те са по-скоро просто нашата
мрежа от контакти. Има много по-малко лична, дълбока връзка. Ето защо можем да имаме 1000
приятели и да се чувстваме напълно сами.
Затова трябва да се запитаме: Каква роля играе технологията в живота ни, за какво ни помага?
Трябва наистина да се замислим. Каква е нашата цел да бъдем във Facebook? Instagram? Twitter? Дали е
за да изградим мрежа от контакти? Дали е за да се свържем с някого? Дали трябва да оставим
технологията да ни влияе и дали е източник на положително влияние? Ние сме все повече в
мрежата, но все по-малко свързани, което ни пречи да имаме истински човешки контакт и
взаимодействие. Но имаме силата да променим това.
Претоварването с информация е един от минусите на цифровите медии в социалното
измерение. Без значение коя тема ни интересува, винаги има стотици публикации, които излизат
всеки ден (или през ден) - в блогове, форуми, сайтове за новини и т.н.
Количеството съдържание в Интернет в наши дни е толкова голямо, че за нас е практически
невъзможно да асимилираме цялата информация, която достига до нас. За претоварването с
информация няма ваксина, нито лечение. Единственото нещо, което имаме, е самоконтрол. Има
няколко съвета, които можете да следвате, за да се предпазите от претоварване с информация:
Създаване на ваши лични филтри за борба с претоварването с информация: приложението
RescueTime ви помага да поемете контрола над претоварването с информация чрез
задълбочено отчитане, гъвкави цели и предупреждения, които получавате в реално време - с
информация за това как прекарвате времето си на всички цифрови устройства.
Изберете информацията “точно навреме“ пред информацията „за всеки случай“. Използвайте
това като филтър, когато усещате претоварване с информация.
Ограничете заливането с новини, като изберете надежден източник и се регистрирате за
съответния новинарски бюлетин.
Използвайте технологията, за да контролирате имейлите и информацията. Тук имате много
полезно ръководство за това как да организирате входящата си поща в Gmail.
Ако усещате ефектите от претоварване с информация, винаги можете да си вземете почивка.
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Това са нашите съвети за контролирането на потока от информация, която идва отвън, но как можем
да предотвратим излагането на нашата лична информация на риск? Това е много важно в
днешно време и поради тази причина тук оставяме няколко основни препоръки:
Политика за поверителност: преди да въведете каквито и да е лични данни в интернет, уверете
се, че уебсайтът или услугата, която използвате, има политика за поверителност
Лична информация: не предоставяйте лична информация на уебстраници, които не ви вдъхват
доверие
Сигурност: прехвърлянето на финансови данни през интернет трябва да се извършва чрез
защитени сървъри (страници, чийто URL адрес започва с https) или чрез сигурни услуги като
PayPal
Криптографски програми: използвайте такива програми за криптиране на най-чувствителната
информация. Една от най-използваните в тази сфера е PGD
Актуализации: Поддържайте операционната система актуализирана както на компютри, така
и на мобилни устройства.
Като говорим за минусите на технологиите и за това, че в днешно време всички сме толкова
привързани към мобилните си устройства, трябва да отбележим, че големите технологични фирми
наемат учени-бихевиористи, за да ни манипулират да използваме технологиите по-често и за подълги периоди от време. Този „убедителен дизайн“ е елемент от популярните приложения,
социални медии, игри и устройства, които използваме. В проучване на Common Sense Media 72% от
анкетираните тийнейджъри заявяват, че вярват, че технологичните компании използват скрити
техники, за да ги накарат да прекарват повече време със своите устройства.
В отговор на тези тревожни данни, големите компании разработват инструменти за дигитално
здраве, които да ни дадат свободата да определяме собственото си поведение и връзка с
технологиите. Следва списък на някои от наличните инструменти:
Apple Families: сега с Family Share можете да зададете ограничения на времето, прекарано пред
екрана, режим “Не безпокойте”, “Време за лягане”, да ограничите конкретни приложения, както и
да контролирате настройките за съдържание и поверителност, а също и да споделяте
местоположението си с цялото семейство - всичко това чрез вашето устройство.
Google Family Link: Подобно на инструментите на Apple, намерението на Google е да помогне на
семействата да „създадат здравословни дигитални навици.“ Тук отново, след като сте
настроили акаунти за всички в семейството, можете да зададете ограничения за времето,
прекарано пред екрана, да заключите устройствата дистанционно, да блокирате и одобрите
използването на приложения, както и да проследявате местонахождението на децата ви.
Не всичко, свързано с технологиите, е негативно, и когато ги използваме умерено, те могат да ни
осигурят забавление и удоволствие. Днес има безброй възможности за забавление, когато става
въпрос за виртуална реалност, като най-изявените от тях са действителните VR центрове (като VR
Lab), където хората прекарват времето си в игри във виртуална среда. Музеите също са едно от
местата, които могат да се интегрират със съвременните технологии. Доскоро те се ограничаваха
най-вече до демонстриране на произведения на изкуството, древни артефакти и исторически
документи, но сега дигиталните технологии им дава възможността да предоставят значително пообогатяващо преживяване на посетителите. Компанията Squint / Opera например използва
Интернет на нещата (IoT), за да подобри потребителското изживяване за изложба в историческия
Savoy Place в Лондон. За тази цел е създадено приложение, което ще стои неактивно в смартфоните
на потребителите, но се активира при непосредствена близост до различни целенасочено
разположени обекти, разпръснати в изложбата.
Друг плюс на дигиталния свят е, че имате възможност да видите любимия си изпълнител, филм или
сериал от уюта на собствения си дом.
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УПРАЖНЕНИЯ
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Упражнения, свързани със социалното
измерение:
Карти с ефектите на цифровите медии
Цел: Обсъдете заедно какви са ползите и недостатъците на
цифровите медии
Материали: Карти с ефектите на дигиталните медии

Времетраене: 30 мин.

Инструкции: Водещият раздава картите с ефектите на
дигиталните медии. Всеки участник избира две карти и ги поставя
на едно от двете места, които сме обособили на стената
(“Положителни аспекти на цифровите медии” и “Отрицателни
аспекти на цифровите медии”). Всеки участник трябва да каже
причината, поради която поставя картата на едното или на другото
място. След като всички карти поставени, участниците могат да
преместят някоя карта, която смятат, че не е в правилната колона
от тяхна гледна точка, и да обяснят защо. В края на упражнението
групата обсъжда картите и тяхното място на стената.
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Упражнения, свързани с
образователното измерение:

Цел: Да се определи каква е ролята на цифровите медии в
образованието. В зависимост от групата, с която работим, това може да
се използва за сравнителен анализ на напредъка, постигнат чрез
цифровите медии в тази област.
Материали: Флипчарт, маркери

Времетраене: 20 мин.

Инструкции: Водещият инструктира всички участници да се разхождат
из стаята в различни посоки, с различна скорост. В един момент той/тя
казва на тези участници, които използват дигиталните медии само с
образователна цел, да застанат от едната страна на стаята, а тези, които
никога не ги използват с образователна цел, да застанат в другата част.
Останалите участници могат да се наредят навсякъде по линията между
двете крайности, според това как преценяват, че използват
дигиталните медии - повече за образователни или повече за други
цели. Да видим какво се получи, къде са застанали участниците?
Водещият продължава да задава въпроси и участниците се подреждат
според отговорите си. Можете да попитате кой търси информация
онлайн, когато получи задача в училище, кой си комуникира онлайн с
преподавателите, кой използва платформи като Moodle и др. Можете да
попитате колко часа на ден участниците използват дигитални медии 1,2,3,4,5,6 или повече от 6 - съответно се подреждат в стаята според
броя часове по линията от повече (в единия край) към по-малко (в
другия край).След тези подреждания групата обсъжда резултата, като се
открояват основни изводи за това как участниците използват
дигиталните медии в образователното измерение.

Допълнителни видео материали:
- Откъде Google знае всичко за мен
https://www.youtube.com/watch?v=kg0ZqVGKtq0
- Интернет - как работи търсенето на информация
https://www.youtube.com/watch?v=LVV_93mBfSU
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Упражнения, свързани с работното
измерение:

Цел: Целта на тази дейност е да идентифицираме и обсъдим различни
възможни решения за справяне с вредните дигитални навици в
работния контекст.
Материали: Принтирани карти с казуси, флипчарт хартия за всяка
група, маркери
Времетраене: 20 мин.

Инструкции: За да започнат тази дейност, участниците се разделят на
групи от 3 до 4 души. На всяка група й е дадена карта с казус. Тези карти
представят случаи на хора в различни работни ситуации и това как
цифровите (дигитални) медии им влияят положително или отрицателно.
Участниците трябва да измислят решения и стратегии, които човекът в
техния случай може да следва или да предприеме, за да промени
ситуацията си.
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Заключение

Ясно е, че цифровите медии променят по революционен начин това как възприемаме образованието,
професионалния и дори социалния си живот.
В този модул разгледахме положителните страни и нови възможности, които цифровите медии носят в нашия
живот, както и поредицата от нови предизвикателства и проблеми, с които се сблъскваме в тази област, като
имаме предвид и представената в модул 1 на образователния пакет “DigitFIT” информация. Целта на
настоящия модул беше и да предостави на фасилитаторите знанията, необходимите за да могат те да се
възползват от плюсовете на дигиталните технологии, както и някои съвети, за избягване на въздействието на
отрицателните страни на тези технологии.
Важно е да имаме предвид, че младите хора са най-уязвими по отношение на развитието на вредни дигитални
навици. Следователно доброто обучение по тази тема не само ще избегне възможни дигитални зависимости
или проблеми със стреса и тревожността, но и ще им позволи да извлекат максимума от всички цифрови
инструменти, с които разполагат.
Важно е и самите младежи да са наясно със своите дигитални навици. В този смисъл този модул иска да
постави началото на обща рефлексия, която да накара младите хора да разберат по-добре как са свързани с
дигиталните медии.
Целта ни е в края на този модул не само да има изградена ясна представа за огромните възможности, които
цифровите медии предлагат в много измерения на живота на един човек, но и да се изясни наличието на
неблагоприятни ефекти, които могат да бъдат смекчени, ако са налице подходящите знания и умения.
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КУИЗ
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Куиз
1. Кое е недостатък на цифровите медии и в трите разгледани в
модула измерения (образователно, работно, социално)?
Риск за поверителността на информацията
Липса на продуктивност
Повишаване на конкурентоспособността

2. Кое е преимущество на цифровите медии и в трите
разгледани в модула измерения (образователно,
работно, социално)?
Гъвкавост
Възможност да изразиш себе си
Възможност за разграничаване

3. По отношение на недостатъците, които
разгледахме, относно това как интернет ни влияе в
социалното измерение, кое е това, което засяга наймного младите хора?
Нервност
Претоварване с информация
Отдалечаване от реалните човешки
взаимоотношения
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
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Хората все по-трудно измерват времето, което ежедневно прекарват в използване на цифрови медии. В много
случаи това време представлява важен показател за дигитално здраве, но времето не е единственият
параметър, който има значение, когато става въпрос за измерване на връзката ни с интернет.
Когато се събудите сутрин, кое е първото нещо, което правите? Проверявате ли телефона си за актуализации в
социалните медии, имейли и други? А правите ли го през целия ден? Забелязвате ли как непрекъснато
проверявате смартфона си? Преди да заспите, забелязали ли сте, че все отново проверявате телефона си?
Средно хората докосват телефоните си по 2617 пъти на ден. Всички тези докосвания и взаимодействия
възлизат на 2,42 часа на ден за средния потребител и 3,75 часа за активния потребител. Това е доста значима
част от живота, нали? Проблемът е, че често дори не си даваме сметка за това.
В този модул разгледахме доста плюсове и минуси на цифровите медии в три различни измерения и два пъти
(в началото и в края на модула) проверихме какво мислим за връзката си с цифровите медии.
Крайно време е наистина да осъзнаем как и колко използваме цифровите медии. Предизвикателство ни е
свързано именно с това: Пребройте броя минути / часове, които прекарвате в използване на дигитални
медии, независимо дали е с образователна, социална или работна цел, и дали е чрез лаптоп, компютър,
мобилен телефон. Предизвикателството не е за това кой използва в по-малка степен дигитални медии, а има
за цел да осъзнаем какво е нашето потребление на интернет и дали то отговаря на първоначалния ни
отговор, даден в началото на модула.
Целта на това предизвикателство е да осъзнаем кога, защо, как и какви дигитални медии използваме, и да се
самооценим, да разберем дали нашата преценка в началото на модула отговаря на истината.Можете да
направите предизвикателството за себе си, като хора, които работят с младежи, за да оцените собствената си
връзка с дигиталните технологии, и ви препоръчваме да го използвате и в своите занятия с младежи, за да
разберете повече за тяхното потребление на технологии, а и за да могат те самите да го оценят и осъзнаят.
Забележка:
Гледането на телевизия също се включва тук
Има някои приложения, които можете да използвате, за да намалите прекараното време пред екраните
на различни дигитални устройства; можете да препоръчате тяхното използване и на младите хора, с
които работите:
Приложение Moment. То работи, като ви кара да настроите предварително ежедневното
време, което да отделите за използване на телефона, и ви изпраща досадни сигнали, когато го
надвишите.
Приложение AppDetox работи, като ви кара да заключвате приложенията си, особено тези,
които често използвате. Когато използвате някое от заключените приложения, ще получите
досадни напомняния.
Приложение Offtime: чрез него можете да изберете да блокирате или ограничите
приложения, обаждания, съобщения и известия. Освен това получавате анализ на използването
на телефона си, така че да можете да се ориентирате какво може да е проблематично.
Приложение ShutApp: можете да отправите предизвикателство към вашето семейство и
приятели да спрат да използват телефона и просто да се концентрират върху комуникацията
наживо с вас. И така, как работи? Просто изпратете покана до приятелите си за
предизвикателството ShutApp. Задайте таймер и заглушете телефона си. Незабавно ще започне
обратно броене. Ако не можете да устоите да надникнете в телефона си преди изтичането на
таймера, известие ще бъде изпратено до всички.
Приложение Stay on Task ви помага да подобрите фокуса си в работата. Това приложение
просто ви предоставя напомняния през целия ден, за да завършите задачите си.
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Полезни ресурси
Образователно измерение:
Полезни видеоклипове за Google търсенето (на английски) - няколко видеоклипа, които ще помогнат на
участниците да се възползват максимално от търсенето на информация в Google:
- Как работи Google Търсенето (в 5 минути)
https://www.youtube.com/watch?v=0eKVizvYSUQ
- 12 страхотни трика за търсене в Google, които трябва да използвате!
https://www.youtube.com/watch?v=7ond5eF7L-I
- Как да използвате Google като професионалист! Топ 10 съвети и трикове на Google за търсенето на
информация
https://www.youtube.com/watch?v=R0DQfwc72PM

Приложения
Приложение 1
В това приложение ще намерите казусите към упражнение 3.

Казус 1

Казус 2

Алекс е 30-годишен млад адвокат. Измина една година,
откакто успя да си намери работа в престижна
адвокатска кантора - работата, за която мечтаеше от
началото на обучението си.
Последните два месеца Алекс изпитва затруднения да
балансира личния си живот и работата. Шефовете и
колегите постоянно общуват чрез Whatsapp и имейли.
Това прави потока от имейли и задачи постоянен. Тъй
като Алекс е най-новият в компанията, той веднага
отговаря на всеки имейл - за да докаже отдадеността си
на работата.
Тази динамика обаче му причинява загуба на апетит,
непълноценен сън и много безпокойство. Приятелката
му му казва, че нещата не могат да продължават така,
защото тя се чувства изоставена. Това поставя Алекс
под още по-голямо напрежение.

Мария е 35-годишна служителка в голяма
компания, работата й е в отдела по комуникация,
който управлява предимно вътрешнофирмени
въпроси. По принцип това е офис работа на
компютър.
Мария е бременна в шестия месец и откакто е
влязла в третия триместър на бременността, има
много здравословни усложнения.
Нейният лекар силно препоръчва пълна почивка,
докато бебето се роди.
Мария се озовава на кръстопътя между
изпълнението на работните си задължения и
физическото здраве си здраве, както и това на
бебето. Тя не е сигурна дали шефовете й ще я
освободят без последствия. От друга страна, тя
иска да продължи със задачите си, които, както
казахме, са предимно онлайн. Тя не знае какво да
прави.
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Казус 3

Стефан е 55-годишен мъж. Преди три седмици компанията, в
която работи повече от 20 години, трябваше да го съкрати и
да го уволни.
Стефан е опитен машинен инженер и смята, че няма да му е
трудно да си намери друга работа. След две седмици на
търсене обаче той осъзнава, че пазарът на труда е напълно
различен от този преди години, когато той е бил по-млад.
Стефан се чувства остарял, залят от цялата информация,
която намира в интернет, и малко обезкуражен. Той смята, че
липсата на познания за областта на цифровите медии ще
направи невъзможно намирането на нова работа.
Какво може да направи Стефан в тази ситуация?

Казус 4

Ана е 28-годишен ръководител на проекти в
международна компания, където работи през
последните четири години.
След някои вътрешни промени компанията решава да
премине към онлайн работа, което означава, че
служителите трябва да работят от вкъщи през
повечето време.
Ана е майка на 9-месечно момиченце, което също
остава вкъщи през по-голямата част от деня със своята
детегледачка.
Сега, когато Ана трябва да работи от вкъщи, тя е
прекъсвана и разсейвана през цялото време от
дъщеря си. Тя се опитва да я прати в ясла, но това се
оказва невъзможно, защото в твърде малка.
Ана говори за това и с шефа си, но той не й дава
някакво решение.
В този момент тя не знае какво да прави, страда от
безпокойство и има проблеми със съня.

Казус 5

Луис е 49-годишен учител по природни науки в
гимназията. Женен е и има две деца.
Поради пандемията, причинена от COVID-19,
училището е принудено да направи някои
промени в методологията на преподаване.
Решено е част от часовете да се провеждат
онлайн.
Това означава допълнителна работа за Луис,
който в допълнение към подготовката на всички
материали за нормалните часове, трябва да
подготви специални материали за онлайн
уроците, и да бъде на разположение, за да
отговори на въпросите, които учениците задават
чрез онлайн платформа, която училището е
създало.
Цялата тази допълнителна работа натоварва
Луис допълнително и семейството му страда от
последствията.
В този момент той не знае какво да прави.
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Въведение
В своето есе от 2001 г. „Цифрово поколение, цифрови имигранти“, Марк Пенски за първи път използва израза
„цифрово поколение“, описвайки новите поколения, които израстват с компютри и интернет от ранна възраст,
и ги разграничава от по-старите поколения, или „цифрови имигранти “(Pensky, 2001). Оттогава тази фраза
предизвика поредица от дебати по отношение на твърденията на Пенски, че „дигиталното поколение“ мисли и
обработват информацията по различен начин от „цифровите имигранти“ и че са необходими фундаментални
образователни реформи, за да се приспособи системата към новите поколения (Bennet et al., 2008) . Тези
дебати обаче изглежда пренебрегват едно много важно разграничение - да си част от „цифровото поколение“
не е същото като да си „дигитално грамотен“.
Друг е въпросът също така, че често младите хора използват ИКТ най-вече за развлекателни цели (като игри,
онлайн комуникация, гледане на видеоклипове и т.н.), а не за развитие на уменията си във всяка област, за
формално или неформално обучение. Следователно въпросът сега е как младите хора могат да използват ИКТ,
за да станат „цифрово компетентни“ или „цифрово грамотни“, особено по отношение на подбора и анализа на
информацията, защитата на личните данни, създаването на онлайн съдържание и съвместната работа онлайн.
Все по-важно е младите хора не само да имат достъп до интернет чрез различни устройства, както и основни
цифрови умения, но да знаят как да използват цифровите медии и различни цифрови инструменти за
кариерно развитие, за изграждане на умения, за натрупване на опит и знания.
Целите на този модул са: да проучи начините, по които онлайн цифровите инструменти могат да бъдат
използвани от младите хора за развитие на умения, които биха били полезни за тяхното личностно и
професионално развитие; да проучи кои цифрови инструменти могат да се използват в образованието и как,
тъй като цифровите медии могат да направят учебния процес по-ангажиращ, интерактивен и в съответствие с
новите тенденции и реалност, която е все по-зависима и свързана с информационните и комуникационни
технологии.

Тъй като това ръководство е свързано с
Образователния пакет, който също е разработен в
рамките на проекта DigitFIT, ви препоръчваме да
използвате и двата ресурса, тъй като заедно те
могат да предоставят по-широка перспектива за
използването на цифровите медии от младите хора.

Когато работите с млади хора и започвате с
въведение на този модул, можете да използвате
въпросите, предложени в Образователния пакет, за
да започнете сесията: „За какво най-често
използвате ИКТ? Какви ИКТ използвате?”. Когато
получавате отговори от участниците, можете да си
водите бележки, така че да разберете по-добре как
младите хора, с които работите, използват
цифровите медии. По този начин ще можете да им
дадете подходящата информация, от която се
нуждаят, и да работите върху нагласите и уменията,
които биха били полезни за тях...
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Теория
Ежедневното използване на всички форми на цифрови медии е част от нашия живот и
следователно се превръща в ключов компонент на образованието, обучението и работата.
Ефективното съвременно образование трябва да вземе предвид това, както и промените в нашата
социална и културна среда, и да прилага ефективно цифровите медии. В съвременното общество
хората ги използват ежедневно, а педагозите трябва да обмислят интеграцията им в обучителния
процес, така че да подпомагат младите хора в подготовката им за живота и кариерата.
С преминаването от модела на “изнасяне на лекция” към напълно интерактивно обучение,
достъпно чрез дигитални медии, учениците получават по-голяма отговорност за собственото си
образование и го разглеждат като процес на учене през целия живот; те научават важността на
критичното мислене и уменията за решаване на проблеми, свързани с многото налични
инструменти около тях. Важно е цифровите медии да се разглеждат като средство за създаване на
нови подходи към обучението. Целта на използването на тези технологии в образованието не е
просто да подготви учениците за кариерата им, но и да възпита ново поколение хора, които
мислят креативно и свободно използват цифровите медии.
Интегрирането на цифровите медии и технологии в учебните програми се превръща във фокус на
много преподаватели и образователни институции, които се интересуват от това как могат да ги
използват успешно в обучението на учениците. Възможните подходи са разнообразни и варират
съобразно целите, методите и взаимоотношенията, и преподавателите трябва да разберат как
могат да отговорят на потребностите на учениците в дигиталната ера, така че младите хора да
могат да развият своите умения и бъдат в крак с разнообразните тенденции в комуникацията,
технологиите и кариерното развитие.
Дигиталното гражданство и новата медийна грамотност подчертават уменията и знанията,
необходими, за да бъдем ефективни във все по-дигиталната медийна среда (Hobbs & Jensen, 2009).
Новата грамотност включва не само начини за разбиране, тълкуване и критическо мислене
относно медиите, но и средства за творческа и социална изява, както и нови технически умения.
Цифровите медии подкрепят съществуващи форми на комуникация с връстници и други групи.
Тези цифрови технологии позволяват на хората да се фокусират върху своите области на интерес.
Новите технологии се състоят не само от практически инструменти, но и от контекста на местното
и глобално взаимодействие, като личното участие е от основно значение за новия тип грамотност
(Curwood & Gibbons, 2010; Lewis, 2007).
Тази нова грамотност е по-лична, а днешните технологии предоставят на хората повече
възможности за свобода в живота им, докато се стремят да успеят във всички сфери, където
полагат усилия, докато са свързани с целия свят. Сега хората имат досег със знания, създадени
чрез този нов тип грамотност - тази, от която преподавателите трябва да се учат - докато както
самите хора, така и технологиите, взаимодействат с обществото и неговите промени. Въпросът
сега е как вие като преподаватели можете да насърчите своите ученици / млади хора, с които
работите, да използват цифрови инструменти по начин, по който да бъдат успешни в съвременния
живот
Днес във формалното образование дигиталните инструменти, които обикновено се използват, са
свързани с Microsoft Office Suite и с някои други вече по-традиционни и свързани с работата
технологии, но често не се фокусират върху други аспекти и върху по-иновативни подходи за
използването на цифрови медии, които биха могли да бъдат много важни и полезни за младите
хора в тяхното професионално развитие и бъдеща кариера. Интеграцията на цифровите медии в
образованието трябва да надхвърля улесняването на комуникацията чрез инструменти като
електронна поща, текстови съобщения или социални мрежи, извличането на информация или
създаването на презентации чрез софтуер. Обучението в дигиталната ера не се отнася само до
използването на някакви специфични софтуерни пакети или приложения. Трябва да сме наясно, че
учениците в дигиталната епоха действат, мислят и учат по различен начин (Taylor & Carpenter,
2007).
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Много млади хора са привързани към своя лаптоп, търсят в мрежата информация, използват
мобилен телефон или iPod и като цяло доста добре владеят тези технологии. Младите хора често
намират удоволствие в това да гледат изображения и символи на екраните на своите устройства.
Те се адаптират към своята цифрова среда. Тези устройства оформят начина им на живот и начина,
по който възприемат индивидуалния потенциал в дигиталното общество. Ето защо
преподавателите трябва да се съсредоточат върху използването на знанията и уменията,
свързани с цифровите медии, които младите хора, това „дигитално поколение“, вече имат, и да ги
насочат в правилна посока, така че те да бъдат използвани не само за развлечение, но и за
обучение и развитие.
Актът на учене, заедно с новата грамотност, трябва да развие информирани, мислещи и активни
членове на обществото, и е от съществено значение за превръщането на индивида в съвременен
гражданин. Това е изключително важно при израстването в свят, пълен със средства за масова
информация, разнообразни култури и цифрови медии. Както казва Андреас Шлайхер, директор по
образованието в ОИСР, „Инвестирането в образователните технологии вече не е опция, а
необходимост ....учащите, които не могат да се ориентират в този сложен дигитален свят, няма да
могат да участват пълноценно в икономическия, социалния и културния живот". Следователно
педагозите трябва също да имат необходимите умения и увереност, свързани с подходящото и
ефективно използване на цифровите медии в подкрепа на обучението и преподаването, както и
разбиране за значението им за бъдещото развитие и кариера на младите хора. В следващите
раздели на модула ще разгледаме различните аспекти на цифровите медии, които вие като
преподаватели можете да използвате, за да подобрите цифровите компетенции на младите хора, с
които работите. Преди да започнете да водите сесия по темата с младежи, препоръчително е да
отделите време, за да се запознаете с дигиталните медии, за които ще говорите (изброени в този
модул), както и да подготвите презентацията си преди сесията (можете да използвате
презентациите към образователния пакет на “DigitFIT”).

Цифровите медии и комуникацията
Благодарение на напредъка в информационните и комуникационни технологии, използването на
цифрови медии се увеличава и със сигурност ще продължи да нараства през следващите години.
Това напълно променя начина, по който общуваме във всички аспекти на живота. Това разбира се
е свързано и с комуникацията в образователна и работна среда. Ето защо преподавателите трябва
също да използват различни начини за комуникация чрез цифрови инструменти и да обсъждат
тяхната подходяща и правилна употреба с младите хора. Тук можем да говорим за използването на
имейл адрес и за това защо е важно да имаме професионален имейл, за социалните медии и за
изграждането на правилен имидж там или за незабавните съобщения и видеоконференции.
Всички тези теми са елементи на тази цифрова грамотност, която е толкова важна в днешно време
за всички млади хора. Наличието на професионален имейл, който се състои от собствено име и
фамилия вместо псевдоним, е също толкова важно, колкото и правилното присъствие в
социалните мрежи. Освен забавно съдържание, социалните медии предлагат платформа за работа
в мрежа и споделяне на идеи. Младите хора могат да се включат в различни групи, в съответствие
с техните интереси, да следват бизнеси, които харесват, да идентифицират възможности за работа,
доброволчество и т.н.
Когато говорим за социални медии, е важно да отбележим, че не е необходимо да бъдете активни
във всички социални мрежи едновременно. Изключение може да бъде, ако млад човек вече има
съществуващ бизнес, започва такъв или изгражда свой бранд онлайн, като в този случай е добре
да бъде активен в няколко социални медии едновременно. Независимо от това какво младите хора
решават и как в момента използват (или не използват) социалните медии, като развиващи се
професионалисти, те трябва да разберат как социалните мрежи могат да повлияят на тяхното
обучение и бъдещото им професионално развитие. Използвани ефективно за дейности като
изследвания и изграждане на имидж, социалните медии могат да подобрят възможността им за
заетост. Ако обаче се използват небрежно, социалните медии могат значително да навредят на
шансовете им на пазара на труда.
По-долу можете да намерите някои идеи, които можете да дадете на младите хора, така че те да
могат да използват социалните медии по начин, който да е от полза за бъдещата им кариера.
Можете да започнете да работите по тези теми, като организирате дискусия с групата младежи, с
която работите:
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Изграждане на правилния имидж
Младите хора често публикуват в социалните медии, без да мислят за образа, който представят, в
случай че потенциален работодател види споделеното съдържание. Ето защо, когато говорим за
социалните медии като педагози, е важно да подчертаем, че младежите трябва да имат своя
професионална идентичност и да публикуват съдържание, съобразено с нея. Нещо, което е
валидно за всички социални мрежи, е, че младите хора трябва да са наясно какво публикуват, какъв
образ представят и как това може да се отрази на мнението на другите за тях.
When applying for a job, potential employers are likely to search for the candidates online, so the image a
young person presents is vital. That is why a responsible use of social media should be encouraged. It is
important that young people are positive about what they post. Of course this does not mean they cannot
express criticism or any views on social or political topics, but they should try not to complain, undermine
or vent frustrations about their job, for example. The posts should also be thought through, their
authenticity should be double-checked, as we see a lot of examples of fake news and hoaxes. The proper
language and spelling are as important as the message conveyed. In addition, sharing very generic content
which seemingly has a deep meaning but actually looks artificial and irrelevant is also to be avoided (all of
us have seen posts with inspiring quotes or thoughts of famous people that are not relevant in a concrete
situation). Photos are also to be posted very carefully, as they also contribute in a great way to the image
creation.
Младите хора, които са активни в социалните медии, трябва ясно да разбират конкретните
инструменти, които използват - кога, как и за какво го правят. Те трябва да са наясно какво искат да
постигнат и да подбират внимателно своите контакти, приятели и хора / бизнеси, които следват.
Всички тези елементи са важни за начина, по който ще използват социалните медии и за имиджа,
който ще изградят.
Открояване от другите
Ако са оригинални и имат стратегически подход онлайн, младите хора могат да се откроят от
останалите кандидати за определена работа, така че е добре да обмислят какво ги прави различни
и да подкрепят това с примери. Например чрез социалните медии те могат да демонстрират своите
знания и умения в определена област, да споделят интересни статии и да участват в дискусии около
конкретна тема, която ги интересува. Това може да увеличи техните шансове за намиране на
работа в конкретната област и да им осигури нови контакти и мрежи, които биха били полезни за
тяхното професионално развитие.
Разработване на стратегия
За да имат по-голям шанс за успех в намирането на работа и привличането на работодатели,
младите хора трябва да бъдат инициативни. В днешно време това е свързано и с използването на
цифровите медии. Онлайн следването на потенциални работодатели и експерти в тяхната област
на интерес, както и следенето на новини от тази област, също може да изиграе важна роля за
развитието на уменията на младежите и за увеличаването на шанса им да намерят желаната
работа.
Онлайн инструментите също дават възможност на младите хора да търсят свободни работни места
- работодателите все по-често използват LinkedIn, Facebook и Twitter, за да споделят предложения за
работа и да търсят хора на свободна практика (“фрийлансъри”) в различни области.
Следването на работодателите, установяването на контакт с тях, задаването на въпроси, за да се
получи по-добра представа за дадена организация, също може да бъде полезно, тъй като
работодателите биха могли да обмислят предлагането на възможности за стаж или работа на хора,
които вече се интересуват от техния бизнес. Това може да бъде полезно и за създаване на собствен
бизнес или в случай че младежът се ориентира към работа на свободна практика. Създаването на
контакти онлайн предоставя безпрецедентни възможности и младите хора трябва да са напълно
наясно с тези предимства и с това как да ги използват за професионалното си развитие.
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Избор на най-релевантните социални мрежи
Всяка социална мрежа има свои силни страни и приложения. Педагозите и младежките работници
трябва да насърчават младите хора да са наясно какво искат да постигнат, като използват
социалните медии, и как да го постигнат. Младите хора трябва да обмислят колко време биха
отделяли на социалните медии и да приоритизират тези, които според тях биха били най-полезни
за тяхното развитие. Също така е важно младите хора да бъдат последователни в своите
професионални профили и да ги свързват, за да представят последователна и цялостна картина на
потенциалните си работодатели.
Някои от най-популярните социални мрежи, които могат да бъдат използвани от младите хора за
тяхното професионално развитие, са LinkedIn, Twitter и Facebook. Те могат да се използват и от
самите педагози, за да комуникират с учащите и да предоставят допълнителна информация и
материали.
На първо място можем да разгледаме LinkedIn - социална мрежа, която е много повече от онлайн
автобиография. Наличието на LinkedIn акаунт гарантира, че този професионален профил се
появява във всяко търсене на лицето в Google от страна на потенциални работодатели. Този канал
може да се използва и за проучване на фирмена информация, за проследяване на ключови
влиятелни лица в избрания сектор, за информиране относно експертите в бранша и техните мрежи
чрез фирмените страници, за откриване на възможности за стаж и работа и за “самореклама” за
такива позиции, за идентифициране на ключови умения, които човек на определена позиция
трябва да има и, разбира се, също така за установяване на контакт и работа в мрежа, което е важно
за всяка позиция. LinkedIn може да помогне на потенциалните работодатели и служители да се
свържат, може да предостави възможности за намиране на работа на всеки професионалист, като
може да бъде и много полезен за младите хора, които тепърва започват своето професионално
развитие. За да бъде тази социална мрежа най-полезна за младите хора, те трябва да се уверят, че
техният профил в LinkedIn е изчерпателен и съдържа актуална информация.
Профилът в Twitter може да се използва и за цели, свързани с професионалното развитие на
младите хора. Чрез тази социална медия те могат да следят работодатели и практикуващи
специалисти в определена област, могат да бъдат в крак с новини и събития в определена област,
да се присъединяват към дискусии и да насочват вниманието на други потребители към тяхната
активност в други платформи, напр. блогове.
Facebook може да се използва и за цели, свързани с професионалното развитие. Това може да
стане чрез следване на страниците на компании или организации във Facebook и получаване на
актуализации от тях, чрез присъединяване към групи, свързани с търсенето на работа на младия
човек или интересуващата го област, чрез публикуване на съдържание, свързано с търсенето на
работа и, разбира се, чрез установяване на контакт и комуникация с потенциални работодатели или
професионалисти от определена област.
Как вие като педагози и младежки работници можете да използвате социалните
медии, за да подпомогнете развитието на младите хора
Социалните медии също могат успешно да се използват от педагози и младежки работници във и
извън учебните заведения, за да направят процеса на преподаване и обучение по-ефективен.
Страници или групи във Facebook например може да се използва за комуникация и споделяне на
информация. Учащите могат да последват определена страница или да станат членове на дадена
група и незабавно да получават и обменят информация, да получават и проверяват текущи задачи,
да участват в дискусии. Това допринася за учебния им процес, улеснява комуникацията и в крайна
сметка допринася за дигиталната грамотност на младежите, което е важно за тяхното
професионално развитие.
Twitter може да се използва като платформа за дискусии и съобщения в даден клас или група от
обучаеми. Ограничението от 280 знака кара учащите да предават информация кратко и ефективно,
което е полезно умение. Преподавателите могат да използват Twitter, за да публикуват напомняния
за крайни срокове за дадени задачи или да споделят вдъхновяващи цитати и полезни връзки към
допълнителни ресурси. Те могат също така да създават дискусии и чатове в Twitter, във връзка с
конкретен хаштаг, създаден от тях.
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Учащите могат да използват и Instagram, за да представят поредица от снимки или изоражения по
визуално привлекателен начин, в нещо като визуално есе, което може да бъде творческа задача в
много области. Това позволява на обучаващите се да практикуват дигитално разказване на истории
(т.нар. “сторителинг”) по начини, които други социални мрежи не предлагат.
Писането на публикации в блогове дава на учащите още една възможност за създаване на
дигитално съдържание. Тези пост-ове могат след това лесно да свържат с други социални мрежи.
Налични са много различни платформи, като WordPress, SquareSpace, Wix, Blogger, Tumblr или
Medium, където преподаватели могат да създадат блог за групата младежи, с която работят.
Учебната програма / програмата на курса и всякакви задачи, новини и ресурси могат да се споделят
в блога като централно място.
Учащите също могат да създадат свой собствен блог за есета или за кратки публикации, което е
друга възможна стратегия за комбиниране на социалните мрежи и обучението. Блоговете могат да
подобрят уменията за писане на кратки текстове, както и критичното мислене на учащите. Това
използване на социалните медии в образованието може да бъде пренесено в много области и
използвано за различни теми.

Незабавни съобщения и видеоконференции
Както младите хора, така и преподавателите общуват все повече онлайн, изпращат текстови
съобщения или говорят чрез различни цифрови инструменти и платформи. Това стана особено
актуално по време на пандемията от COVID-19, когато повечето образователни дейности
преминаха в онлайн пространството.
Незабавните съобщения са изключително популярни сега и повечето потребители на смартфони
имат поне едно приложение за съобщения на своите устройства. Приложенията за съобщения
използват вашия телефонен номер, имейл адрес или уникално потребителско име, за да изпращат
съобщения в реално време от и към вашите контакти безплатно, при условие че имате достъп до
Интернет.
Примери за тези видове приложения включват WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Telegram,
Snapchat, Viber и Kik. За да комуникират, потребителите трябва да инсталират приложението, да си
направят акаунт и да имат достъп до Интернет.
Преподавателите често използват тези приложения за по-бърза комуникация с млади хора, а в
някои случаи и с родители, тъй като могат да създават и групови чатове. Чрез тези приложения
също така могат да се изпращат и получават файлове, гласови съобщения, снимки и друго
съдържание, което дава възможности за използването им в образованието.
Освен съобщения, инструментите за видеоконференции са и много добър начин за комуникация с
младите хора, за организиране на обучителни дейности. Zoom, Skype или Google Hangouts
предоставят възможности за планиране и провеждане на видео обаждания.
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Zoom

Skype

Google
Hangouts

Facebook Live

Безплатната версия на Zoom позволява разговори с
продължителност до 40 минути. с до 100 участници. Тя
позволява провеждането на срещи, които се настройват
лесно и удобно, като дава възможност за споделяне на екран
и запис на срещата. Можете бързо да създадете и споделите
линк за среща с конкретен човек или екип, и да се свържете
чрез видео и аудио. Платената версия предлага повече
възможности и не ограничава времето за среща.
Платформата Zoom предлага също така възможността да се
използват тъй наречените “breakout rooms” или виртуални
стаи, което позволява на преподавателите да разделят поголяма група на малки групи и да им дават отделни задачи. По
този начин онлайн преподаването или провеждането на
обучение може да стане по-интерактивно и ефективно.
Безплатната версия на Skype работи добре за малки екипи с
по-малко от 10 членове. Това е добър инструмент, ако имате
нужда от лесен начин за видео чат от вашия компютър,
телефон или таблет, и обикновено имате по-малки групови
срещи или разговори с един човек.

Google Hangouts и Google Meet са лесен начин за свързване
на контакти в Google и може да се използва по лични или
бизнес причини. Използвайте този инструмент за
индивидуални онлайн разговори или срещи на екипа, като
имате предвид, че безплатната версия позволява до 25 видео
участници.

Facebook Live е функция на Facebook, която използва камерата
на компютър или мобилно устройство за излъчване на видео
в реално време във Facebook. Като използвате това
приложение, можете да решите кой във Facebook може да
види вашето видео и да използвате това съдържание, за да
ангажирате аудиторията си, което може да се прави и с
образователни цели.
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Споделяне и онлайн работа в екип с други хора
Споделяне на файлове
Споделянето на файлове онлайн е толкова важно, колкото и онлайн комуникацията чрез
социалните мрежи. Често по време на образователния и работния процес се споделят файлове,
които понякога са твърде големи, за да се изпращат чрез социални мрежи и приложения като
Messenger или Viber, или по имейл. В този случай се препоръчва използването на опции за
безплатно онлайн споделяне на файлове, тъй като те са по-подходящи за по-големи файлове, като
изображения или видеоклипове. Примери за това са WeTransfer.com или Dropbox.com. Google Drive
също може да се използва за съхранение и споделяне на файлове.

Съвместно разработване на проекти
По време на преподаване и обучение, обучаемите често трябва да работят заедно по определен
проект или дейност. Това важи и за работния процес. В този случай всички членове на екипа трябва
да могат да редактират по едно и също време и да виждат какво са направили останалите. За тази
цел е най-добре да се използват онлайн инструменти като Google Drive. Той е свързан с вашия
акаунт в Google и дава възможност за споделяне на файлове чрез линк, така че всеки член на екипа
да може да прави редакции и да ги вижда в реално време.
Този инструмент може да се използва за създаване на документи (Google Docs), електронни таблици
(Google Sheets) или презентации (Google Slides). Можете също да използвате Google Forms, ако
искате да създадете анкета. Това е много полезно за преподаватели, които биха искали да дадат
групови задачи или да направят малко проучване в своята група, например да получат обратна
връзка за нещо. Когато обучаемите свикнат с тези инструменти, те ще бъдат достатъчно уверени и
компетентни, за да ги използват в бъдещата си работа.
Към платформите за съвместна работа и онлайн инструментите за разпределяне на задачи се
отнасят Slack и Trello. Платформата miro.com също е полезна за съвместна работа в онлайн режим.

Оригинално съдържание
В много образователни дейности се използва PowerPoint като инструмент за презентации.
Съществуват обаче някои по-креативни начини за ангажиране на аудитория чрез презентация,
които набират популярност. Такива инструменти са Prezi и Canva, които са безплатни платформи за
разработване на визуални презентации по различни теми.

Prezi

Prezi е уеб-базиран инструмент за създаване на презентации
(наречени prezis накратко). Той е подобен на други видове
софтуер за презентации, като Microsoft PowerPoint, но
предлага някои уникални функции, които го правят добра
алтернатива. Затова през последните години Prezi стана
популярна в училищата и бизнеса. Ако искате да привлечете
аудиторията си чрез нещо по-иновативно и интересно, Prezi
може да е доста полезен инструмент. Той не използва
слайдове, а едно голямо виртуално “платно”, върху което
презентацията ви се движи, увеличавайки и намалявайки
различните й сегменти. За повече информация посетете
www.prezi.com.
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Slidedog

SlideDog е инструмент за създаване на мултимедийни
презентации, който ви позволява да създавате плейлисти от
презентации чрез комбиниране на различни типове файлове.
Можете безпроблемно да съчетаете множество слайдове на
PowerPoint, PDF документи, уебсайтове, Prezis, изображения и
видео заедно в една презентация, без да се налага да спирате
потока на речта си, за да изведете следващия си елемент на
екрана.

Други инструменти, които можете да използвате за създаване на
увлекателно съдържание
Kahoot! е платформа за обучение, базирана на игри, използвана като образователен инструмент,
който е интерактивен и креативен. Неговите образователни игри, "Kahoots", са генерирани от
потребителя викторини с множество възможности за избор, които могат да бъдат достъпни чрез уеб
браузър или приложението Kahoot. Можете да намерите вече генерирани тестове на различни теми
и да ги използвате с младите хора, с които работите, или да създадете свои собствени куизове,
свързани с темите, по които работите. За повече информация посетете www.kahoot.com.
Mentimeter: е добро решение за взаимодействие с вашата аудитория и за добавяне на динамика
към вашата презентация. Това е лесен за използване онлайн инструмент, който ви позволява да
създавате въпроси, да получавате отговори и лесно да показвате резултата в реално време. Целта
на инструмента е да направи презентациите по-ангажиращи, интерактивни и забавни. Това е
инструмент за анкетиране, където можете да задавате въпросите и вашата целева аудитория може
да даде своя принос с помощта на мобилен телефон или друго устройство, свързано с Интернет.
Mentimeter прави презентациите ви по-интерактивни и ви помага да получите обратна връзка от
вашата аудитория. Той е лесен за използване, като ви позволява да превърнете мненията на
аудиторията си в материални и действителни данни в реално време. Можете да направите анкети
или да създадете облак от думи, като всеки участник даде приноса си за него, да получите обратна
връзка за нещо и т.н. За повече информация посетете www.mentimeter.com.

Визуална грамотност
Визуалната грамотност е способността да обработваме и осмисляме информацията, представена в
изображение, да комуникираме собствените си идеи чрез принципите на дизайна и да създаваме
свои собствени послания, които улавят нашето визуално мислене по начин, който концептуализира
дадени проблеми и решения. Днес визуалната грамотност е до голяма степен свързана с новите
технологии, цифровите медии и особено със социалните мрежи. Важността на включването на
обучението по визуална грамотност в нашите образователни дейности идва от откритието, че
младите хора получават по-дълбоко разбиране за дадена концепция, когато са насърчавани, и им е
дадена възможност да направят невербално представяне на тази концепция. В комбинация с
езиковата грамотност, визуалната грамотност може да увеличи способността на младите хора да си
припомнят и да мислят за наученото.

Кариерно развитие

Canva

Canva е платформа за графичен дизайн, която позволява на
потребителите да създават визуално съдържание за
социалните медии, банери и кавъри, презентации, плакати,
флаери и други. Тя е достъпна през браузър или мобилно
устройство, като обединява милиони изображения, шрифтове,
шаблони и илюстрации, дори анимации. Потребителят може
да изтегля и отпечатва презентации или други визуални
материали, или да ги използва дигитално онлайн. Може да
бъде полезно, когато като преподавател искате да
представите на учащите дадена информация по графичен
начин, като презентация или друг вид визуален
информационен материал. За повече информация посетете
www.canva.com.
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Като мрежа за редактиране и споделяне на снимки, Instagram предлага много възможности за
образователния процес, дори само като позволява на учащите да създават и публикуват
оригинално съдържание. Когато обаче се разглежда в контекста на учебния дизайн, тази
платформа придобива нови измерения, които иначе не биха съществували. Както беше
посочено по-горе, визуалната грамотност включва способността да създаваме съдържание,
което улавя нашето собствено визуално мислене. Представете си какво би станало, ако дадете
на учащите предизвикателството да уловят онова, за което пише Робърт Фрост в своето вечно
стихотворение „Пътят, който не избрах“, с една снимка в Instagram, публикувана с общ хаштаг.
Този подход не само ще насърчи учениците да разглеждат това произведение на по-високи
нива на мислене, но и ще ги освободи да правят това в контекста на собственото си творчество
и креативност.
По същия начин емотиконите или идеограмите, често използвани в текстовите съобщения,
имат невероятен потенциал за насочване на учащите към ефективна комуникация чрез
визуален подход. На най-основно ниво хората използват емотикони, за да илюстрират емоциите
си чрез малки лица с усмивки или сълзи. Но когато се използват с образователна цел, тези иначе
козметични аксесоари на комуникацията биха могли да насърчат учащите да осмислят
палитрата от емоции на фигури от историята, литературата или други социални науки, които те
биха могли да изразят визуално, ако им бяха предоставени комуникационните инструменти и
платформи, които имаме днес. Емотиконите могат да се използват по разнообразен и креативен
начин в образователни дейности, като начин за предоставяне на обратна връзка или за
изразяване на съпричастност и описване на емоции.
Мемите (наричани още миймове или мемета) са се използват широко в социалните мрежи,
често с хумористични цели, и изискват определени умения, като критично мислене, чувство за
хумор, езикови и социални умения, за да бъдат разбрани. Можем да намерим много примери за
меми, създадени с различни идеи и в различен контекст, които също могат да бъдат използвани
в образованието и обучението. Пример за такъв мем е изображението на пират с текст „Ами ако
учителите по математика са всъщност просто пирати, които искат да намерим X, само за да
могат да намерят заровено съкровище?“. Разбирането на хумора, присъщ на този мем, изисква
не само основни познания за алгебричните променливи, но и възприемане и анализ на
риторичния сарказъм в изображението. И докато разбирането и реагирането на мемовете
изисква един набор от интелектуални умения, създаването им изисква съвсем различен набор
от умения.
Тези елементи на визуална комуникация, които в днешно все повече присъстват в нашия живот,
могат да бъдат успешно интегрирани в образователни дейности, и са свързани с умения, които са
важни за професионалното развитие на младите хора, както и за цялостното развитие на
комуникативните им умения.

Създаване на автобиография и мотивационно писмо
Много млади хора се затрудняват при писането на първата си автобиография и мотивационно
писмо. Често това не е нещо, което те могат да научат в училище, и в същото време почти винаги
се изисква от университетите и работодателите. Можете да използвате информацията по-долу, за да
дадете на младите хора, с които работите, представа за това как те могат да използват цифрови
медии, за да преминат успешно през процеса на създаване на такъв тип документи.
Вашата автобиография (или CV) ви помага да представите уменията и квалификациите си ефективно
и ясно, когато кандидатствате за работа, доброволческа позиция, стаж или понякога за университет.
Това е подробен документ (но все пак не твърде дълъг, обикновено около 2-3 страници),
подчертаващ вашата професионална и академична история. Обикновено автобиографиите
включват информация като образование, трудов опит, умения (включително езикови и цифрови
умения), постижения, награди и стипендии, които сте печелили, изследователски проекти и
публикации (ако има такива).

Кариерно развитие

Визуалната комуникация може да бъде част от образователните дейности по различни начини, тъй
като може да бъде свързана с използването на социални медии. Вече споменахме, че социалните
мрежи като Facebook, Twitter или Instagram могат да се използват за образователни цели, и тук ще се
съсредоточим върху това как това може да се направи, за да се развие визуалната грамотност на
младите хора, което също има косвено въздействие върху професионалното им развитие.
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Има много различни уебсайтове, където младите хора могат да намерят информация за това как да
създадат своя перфектна автобиография, но тук бихме искали да насочим вниманието ви към
инструмент, създаден от Европейската комисия, който се използва широко в Европа, и помага на
младите хора да структурират своите автобиографии по ясен и разбираем начин, подчертавайки
съответните им умения и опит. Това е така нареченият Europass, достъпен на
https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae. Можете да видите дадените там
примери и да създадете CV онлайн, като използвате стандартизирания формуляр и въведете вашата
информация.
Уверете се, че също така споменавате, че автобиографиите често са придружени от мотивационно
писмо. Можете да попитате младите хора дали знаят какво е мотивационно писмо и да дадете още
малко информация от ваша страна, за да изясните:
Мотивационното писмо е документ от една страница, което се използва, за да опише защо сте
идеалният кандидат за определена позиция. Обикновено се прилага към вашето CV. Вероятно ще се
наложи да напишете мотивационно писмо в тези 4 случая:
Кандидатствате за прием в образователна програма в колеж или университет
Кандидатствате за работа в организация с нестопанска цел
Кандидатствате като доброволец в организация
Кандидатствате за стаж в компания
Мотивационното писмо може да бъде използвано и при кандидатстване за работа, когато има за цел
да подчертае как конкретна информация във вашата автобиография съвпада с откритото работно
място. Написването на добро мотивационно писмо може да има много важна роля в процеса на
кандидатстване. То може да даде необходимия тласък на вашата автобиография, но също така
понякога и да компенсира липсата на необходимите умения.
Можете да намерите примери и съвети за това как успешно да напишете мотивационно писмо
онлайн, с препоръки какво да правите и какво трябва да избягвате. Някои уебсайтове, които можете
да посетите, за да се вдъхновите и да изготвите своя уникална и убедителна мотивация са:
Как да напиша мотивационно писмо (и да бъда приет навсякъде
https://novoresume.com/career-blog/how-to-write-a-motivation-letter
Примери за мотивационно писмо през 2020 г. [за всички професии]
https://novoresume.com/career-blog/cover-letter-examples

през

2020

г.):

Заедно с автобиографията Europass, Европейската комисия разполага и с инструмент, който може да
се използва за създаване на вашето мотивационно писмо. Можете да го съставите, като използвате
предложената структура и някои примери за уводни фрази чрез онлайн инструмента тук:
https://europass.cedefop.europa.eu/editors/en/cl/compose.

Кариерно развитие

Подчертайте, че има много различни начини, по които младежите могат да опишат уменията си.
Независимо дали искат да привлекат вниманието към образованието си, да докажат творческите си
способности или да поставят акцент върху съответните си умения, всичко е свързано с
приспособяването на CV-то им според техните силни страни и сферата, в която кандидатстват за
работа. CV-то може също зависи от предишния им опит или настоящите обстоятелства. Това е
мястото, където дигиталните медии могат да помогнат - при структурирането на автобиографията,
чрез достъпа до различни примери за CV онлайн и др.
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Онлайн платформи за обучение
В днешно време има доста платформи, които помагат на младите хора да изградят своите умения и
да придобият знания онлайн, в предпочитаните от тях теми и области на интерес. Често тези
курсове се предлагат безплатно от топ преподаватели от университети и компании от световна
класа, така че младежите могат да научат нещо ново по всяко време и навсякъде. Курсовете
включват видео лекции, упражнения за домашна работа, викторини и дискусионни форуми. Някои
от опциите са безплатни, други се плащат, като и потребителят получава официален сертификат,
така че възможностите са безкрайни. Можете да проверите дали някой от курсовете, предлагани
онлайн, е подходящ за вашата тема на обучение или област на преподаване, и да ги използвате
като ресурс. Това може да даде добавена стойност на вашите образователни дейности и също така
да мотивира учащите да следват повече курсове онлайн и да намерят допълнителна информация
по теми, които ги интересуват, което би могло да допринесе за тяхното професионално развитие.
Примери за такива онлайн платформи са:e Coursera, edX, Khan Academy, Alison, Codecademy.
YouTube cможе да бъде и много добър инструмент, който може да се използва в образованието и
обучението. В тази виртуална библиотека има много различни образователни канали и
видеоклипове, които могат да бъдат използвани като част от обучителна дейност за млади хора.
Видеоклиповете биха могли да обяснят сложни концепции по визуален и разбираем начин и са в
състояние да ангажират публиката и да привлекат вниманието й. Добър пример за такъв канал е
TED. Създаден е от организация с нестопанска цел, посветена на разпространението на идеи,
обикновено под формата на кратки, но въздействащи презентации (18 минути или по-малко). TED
започва дейността си през 1984 г. като конференция, където технологиите, развлеченията и
дизайна се сливат, и днес обхваща всякакви теми - от науката до бизнеса и глобалните проблеми на повече от 100 езика. Междувременно самостоятелно провежданите TEDx събития помагат за
споделяне на идеи в различни общности по света. В допълнение към TED, преподавателите могат
да използват и видеоклипове от канала TED-Ed, чиято цел е да бъде продължение на TED и да
предоставя съдържание, които си струва да се сподели. В нарастващата библиотека на TED-Ed за
анимации ще намерите внимателно подготвени образователни видеоклипове, много от които
представляват сътрудничество между талантливи преподаватели и аниматори, номинирани чрез
уебсайта на TED-Ed (ed.ted.com).

Онлайн търсене и намиране на полезна информация и възможности
за личностно и професионално развитие
Младите хора често не осъзнават, че техният опит и професионално развитие са пряко свързани не
само с формално (училищно, университетско) образование и търсене на работа, но и с много други
елементи, като доброволчество, стажове или възможности за неформално образование (като
споменатите по-долу проекти по програма “Еразъм +”). Можете да използвате тази част от сесията,
за да поговорите малко за възможностите, които могат да бъдат намерени онлайн, и които могат да
променят живота и да обогатят светогледа на младите хора.
Европейски корпус за солидарност
Европейският корпус за солидарност е новата инициатива на Европейския съюз, която създава
възможности за младите хора да участват като доброволци или да работят (като стажанти или
платени служители) в проекти в собствената си страна или в чужбина, които са в полза на
общностите и хората в Европа.
Регистрацията в Европейския корпус за солидарност става след навършване на 17 години, като
започването на самия доброволчески проект може да стане едва след навършване на 18 години.
Проектите на Европейския корпус за солидарност са достъпни за хора на възраст до 30 години.
След приключване на опростен процес на регистрация, участниците в Европейския корпус за
солидарност могат да бъдат избрани и поканени да се присъединят към широк спектър от проекти,
като помощ за предотвратяване на природни бедствия или възстановяване от такива, помощ в
центрове за бежанци или работа по различни социални каузи.
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Проектите, подкрепяни от Европейския корпус за солидарност, могат да продължат от два до
дванадесет месеца. Те обикновено се провеждат в държавите-членки на Европейския съюз.
Младежите могат да се присъединят към Европейския корпус за солидарност, като се регистрират в
неговата онлайн база данни. След това могат да търсят проекти и организации и също така да се
свържат директно с дадена организация, която има конкретен проект. Това се случва чрез уебсайта
https://europa.eu/youth/solidarity_fr.
Могат също така да се използват и социалните медии - за намиране на възможности, например
чрез Facebook, в различни групи, като например EVS & ESC Vacancies, ESC - European Solidarity Corps
- EVS - European Voluntary Service.
Програма “Еразъм+”
Младежкият обмен, организиран чрез програмата “Еразъм +”, позволява на групи от млади хора (на
възраст от 13 до 30 години) от различни страни да се срещат, да живеят заедно и да работят по
споделени проекти за кратки периоди (5 до 21 дни).
Младежкият обмен се провежда извън училищната среда. По време на младежки обмен младите
хора участват в дейности като семинари, упражнения, дебати, ролеви игри, дейности на открито и
други - в друга държава или във вашата страна. Опитът и придобитите умения от участниците се
признава чрез сертификат Youthpass, издаден от организаторите.
За участие в младежки обмен не се кандидатства директно за безвъзмездна помощ като физическо
лице. Кандидатурите трябва да се подават от организация или група млади хора, които от своя
страна избират кой ще участва в обмена. Това е мястото, където цифровите медии могат да бъдат
много полезни, и по-специално някои социални мрежи и уебсайтове, където може да се намери
подходяща информация за съществуващите възможности за младежка мобилност. Такива места са
групи във Facebook, като “Youth Exchanges for European”, “Youth Exchange Projects”, “Erasmus+”, и
много други. За български участници са полезни групи като “Доброволчество/ Обмени/ Обучения и
Стажове” и уебстраницата http://youthub.bg/.
На уебсайтове като SALTO-YOUTH също могат да се проверяват възможностите за участие в
международни обучения, може да се кандидатства за участие в тях, в случай че кандидатът отговаря
на критериите за допустимост. Обикновено това означава, че трябва да е над 18 години, да има
някакъв подходящ опит и да е вече активен в някаква организация или неформална група от млади
хора (училищен клуб, който се занимава с благотворителност, например).

Платформи за възможности за младежи

Opportunity Desk

Mladiinfo!

YouthTop

Създадена през 2012 г., Opportunity Desk (OD) е дигитална медийна
платформа, която се стреми да преодолее пропастта в образованието,
като споделя информация за възможности за учене и развитие на
младите хора по света. Тези възможности подпомагат обмена на идеи
сред
младежите
и
подготовката
им
за
бъдещето:
https://opportunitydesk.org/
Асоциацията за образование Mladiinfo International свързва три
континента: Азия, Африка и Европа, като създателите на Mladiinfo
дават възможност на младите хора да станат създатели на
положителни социални промени. Те вдъхновяват младежите да
развиват своите таланти и потенциал, като окуражават активното
гражданство.. http://www.mladiinfo.eu/
Като глобална платформа за развитие на младежта, YouthTop
предоставя безплатен лесен и моментален достъп до неограничени
възможности за милиони младежи. Тя насърчава младежкото
развитие
и
създава
и
разпространява
висококачествени
образователни материали за изграждане на капацитета на младите
хора.
https://www.youthop.com/
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Когато провеждате обучителна сесия по темата, се препоръчва да от време на време да правите някои кратки
упражнения в групата, които да повдигнат енергията и духа на участниците (“енерджайзъри”), които да
направят процеса по-активен, интерактивен и ангажиращ за младежите. Освен теоретичната част, подкрепена
с презентация, ние предлагаме няколко варианта за упражнения, които могат да бъдат организирани в
различни моменти от сесията, в зависимост от вашите предпочитания и оценка на нуждите на групата.
Предложените дейности са свързани със съдържанието на модула и се основават на неформални
образователни техники и подходи, така че сесията да бъде по-ангажираща и интерактивна за участниците.
Основната им цел е да изследват опита и нагласите на участниците към използването на цифрови медии за
тяхното професионално развитие.
Можете да започнете с упражнение 1 в началото на сесията, след това да използвате упражнения 2 и 3 в края,
за да могат участниците да обсъдят това, което вече са научили и преживели. След всяка дейност, направете
кратка дискусия с участниците, за да направите изводи и кратко обобщение заедно.

1 Бинго - цифрови медии

Цели: Това първо упражнение има за цел да обърне внимание на
някои от понятията, споменати по време на сесията, и да изследва
опита на участниците с някои цифрови инструменти.
Упражнението се основава на темите и дигиталните медии, които вече
са разгледани по време на модула, и насърчава участниците да
общуват помежду си, да разберат повече за опита на другия в областта
на цифровите медии и да обмислят използването на социалните медии
и други платформи. Тази дейност може да се използва като въведение,
след теоретичната част, тъй като помага да се създаде положителна и
спокойна атмосфера в групата. По този начин участниците също така се
опознават по-добре преди да навлязат по-задълбочено в темата със
следващите дейности.
Материали: принтирани таблици за всеки участник (в приложенията)
и химикал
Времетраене: 20 мин.
Инструкции: Отпечатайте таблицата от Приложение 1 на този модул
за всеки участник. В таблицата има написани във всяка клетка
изречения. След като раздадете таблиците, обяснете на участниците, че
ще имат 10 минути, за да обиколят групата и да зададат на другите
въпроси, свързани с написаните изречения. Ако изречението е
валидно за попитания участник, този, който задава въпроса, пише
името на отговорилия в съответната клетка на таблицата. Участникът е
готов, когато попълни всички клетки на бингото с различни имена във всяка клетка има по едно различно от другите име. Кажете на
групата, че когато някой приключи, той трябва да извика „БИНГО“. Това
упражнението завършва и можете да проверите таблицата заедно.Тази
дейност може да зависи от размера на групата, тъй като според
инструкциите имената не трябва да се повтарят, което означава, че в
групата трябва да има поне 12 души. Ако групата е по-малка, можете да
коригирате упражнението, като промените броя на клетките в
таблицата.
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2. Съгласен съм/Не съм съгласен

Цели: Това упражнение има за цел да изследва нагласите на
участниците към цифровите медии и техните мнения относно това дали
и как биха могли да използват цифровите медии за професионалното си
развитие.
Тази дейност вече навлиза по-задълбочено в темата, като изследва
нагласите и мненията на участниците. За дадените твърдения няма
верен и грешен отговор, те са свързани с личните възгледи на младите
хора по отношение на използването на социалните мрежи.Когато
правите обсъждане и обобщение след упражнението, чрез
заключителна дискусия, можете да зададете допълнителни въпроси на
групата и да направите някои изводи заедно, като се фокусирате върху
здравословното
използване
на
цифровите
медии,
особено
подчертавайки предимствата на цифровите медии професионалното
развитие на младите хора.
Материали: два листа хартия с надпис „Съгласен съм напълно“ и
„Напълно несъгласен съм“
Времетраене: 30 мин.

Инструкции: два листа хартия с надпис „Съгласен съм напълно“ и
„Напълно несъгласен съм“Кажете на групата, че едната страна на стаята
е маркирана със „Съгласен съм напълно“, а другата страна с „Напълно
несъгласен съм“. Ще прочетете няколко твърдения и участниците
трябва да помислят малко за прочетеното и след това да се преместят в
едната или другата страна на стаята, в зависимост от нивото на
собственото си съгласие с изявлението. Те могат да се позиционират и
някъде по средата, за да посочат „Съгласен съм донякъде“. Ето
примерните твърдения, които можете да използвате:
Социалните медии играят важна роля в живота ви.
Трябва да имате стратегия и ясни цели, когато използвате социални
медии, и да ги следвате.
Когато използвате социалните медии, вие търсите не само
забавление, но и нещо полезно за вас.
Смятате, че е важно да имате правилния имидж в социалните
медии, тъй като някой (потенциален работодател) може да провери
акаунта ви.
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Смятате, че вашите дигитални умения ще играят важна роля в
кариерата ви.
Проучили сте потенциални работодатели чрез социални медии или
сте проследили ключови влиятелни лица в избраната от вас
професионална област на интерес.
Идентифицирали сте възможности за доброволчество, работа или
стаж чрез социалните медии.
Смятате, че използването на социалните медии вероятно ще ви
помогне да влезете в университет или да получите първата си
работа.

След всяко твърдение можете да направите кратка дискусия между
участниците относно техните позиции и мнения. Помолете ги да
помислят за отношението си към изявлението и да споделят, ако искат.
Можете да зададете някои въпроси като „Какво ви накара да застанете в
едната или в другата част на стаята?“, „Смятате ли, че трябва да
промените нещо в използването на социалните медии, за да имате
повече възможности за лично и професионално развитие?” в края на
упражнението, за да завърши тази част с кратка дискусия и изводи,
дадени от участниците.
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3. Работа по казуси в малки групи

Цели: Това упражнение има за цел да изследва какви са
предизвикателствата при използването на дигитални платформи за
кариерно развитие и как могат да бъдат преодолени, чрез разглеждането
на няколко казуса. Те засягат и проблемите на младежите с ограничени
възможности в тази сфера.Тази дейност може да бъде последна за сесията,
тъй като е свързана с анализ на различни сценарии и ситуации, при които
младите хора се сблъскват с определени предизвикателства при
използването на цифрови медии, особено по отношение на
образователното и работното измерение.
Чрез тази дейност можете да засегнете едновременно няколко аспекта на
цифровите медии и да дадете възможност на участниците да обмислят,
обсъдят и споделят своите идеи за това как младите хора могат да решат
възможни проблеми, свързани с използването на дигиталните медии. По
време на дискусията в края на сесията можете също да попитате
участниците дали са имали подобен опит или някакви други проблеми,
когато са използвали цифрови медии за професионалното си развитие, и
да направите някои заключения от груповата дискусия относно
възможните бариери и проблеми, и това как те могат да бъдат
преодолени.
Материали: принтирани материали за всяка група, маркери, флипчарт,
цветни стикери
Времетраене: 45 мин.
Инструкции: Обяснете целта на упражнението и как е структурирано.
Разделете цялата група на по-малки групи, като например помолите
участниците да преброят 1, 2, 3: всички „единици“ работят заедно, всички
„двойки“ и всички „тройки“ също. Можете да използвате и друг начин за
разделяне на голямата група на малки групи.
Всяка група получава по един казус за анализ, който да направи за 15-20
минути. Докато работят в групата, участниците трябва да идентифицират
предизвикателствата и да намерят възможните решения в дадената
ситуация. Важно е решенията да се свържат с това, което вече е обсъдено
по време на сесията. След обсъждането по групи, участниците представят
резултатите от груповата работа. Всяка група има 3 минути за представяне,
след което другите участници могат да задават въпроси в продължение на
1 минута, а представящите имат още 2 минути, за да отговорят на
въпросите. След като всички групи завършат презентациите си, водещият
приключва упражнението като задава няколко въпроса и фасилитира
заключителна дискусия, от която да бъдат направени финални изводи:
- Колко вероятно е тези ситуации да се случат в реалния живот?
- Защо е важно да се подкрепят младите хора с ограничени възможности?
- Какво научихте от това упражнение и как бихте използвали наученото в
ежедневието си?
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Заключение
В заключение този модул се фокусира върху съществуващите възможности, които цифровите медии предлагат
на младите хора за тяхното професионално развитие. Той също така подчертава, че цифровите медии
предлагат много повече от чисто развлечение. За младите хора може да бъде изключително полезно, ако имат
достъп до Интернет и необходимата информация къде да намерят подходящите за тях ресурси и инструменти.
Чрез дигитални медии младежите могат успешно да развият умения и знания, които ще бъдат полезни за тях в
различни аспекти на техния живот, включително в кариерата им. Много съществуващи онлайн цифрови
инструменти предлагат възможности за комуникация, споделяне и сътрудничество с други, разработване на
оригинално съдържание, намиране на възможности и подходяща информация, както и за учене по
иновативен начин.
Младежите трябва да бъдат насърчавани от младежки работници и учители да проучват възможностите, които
предлагат цифровите медии, както и да бъдат информирани за начините, по които те могат да използват
цифровите медии по безопасен и здравословен начин, за професионалното си развитие. Едва след това те
могат сами да разберат какво е най-подходящо за тях и какво им помага най-добре да развият уменията си
В бъдещите цифрови умения, цифровата грамотност и знанията за цифровите инструменти ще стават все поважни. Ето защо специалистите в сферата на образованието, които работят с младежи, също трябва да насочат
вниманието си към тези теми и да ги включат в своята работа с млади хора.
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КУИЗ
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Куиз
1. Вярно или грешно: Можете да повлияете положително на
кариерното си развитие само ако сте активни едновременно в
много социални мрежи.
Грешно. Както видяхме в модула, човек може да
избере да бъде активен в 1, 2 или повече социални
мрежи или да не бъде активен в нито една.

2. Кои онлайн платформи могат да се използват за
изучаване на неща онлайн безплатно?
Cousera
Alison
edX
Всички изброени

3. Как се казва онлайн инструментът, който може да ви
помогне да създадете свое CV (автобиография)?
Europass
Youthpass
EUCV

4. Кой инструмент можете да използвате, за да създавате
съдържание съвместно с някого онлайн?
Google Docs

Google Sheets
Google Slides
Всички изброени
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
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Вариант 1: насочен към група млади хора, които вече са в състояние да си търсят работа
(обикновено на 18-30 години)
Предложеното предизвикателство за групата също отразява съдържанието на модула и се
фокусира конкретно върху аспекта на социалните медии, свързан с професионалното развитие на
младите хора. Наличието на актуален профил в социалните мрежи като LinkedIn може да бъде
полезно за младите хора. Ако те свикнат да го актуализират и използват различни аспекти на
платформата, това може да бъде от полза за кариерата им. Разбира се, можете да споменете, че
създаването на такъв профил зависи от участниците и тяхната готовност да бъдат активни в тази
платформа, но че това е препоръчително и може да бъде полезно за тях.
Предложете на участниците, които все още нямат акаунт в LinkedIn, да създадат такъв, да добавят
информация за себе си, както и образованието и опита си. Те могат да добавят езиците, които
говорят, всякакви сертификати, които притежават, както и доброволческия си опит, ако имат такъв.
Посъветвайте ги да проучат платформата и да се свържат с всички приятели и колеги, които искат
да имат там. Предизвикайте ги също да проверят профилите на поне трима приятели / колеги и да
потвърдят някои от техните умения, ако смятат, че са ги демонстрирали.
В случай, че някой от участниците вече има акаунт в LinkedIn, предложете им да проверят колко
актуален е той и да направят необходимите промени. Предизвикайте ги също да проверят
профилите на поне трима приятели / колеги и да потвърдят някои от техните умения, ако смятат, че
са ги демонстрирали. Подчертайте, че е добре да поддържат акаунта си актуален.

Вариант 2: подходящ за група участници на възраст 13-18 години
Попитайте участниците какви социални медии използват. След това ги попитайте дали ги използват
само за развлекателни цели или за какъвто и да е тип обучение. Още веднъж подчертайте, че
цифровите медии са мощен инструмент, който предоставя възможности не само за забавление и
комуникация, но и за придобиване на знания и умения. Ето защо предложеното предизвикателство
за участниците е:
Кажете им да намерят канала на TED в YouTube, ако искат да се абонират за него, да намерят един
TED видеоклип, който е свързан с тяхното поле на интерес, и да го гледат. Помолете ги да си водят
бележки, докато гледат, за да уловят наученото от видеото, какво биха искали да запомнят от него и
защо. Ако има време да завършите това предизвикателство по време на сесията, помолете ги да
споделят накратко своите бележки по двойки.
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Приложения
Приложение 1

Бинго - цифрови медии
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Приложение 2: Казуси към упражнение 3

Казус 1

Казус 2

Мишо е наскоро завършил млад професионалист.
Живее в столицата и има постоянен достъп до
Интернет. Преди известно време участва в обучение за
това как да развие кариерата си чрез цифрови медии.
Вдъхновен от обучението, той се регистрира в много
уебсайтове и канали в социалните медии. Така започва
да получава много имейли и известия. След известно
време осъзнава, че е трудно да проследи всичко, и
освен това смята, че не е трябвало да прекарва
толкова много време в онлайн пространството, затова
решава да се отпише и да деактивира акаунтите си.
Какъв според вас е проблемът в този случай и как би
могъл да се реши?

Мария е 16-годишно момиче, което живее в село в
развиваща се страна. Мария живее в трудни
социално-икономически условия и семейството й се
счита за бедно. Тя няма лаптоп и понякога използва
компютри в училищната библиотека. Един от
учителите изисква учениците да работят заедно по
определено задание. Учениците се разбират да
създадат споделен документ в Google Docs, за да
могат да работят заедно онлайн. Мария не знае как
да използва Google Docs и трябва да остава в
училище до късно, ако иска да използва училищния
компютър. Нещо повече, тя се притеснява да говори
със съучениците си и да обясни ситуацията си.
Какъв според вас е проблемът в този случай и как би
могъл да се реши?

Казус 3

Димо иска да стане по-активен в социалните медии и да си създаде мрежа от контакти, които работят в
неговата професионална област. Той обаче се страхува, че социалните медии могат да бъдат опасно
пространство за съхранение на лична информация. Няколко пъти е бил тормозен в училище, чувства се
несигурен и смята, че може би някой ще му се подиграе и ще го критикува заради коментарите му. Той не знае
как да се увери, че личната му информация е защитена, и как да взаимодейства с хора онлайн без да се
притеснява от възможна критика.
Какъв според вас е проблемът в този случай и как би могъл да се реши?
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Въведение
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) за кратко време революционизират много аспекти от
нашия живот. Чрез тях младите хора бързо придобиват нови модели на поведение със собствен език и
инструменти. Поради тази причина възниква необходимостта от обучение за това как новите технологии да се
използват разумно и отговорно, по здравословен начин.
Разбира се, новите технологии допринасят за повишаване на качеството ни на живот, подпомагайки различни
процеси, като управлението и комуникацията от разстояние. Те спомагат за това да намалим необходимостта
от пътуване до работното място и предлагат повече възможности за забавление, наред с много други
положителни аспекти. Интернет, мобилните телефони и интерактивните игри имат безспорни ползи, които са
допринесли за бързото им внедряване в ежедневието на хората, но също така е вярно, че неадекватното
използване на новите технологии крие известен риск за младите хора. Съществуват рискове те да получават
неподходящи съобщения онлайн или да се срещат с хора, които не познават, както и дори да развият
зависимост, ако тези дигитални инструменти се използват без контрол. Това е особено важно в периода на
юношеството или пубертета, когато младежите все още търсят себе си.
В днешно време би било нелепо и неуместно да се очаква младите хора да избягват новите технологии в
ежедневието си - 90% от тях потвърждават, че използват Интернет, за домашните си или за да се забавляват.
Разбира се, използването му е от съществено значение в развитите общества. Ако го това става по сигурен и
отговорен начин, те могат да се възползват от предимствата, които дигиталните медии предлагат.
Важно е обаче експертите, които работят с млади хора, да бъдат подготвени да идентифицират и предвидят
неадекватното използване на новите технологии, като работят с младежите за развитието на знания и умения
за използване на дигиталните медии по здравословен и отговорен начин.
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Теория
Важността на превенцията
Превенцията дефинираме като поредица от действия, насочени към избягване на рисковете за
здравето на индивида, неговото семейство и общността. Това предполага да се действа, за да се
избегне появата на проблем, или ако такъв вече съществува, да се намалят неговите ефекти.
Има различни нива на превенция:
Първична превенция: Действа се преди проблемът да се появи, като се работи с всички
свързани рискови фактори. Насочена е към населението и общностите, които могат да бъдат
изложени на по-висок риск.
Вторична превенция: Действа при съществуващи проблеми (в начални етапи), като се опитва
да ги накара напълно или частично да изчезнат, като се избягват бъдещи усложнения.
Третична превенция: Прилага се, когато проблемът е дълбоко вкоренен. Целта е да се
ограничи развитието му и последствията от него.

Ефективната превенция е много повече от обикновена информация, тъй като информацията сама
по себе си не води до промяна на отношение или поведения. Поради това е необходимо да се
наблегне на развитието на определени умения, на укрепването на самочувствието, на създаване
на инструменти за социално взаимодействие и изграждане на ценности, наред с други.
Броят на изследванията за пристрастяването към новите технологии непрекъснато се увеличава,
като се фокусира върху рисковите фактори и техните характеристики. Техният принос е от
съществено значение за превенцията, тъй като те предоставят данни, които да спомогнат за
разработването на съдържанието на обучителни програми за превенция.
От съществено значение е да се разбере необходимостта от обучение на родители и педагози,
които да могат да действат те да осъществяват дейности по превенцията на рискове, свързани с
използването на дигиталните медии и новите технологии. Това на свой ред би позволило
необходимите знания и умения да достигнат до цялата общност и да доведат до позитивна
социална промяна.
Разлики между употребата, злоупотребата и пристрастяването към новите технологии
Често когато става дума за пристрастяване се сещаме за пристрастяването към наркотиците. Важно
е да изясним обаче, че всяко поведение може да доведе до пристрастяване. Не всички хора обаче
са еднакво изложение на риск от пристрастяване и зависимост от определена дейност. Фактори,
свързани с личността и обкръжението й, установяват важни разлики в риска и оказват влияние
върху еволюцията на пристрастяването. Откриването му по време на началните етапи на процеса
е от съществено значение за ефективната превенция.
Признаци за проблемна употреба на технологиите
Младите хора, които използват нови технологии, не показват признаци на пристрастяване към тях,
ако го правят за забавление, за общуване или игра, и им е приятно. Няма притеснителни сигнали,
ако използването на нови технологии не пречи на задълженията им или на свободното им време.
Ако продължават да правят това, което са правили преди, и понякога използват чат или видеоигри,
няма за какво да се тревожим. Използването на нови технологии не е проблем, ако е под контрол и
е балансирано с останалите дейности на младия човек.
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IКогато употребата на технологии се увеличава и води до сериозна намеса в ежедневието на
младите хора, които губят интерес към други дейности, като домашните, участието в извънкласни
занимания или социални събития - тогава имаме признаци на неадекватна употреба на
технологиите. На този етап животът започва да се върти около новите технологии за сметка на
всяка друга дейност. В резултат на това започват конфликти с родителите и отрицанието на
съществуващия проблем, особено при тийнейджърите. В този случай младежите прекарват
повече време с компютъра, игровата конзола или мобилния телефон. Тази ситуация се обостря,
ако тази интензивна употреба на технологиите продължи, въпреки негативните последици, които
се появяват във всички сфери: лична, академична, семейна и социална. Тогава младите хора не
използват новите технологии, за да се забавляват, а за да облекчат дискомфорта, който причинява
неизползването им. Достигнали този момент, младежите чувстват наложителна нужда от
извършване на тази дейност на всяка цена.

Поведения, които могат да бъдат симптоми на зависимост
Съществуват вече установени характеристики на „пристрастяването към новите технологии“, като
този термин се използва, когато те са подобни на симптомите при хората, зависими от наркотици
или от хазарт. Типичните поведения или симптоми на пристрастяване към новите технологии
могат да бъдат обобщени по следния начин:
Толериране: Толерирането се отнася до необходимостта от увеличаване на
продължителността, интензивността и / или честотата на поведението, предмет на зависимост,
в този случай използването на новите технологии, за да се постигне желаният ефект. Това е
така, тъй като приятният ефект от поведението намалява, когато намаляват интензивността,
честотата и / или продължителността на употребата. Този ефект на толериране кара човека да
посвещава постепенно повече време на новите технологии, което може да означава
сърфиране в интернет, игра на видеоигри, изпращане или получаване на съобщения на
мобилния телефон или други дейности.
.
Загуба на контрол: Това, което характеризира всяко пристрастяване, е загубата на контрол и
зависимостта, изпитвана от човека. На първия етап, когато проблемът все още не се е появил,
поведението се извършва само за удоволствие, но когато се развие пристрастяване, човекът
трябва да го извърши, за да облекчи дискомфорта, причинен от това, че не прави конкретната
дейност, довела го до зависимост.
Прикриване: Както се случва с пристрастяването към психоактивни вещества, е много трудно
хората, пристрастени към новите технологии, да признаят, че са такива. Това отрицание на
проблема от пристрастения се поддържа въпреки доказателствата: академичен неуспех,
социална изолация, повтарящи се лъжи и други, които в много случаи усложняват решението
на проблема и намесата на родители и професионалисти.
Изоставяне на други дейности: С течение на времето поведението, което води до
пристрастяване, отнема повече време от живота на човека, като по този начин се засягат
други дейности - и задължения, и хобита. Пристрастяващото поведение става най-важно,
измествайки други интереси. След това пристрастяването генерира проблеми във всички
аспекти на живота на човека: семеен, академичен, социален и т.н., докато не повлияе на
аспекти като лична хигиена, сън или хранителни навици.
Промени в поведението: Ако проблемът продължи, в дългосрочен план се появяват
емоционални промени, промени в навиците и ежедневието, физически промени и т.н., които
продължават, докато пристрастяването е налице.Младите хора, пристрастени към интернет,
постепенно се изолират от семейството и приятелите си, стават раздразнителни и тревожни,
особено когато са лишени от това, което ги прави зависими. Освен това те не обсъждат
случващото се и намират убежище в отричането на реалността и в оправдаването на
необходимостта от това да са онлайн.
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Синдром на абстиненция: Синдромът на абстиненция се наблюдава при ред зависимости.
Хората, пристрастени към определено поведение, изпитват този синдром, когато не могат да
го осъществят, чувстват и дълбоко емоционален дискомфорт (дисфория - болестно потиснато
настроение, безсъние, раздразнителност, психомоторна тревожност и др.). Пристрастяващото
поведение започва да бъде източник на удоволствие, превръщайки се в чувство на
дискомфорт, безпокойство или страдание, което се появява, когато това поведение не се
извършва. По този начин изпълнението на пристрастяващото поведение става под контрола
на необходимостта от намаляване на това чувство на дискомфорт, вместо на удоволствието,
което то самото предизвиква.

Рискови фактори
Рискът от развитие на пристрастяване към новите технологии не е еднакъв при всички, като има
няколко фактора, които трябва да се имат предвид. Можем да ги класифицираме като лични,
семейни и социални фактори.
Лични рискове: те играят важна роля, докато пристрастяването е в самото начало. Това,
което може да увеличи уязвимостта към пристрастяването в случая е: импулсивност, дисфория,
непоносимост към физически или психически неприятни стимули, постоянно търсене на нови
усещания и неефективен начин за справяне с проблемите.
Семейни рискове: семейството е мястото на първичната социализация. Ако този процес се
развие по правилния начин, децата могат да усвоят социално адаптирани модели на
поведение. В противен случай, могат да бъдат изложени на риск от зависимости.
Социални рискове: средствата за масова информация и новите технологии придобиват
важна социализираща роля. Чрез социалните медии хиляди аудио и визуални съобщения
достигат до младите хора, като оформят начина им на мислене, усещане и себеизразяване.
Характеристики на юношеството: от 12 до 16 години
Юношеството е особено важен етап, тъй като тогава се осъществява преход от детството към
живота на възрастните, когато се развиват и утвърждават основните черти на характера на
личността. Юношеството носи физически, психически и социални промени.
Юношеството, следователно, е важен етап, който е свързан с редица рискови фактори, свързани с
използването на новите технологии:
Нужда от независимост: В този етап младите хора, особено тийнейджърите, търсят
независимост от родителите си. За да постигнат това, те често искат бъдат различни, да имат
противоположни мнения на възрастните или институциите (училище или семейство), тъй като
те ги възприемат като центрове на властта, които ограничават свободата им.
Търсене на собствената идентичност: Младите хора постоянно търсят собствената си
идентичност. В този период те се стремят да покажат, че вече не са същите, че не мислят, не
действат или не се чувстват по същия начин, както преди, защото сега имат свои собствени
идеи.
Егоцентричност и създаване на собствена история: Младите хора в този период се
чувстват специални и уникални, което ги кара да фантазират за себе си, да си представят, че са
главни герои в своя собствена история.
Влияние на приятелите и обкръжението: На всеки етап наличието на приятели е
индикатор за добър личен баланс. Приятелските отношения позволяват да се развият
социални умения, да се разбере гледната точка на другия, да се получи и даде емоционална
подкрепа при трудности и помощ при проблеми.
Склонност към поемане на риск: Нуждата на младите хора да се чувстват специални може
да ги накара да повярват, че са неуязвими или всемогъщи, така че те могат да са по-склонни да
се изложат на потенциални рискове.
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Всички тези характеристики на юношеството се проявяват именно когато използването на новите
технологии става по-интензивно. Интернет, социалните медии, мобилните телефони или видео
игри стават част от идентичността на младите хора, обичаен начин за прекарване на свободното
им време, най-важен канал за достигане до информация за домашните или най-добрият начин за
комуникация с приятелите. Младите хора в този период се „откъсват“ от родителите си, искат
повече лично пространство и автономия, контрол върху собствените си решения. Юношеството
следователно е рисков фактор, когато говорим за използването на новите технологии, което
трябва да се има предвид от родителите и педагозите, които трябва да се фокусират върху
превенцията на възможните рискове.

Защитни фактори
Редица защитни мерки могат да помогнат за предотвратяването или минимизирането на
рисковете, породени от използването на новите технологии от страна на младите хора.
За целта младежите трябва да развият определени компетенции и умения, които да им позволят
да взаимодействат правилно със заобикалящата ги среда. Тези умения действат като защитни
фактори при появата на проблеми.
Самочувствие: По време на юношеството самочувствието на младите хора варира, което се
дължи най-вече на характерните промени по време на този жизненоважен етап. Ниската
самооценка може да породи чувство за малоценност или безпомощност, безпокойство, вина.
Може дори да се превърне в депресия, анорексия, злоупотреба с психоактивни вещества или с
дигиталните медии, наред с други. От друга страна, доброто самочувствие кара младия човек
да чувства, че има достатъчен капацитет за изпълнение на нови задачи, и не може да бъде
повлиян лесно. В този случай младежът е способен да защити собствената си гледна точка
пред другите по категоричен начин и може да изгради добри взаимоотношения с другите, да е
отговорен за собствените си думи и действия и да е уверен в уменията си.
Асертивност: Това е способността да защитаваме собствените си интереси и права без да
увреждаме тези на другите. Асертивните хора познават своите права и тези на другите,
уважават ги и действат по начин, който кара останалите да зачитат техните права. В
конфликтна ситуация те излагат своите възгледи без да ги налагат.
Социални умения: Социалните умения са комплексни, като предполагат управление на
аспекти на вербалната и невербалната комуникация. Хората с добри социални умения са в
състояние да управляват и двата аспекта в отношенията си с други хора. Сред тези умения са:
наблюдение на случващото се в дадена ситуация, изслушване и получаване на информация,
излагане на мнения и идеи, използване на „свързващи умения“ (започване или прекратяване
на разговор, даване на време за изказване в рамките на дискусия, изразяване на внимание и
разбиране, проверяване на информация и др.), или на социални процедури (поздравяване,
уговаряне на среща и т.н.).
Разрешаване на проблеми: Проблем е житейска ситуация, за която нямаме правилен
отговор. Решаването му означава, следователно, намирането на възможно най-доброто
решение в случая. Хората се учат още от деца да преодоляват трудности, чрез указанията и
съветите на другите, както и чрез собствения си опит. Ролята на педагозите в този процес е от
съществено значение, тъй като децата и младежите наблюдават как възрастните действат,
когато са изправени пред проблем, както и резултатите, които те постигат.
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Предимства и рискове на цифровите медии
Предимствата на Интернет са безспорни - той революционизира информационната, развлекателната,
комуникационната и други индустрии, но всяко негово предимство може да се превърне в недостатък. Както
всеки друг инструмент, и особено при положение, че има такъв изключителен потенциал, неговото влияние
зависи от начина, по който се използва - може да има както положителен, така и негативен ефект. По-долу са
отбелязани някои от най-важните рискове и проблеми при използването на Интернет от младите хора:
Кибертормозът чрез Интернет води началото си от социалните медии и комуникационните канали. Този
тип тормоз, известен като кибертормоз, може да има много различни характеристики: обидни коментари във
форуми и социални мрежи, заплашителни съобщения по имейл или други онлайн комуникационни канали,
кражба на пароли, поява на компрометиращи изображения в социалните медии, създаване на фалшиви
профили на жертвата, разпространение на фалшиви слухове за тормозеният човек и много други. Младите
хора не винаги оценяват вредата, която могат да причинят на друг човек, дори на свой приятел или съученик.
Те използват фалшивата анонимност, предлагана от Интернет, и липсата на правила. Поради тази причина е
много важно педагозите да работят с тях, с цел те да осъзнаят, че в Интернет, както и в реалния живот, те
трябва да вземат предвид основните правила за уважение и зачитане на правата на останалите потребители.
Когато се открие ситуация на тормоз през Интернет, е необходимо да се действа бързо, за да се избегне
прерастването на обикновена шега в сериозен проблем.
Публикуваната лична информация (име, възраст, училище или снимки) може да се използва от всеки
потребител на мрежата, застрашавайки идентифицираното непълнолетно лице. Затова младежите трябва да
обръщат специално внимание на това кой има достъп до личните им данни. В Интернет те могат да се
регистрират в различни уеб страници, да участват в игри, да получават новини, да влизат във форуми и други
подобни, които изискват лични данни. В тези случаи, преди да дадат тази поверителна информация, те трябва
внимателно да се прочетат условията за използване на страницата и нейната политика за поверителност.
Създаване на фалшиви профили - в Интернет също така е лесно младите хора да бъдат подведени от
потребител, който се представя за друг човек. Често има случаи на възрастни, които са били арестувани за
опит да тормозят непълнолетни чрез Интернет.
Грумингът или сексуалният тормоз чрез Интернет в повечето случаи се случва по сходен начин:
възрастните регистрират в уеб страници, често използвани от млади хора, и се преструват, че са едни от тях.
Малко по малко те печелят доверието на непълнолетните, докато не започнат да ги изнудват или заплашват
по различен начин.
Рискът от изтегляне на непознати файлове. На първо място е възможно изтегленият файл да не е това,
което търсим, или това, което пише, че е. Когато такъв файл бъде отворен, той може да съдържа изображения,
които могат да бъдат вредни за младите хора (порнография, насилие и др.).
Голямо количество лесно достъпна информация. Възможно е да се намери информация и всякакъв вид
съдържание онлайн, като част от тази информация може да бъде неподходяща или вредна за непълнолетни
лица. Има много уеб страници, създадени от потребители, относно различни теми, които предлагат само
частични знания, и които са далеч от реалното и научното познание. Във връзка с това е важно младите хора
да развият умения за критично мислене, да търсят различни източници, които предлагат достоверна
информация, както и да сравняват информацията, която намират онлайн, като не се ограничават само с един
източник.
Допълнителен проблем е, че поради наличието на тази лесно достъпна информация, много младежи са
свикнали да правят домашните си, като търсят онлайн съдържание и директно копират първото, което
намерят, без да сравняват и анализират информацията. Много учители се оплакват от ниското качество на
написани есета или други разработки, както и от липсата на умения за разработка на съдържание. Тази
практика, основана на просто търсене, копиране и поставяне, за да се създаде дадена писмена работа, трябва
да се избягва.
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Работно измерение
Много е важно да се работи върху въздействието, което цифровите медии могат да окажат не само в
социалната област, но и в академичната или работната сфера.
Цифровите медии и ИКТ са синоними на напредъка и подобряването на начините за учене и работа в
сегашното общество, но ако не се използват правилно, те могат да се превърнат в проблем.
Цифровите медии могат да помогнат на младите потребители да се развиват успешно в работно измерение
(повече информация за това можете да намерите в модула “Цифрови медии за кариерно развитие”).
Обикновено младежите или т.нар. “цифрово поколение”, е свикнало до такава степен с новите технологии, че
адаптирането към използването им в работата не е проблем. Съществуват обаче някои рискове, които са
релевантни и за работното измерение, като например пристрастяването или други поведенчески проблеми,
които могат да възникнат от използването на новите технологии на работното място или в училище.
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УПРАЖНЕНИЯ
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За младите хора Интернет и социалните медии са привлекателни, защото представляват пространство, където
те са основните актьори, където те взаимодействат с другите и използват собствения си език, за да обсъждат
своите интереси.
.Тъй като това не може да бъде избегнато, най-подходящият начин за подобряване на начина, по който
младите хора използват новите технологии, е чрез комбиниране на мерки за превенция на риска с
образователен процес, в който участват всички заинтересовани лица (родители, учители, младежки работници
и др.), и в който младежите са в основния фокус. Целта на това обучение е развитието на знания и умения за
критично и отговорно използване на дигиталните технологии.
C тази цел ви представяме варианти за 3 упражнения, които можете да реализирате с млади хора, с които
работите. Описания на упражненията можете да намерите в приложенията към този модул.

1. Съвети за безопасно сърфиране в
мрежата

Тази дейност се състои в предоставянето на поредица от съвети на младите хора, които им позволяват
безопасно да сърфират в мрежата. Насоките за това са следните:
Защитете компютъра си с парола, която ограничава достъпа на други хора без ваше знание.
Не предоставяйте никакви лични данни онлайн, ако не сте напълно сигурни кой ще ги получи.
Никога не обменяйте информация онлайн без сигурна връзка. Много е лесно да разберете дали е
установена сигурна връзка, защото ще видите в браузъра - в началото на адреса на уебсайта - https, а
не http. Също така, в долната част на браузъра ще се появи затворен катинар.
Актуализирайте операционните системи и браузърите, като използвате автоматичните актуализации,
препоръчани от компаниите, които ги проектират.
Уверете се, че на вашия компютър е инсталиран висококачествен антивирусен софтуер, който се
актуализира ежедневно.
Вземете необходимите предпазни мерки, преди да изтеглите файлове, и се уверете, че сайтът е
защитен.
Трябва да сте наясно дали вашето устройство дава индикации, че е инсталиран злонамерен софтуер.
Някои от индикациите могат да бъдат следните: началната страница или други елементи от
настройките на браузъра са се променили, някои уеб сайтове не са достъпни, изскачащи прозорци се
появяват постоянно, инсталирани са нови ленти с инструменти или устройството работи много бавно.
Никога не предоставяйте поверителна информация (пароли, потребителски имена, адреси, училище и
т.н.) чрез чатове.
Избягвайте покани за влизане във форуми или групи, които изглеждат подозрителни или идват от
непознати.
Бъдете предпазливи, докато чатите или добавяте непознати като приятели.
Избягвайте форумите или групите с разширение „.alt“, тъй като те са алтернативни и могат да имат
неподходящо съдържание за млади хора.
Блокирайте или не приемайте съобщенията от потребители, които са източниците на “спам” (нежелани
съобщения).
Бъдете внимателни, когато си създавате потребителско име. Този „псевдоним“ не трябва да предоставя
лична информация за вас.
Не предоставяйте своето потребителско име или имейл адрес на непознати и избягвайте те да бъдат
видими онлайн от други потребители.
Не отваряйте снимки или линкове и не изтегляйте файлове от неизвестни податели.
В случай, че използвате публичен компютър, не избирайте опцията „Влезте автоматично“. По този
начин ще избегнете възможността други потребители да виждат вашето потребителско име и да го
използват за влизане от този компютър.
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2. Как да използваме социалните
медии, за да спрем кибертормоза

Връзката между кибертормоза и социалните медии е въпрос, който е особено тревожен. Самите социални
медии обаче също могат да се използват за спиране на дадена ситуация на тормоз и за борба с кибертормоза.
Тази дейност се състои в работа с млади хора върху това как да се възползват от центровете за сигурност на
социалните мрежи, с цел борба с кибертормоза. По този начин младите хора ще бъдат наясно как да потърсят
помощ, в случай че имат нужда, и също така ще се научат как да предотвратяват евентуален тормоз.

Facebook: Facebook има „Център за превенция на тормоза“. Ако имате достъп до него, ще можете да се
научите как да действате, ако сте жертва на тормоза, или ако познавате някой приятел, който е жертва, или
дори ако съжалявате, че вие сте тормозили някого. Освен това в центъра има ресурси за семействата и
педагозите и обяснения за това как да блокирате контакти, които могат да бъдат досадни или нежелани.
Център за безопасност във Facebook: https://fr-fr.facebook.com/safety/bullyingy
Twitter: В центъра за безопасност на Twitter можете да намерите съвети за това как да използвате Интернет
по сигурен, отговорен и уважителен начин. Не трябва да забравяме, че Twitter е фокусиран върху публичните
изказвания, което означава, че по подразбиране всичко, което е публикувано и споделено там, се показва на
всички устройства с интернет връзка и без да е необходимо да сте регистриран потребител. Въпреки това, има
възможност за блокиране или заглушаване на определен акаунт или за сигнализиране за недопустимо
съдържание.
Център за безопасност в Twitter: https://help.twitter.com/fr/safety-and-security
Instagram: Любимата социална мрежа на младите хора също има център за безопасност, който разкрива по
прост начин как да се докладва акаунт, който се използва за тормоз на някого, или ако целта на дадена снимка
или коментар е да обиди друг потребител. Налични са и съвети относно поведения, които да насочат
вниманието ви към профили на приятели или роднини, като например снимки, които навеждат на мисълта за
хранително разстройство, самонараняване или самоубийство.
Център за безопасност в Instagram: https://fr-fr.facebook.com/help/instagram
YouTube: Пространството, посветено на безопасността в YouTube, е едно от най-завършените, като се вземат
предвид характеристиките на тази платформа и възможностите, които тя предлага. Разяснени са различните
форми на кибертормоз, които могат да възникнат в YouTube, и се дават предложения за това как можем да се
справим с тях: изтриване на обидни коментари или блокиране на потребители, както и докладване на
злонамерени коментари.
Център за безопасност на YouTube: https://www.youtube.com/intl/fr-CA/about/policies/#communityguidelines

Snapchat: Центърът за безопасност на Snapchat съдържа кратки съвети за блокиране на потребител, който ви
сплашва или тормози, и за това как да уведомите за това самите администратори на тази социална мрежа.
Освен това са налични различни ресурси (на английски език), като напътствия, новини и изследвания за това
как да се използва правилно тази социална медия.
Snapchat център за безопасност: https://www.snap.com/es/safety/safety-center/
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3. “Секстинг”

Секстингът идва от „секс“ и „текстови съобщения“. Състои се от изпращане на сексуални съобщения, снимки
или видеоклипове онлайн, като приложенията за изпращане на съобщения и социалните медии са найизползваните за това канали. Основният проблем при “секстинга” е разпространението - когато снимката е
изпратена веднъж чрез мобилния телефон, контролът върху нея е загубен. Не е възможно да знаем със
сигурност кой, кога и къде я вижда.
Целите на тази дейност са:
да се изясни как работи “секстингът” и неговото въздействие
да се разгледа този съществуващ проблем
оценка на въздействието и разпространението на този вид поведение
Препоръчва се да се работи в малки групи (4 или 5 души) с цел всяка група да направи проучване за това
какво е “секстинг”.
Това видео може да се използва, за да подкрепи обяснението и разбирането на концепцията за “секстинг”:
https://youtu.be/RWxAimnKupE
След като изследването бъде направено и видеото е показано, целта е да се обсъдят впечатленията, които са
предизвикали. За да се насърчи дискусията, могат да се поставят следните ситуации и въпроси:
Да се поставим на мястото на хората, които практикуват “секстинг” и да обсъдим причините, поради които
прилагат тези практики.
Да се поставим на мястото на хората, които получават подобни съобщения и след това ги споделят с други
хора или публикуват някъде. Защо биха го направили?
Да анализираме последствията, които “секстингът” може да има и възможните нива на интензивност на
нежеланите последствия: шеги, ироничен смях, обиди, сексуален тормоз, изнудване, прелюдия към
педофилия и др.
Поставяйки се на мястото на хората, които страдат от “секстинга” - поради шеги, тормоз и др., да се
опитаме да определим как се чувстват и какво биха могли да предприемат.

Целта на тази дейност е да накара младите хора да видят проблемите, до които тази практика може да доведе,
и да установи насоки за превенция, които да бъдат създадени съвместно от самите обучаеми млади хора, с
помощта на водещия.

64

Заключение

Новите технологии играят важна роля в живота ни. Те са невероятно ценни инструменти с огромен
потенциал, ако се използват правилно. Това важи особено за младите хора, които често биват наричани
“цифрово поколение”, защото ги познават от самото начало на живота си.Отговорността за изграждането на
знания и умения за разумно и здравословно използване на новите технологии и за предотвратяването на
проблеми, възникнали вследствие на неправилната им употреба, е отговорност както на родителите, така и на
педагозите. Затова е от съществено значение поддържането на постоянен диалог с младите хора,
чувствителността към техните нужди, установяването на ясни правила и преподаването на ценности като
отговорност и уважение към себе си и към другите.Важно е и самите педагози и родители да следят и да са
наясно с актуалната информация и новини за развитието на новите технологии, за да може това, което е
известно като “цифрова пропаст” между поколенията, да не се превърне в допълнителна бариера.
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КУИЗ
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Куиз
1. Какво означават “секстинг” и “груминг”?
Докато “секстингът” означава изпращане на сексуални съобщения, снимки на
видеоклипове онлайн, “грумингът” са действията и стратегиите, които
възрастният предприема, за да спечели доверието на непълнолетно лице
онлайн, с цел получаване на сексуални услуги
б) И двете понятия са синоними и са свързани с практиката на онлайн
сексуалното изнудване. Изнудването става, когато изнудвачът има достъп до
лична информация на жертвата, особено сексуални снимки или видеоклипове

в) В днешно време концепцията за “секстинг” е заменена от “груминг”, който е пошироко понятие и включва повече практики

2. Като цяло би могло да се твърди, че всеки (младеж или не) развива
пристрастяване към новите технологии, тъй като те по своя характер
предизвикват пристрастяване.

Вярно
Грешно

3. Кои видове поведение са симптоми на потенциална
зависимост от дигиталните медии?
Поведенчески промени, прикриване и абстиненция

Толериране, загуба на контрол и отказ от други
дейности

а) и б) са верни
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
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Как да подкрепим родителите да установят граници, свързани с превенцията на рисковете при
използването на дигиталните технологии от децата им?
Много е важно родителите да установят поредица от договорени правила за използването на Интернет от
децата им. С цел младите хора да приемат тези правила, те не трябва да бъдат едностранно налагани необходимо е да се постигне взаимно съгласие.
За тази цел диалогът между родителите и децата им е от съществено значение: относно предимствата и
недостатъците на Интернет, какво да се търси и какво да се избягва. След като плюсовете и минусите бъдат
анализирани съвместно, трябва да се установят правилата за ползване на Интернет, които да минимизират
рисковете.
Добро решение е да се направи семейно споразумение, което да включва правилата за използване на новите
технологии. То трябва да съдържа правилата за ползване на Интернет, адаптирани към възрастта на
младежите. След като условията за ползване са договорени, всеки трябва да подпише споразумението, за да
докаже, че е разбрал и приел правилата, които ще се прилагат, когато се използва Интернет. Подписаният
документ трябва да бъде на видно място, за да могат младежите да се подсещат за ангажимента, който са
поели.
Това предизвикателство се състои в написването на примерен образец на подобно споразумение относно
правилата за използване на Интернет и дигиталните медии като цяло, който да подпомага родителите, докато
преговарят за установяването на такива правила с техните деца.
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Въведение
Тази глава от Ръководството за обучители “DigitFIT” се фокусира върху четвъртия и последен модул от този
курс на обучение. Очакваните резултати от това обучение са да развият умения за осъзнато използване на
дигиталните медии сред учащите се, за да могат те да се противопоставят ефективно на дигиталната
зависимост и да намалят времето, прекарано онлайн. Иновативната програма за обучение “DigitFIT” и
материалите, създадени от партньорите по проекта, имат за цел да подпомогнат учащите, докато те работят
по посока на получаване на контрол над своя дигитален живот. Така разработените сесии са подходящи за
около 15 участници. Материалите в това ръководство могат да се използват за разработване на 3-часови
сесии по всяка тема. Добре е при реализацията на такова обучение за млади хора да разполагате с
компютър, мултимедия, интернет връзка, флипчарт, химикалки и съответните разпечатани материали,
необходими за някои от упражненията (могат да бъдат намерени в приложенията към съответния модул). За
да се подготвите за сесията, можете да изпратите на обучаемите това видео от приложение 1
https://www.youtube.com/watch?v=djnN73GdW7c#action=share, за да можете да го обсъдите заедно по време
на сесията.

Можете да прочетете тази статия за допълнителна информация по темата (на английски език):
https://www.bbc.co.uk/bitesize/articles/zjgk92p
Дигиталната зависимост е изследвана широко, и голяма част от тези изследвания очертават необходимостта
да получим контрол върху връзката ни с интернет. Програмата за обучение “DigitFIT” има за цел да
подпомогне развитието на положителна връзка между младите потребители и дигиталните медии.
Дигиталната зависимост се проявява в редица форми: онлайн игри, социални мрежи и хазарт, поради което е
необходима всеобхватна програма за обучение, която да се справи с тези проблеми.

Преди да проведете тази сесия с млади хора, прочетете внимателно това ръководство за обучители, което
очертава стъпките, които трябва да се предприемат за провеждане на такова обучение, както и всички
допълнителни ресурси, които можете да използвате за подготовка на сесията.Като подготовка за
предстоящите задачи в този модул, помолете учениците си да обмислят как използват интернет, като
отговорят на следните въпроси (можете да направите това чрез mentimeter или друга онлайн платформа за
проучване. Можете да помолите младежите и просто да отговорят устно):

73

След изминалите обучителни сесии, в които участвахте, и според наученото досега от обучението,
смятате ли, че имате положителна връзка с интернет?
Как бихте могли да подобрите връзката си с интернет?
Искате ли да намалите времето, което прекарвате в интернет?
Контролирате ли потреблението си на цифрови медии?
Чрез задаването на тези въпроси, участниците ще започнат сесията, като обмислят и обсъдят потреблението
на дигитални медии и връзката си с тях. Това е чудесна отправна точка, тъй като вашите обучаеми ще могат
да се върнат към своите изводи от това първоначално споделяне по време на модула, идентифицирайки
ключови аспекти от живота си, свързани с цифровите медии, които биха могли или трябва да бъдат
променени с цел по-осъзнато и здравословно потребление.
След кратката дискусия, помолете младежите да имат предвид тези въпроси по време на сесията. Тази
дейност трябва да отнеме общо около 15 минути. Отделете време преди сесията, за да се запознаете с
платформата MentiMeter и да настроите презентацията си.
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Теория
Този модул съчетава осъзнатостта и използването на интернет, за да даде възможност на
обучаемите да получат контрол над своя дигитален живот. За да бъде осъзнат, човек трябва да
изживее настоящия момент. През последните години необходимостта от осъзнатост във всичко,
което правим, става по-явна, и хората се опитват да получат по-голям контрол над живота си във
все по-дигитализираната ера.
Осъзнато използване на социалните мрежи
Интервенциите, свързани с осъзнатостта, често подобряват психическото и физическото здраве
повече от други психологически интервенции. През 1979 г. Джон Кабат-Зин изследва успеха при
използването на осъзнатост при пациенти, които се борят със зависимости, тежък стрес и хронични
заболявания. Американски баскетболен отбор Golden State Warriors също редовно практикува
осъзнатост. Треньорът на отбора Стив Кер представи осъзнатостта като една от основните
ценности на Golden State Warriors. Преди сесията можете да направите проучване на Golden State
Warriors и за това как техният успех явно до голяма степен се дължи на това, че отборът използва
техники за осъзнатост - това показва колко силно влияние може да има осъзнатостта. Повече
информация можете да намерите тук: https://www.mindful.org/nbas-winningest-team-guided-bymindfulness-and-joy/
Използването на казус като Golden State Warriors ще помогне да се ангажира целевата група млади
хора и осъзнатостта да се свърже с нещо, което може да е от значение в техния собствен живот
(колективни спортове, състезания и т.н.). Не забравяйте да проучите този казус допълнително
преди сесията, за да сте сигурни, че сте в крак с информацията, свързана с него.
Блогърът Е. Б. Джонсън твърди, че социалните медии са мощно оръжие, но трябва да се използват
правилно. Осъзнатото използване на социалните медии е ефективен метод за овладяване на това
„мощно оръжие“. За да развиете по-осъзнато използване на социалните медии сред учащите,
трябва да ги насърчите да се замислят за социалните медии, които използват, и които са полезни за
тях.

75

СТЪПКА 1: Определете каква полза носят социалните мрежи в живота на обучаемия.

СТЪПКА 2: Определете дали обучаемият смята, че използва социалните медии по
осъзнат начин.

СТЪПКА 3: Насърчавайте саморефлексията и промяната в специфичните поведения,
които водят до или насърчават пристрастяването.

Задайте на учащите следните въпроси:
Когато използвате тези платформи, чувствате ли, че можете да учите и споделяте
чрез тях?
След използването на социалните медии чувствате ли, че животът ви се е подобрил
и се чувствате по-позитивни?
Изживявате ли настоящия момент, дори когато използвате социални медии?
Ако младежите отговорят отрицателно на въпросите, време е да станат по-осъзнати потребители на
социалните медии. Когато се опитват да използват осъзнато социалните медии, учащите трябва
например да спрат да “следват” в социалните мрежи хора, които са негативни или които не им носят
нищо положително. Добре е обучаемите да попълнят “фийд-а” си с публикации от положителни и
вдъхновяващи групи и индивиди. Обучаемите също така трябва да ограничат времето, което
прекарват онлайн, за да останат присъстващи в настоящия момент и да могат да го изживеят
пълноценно.
Тази дискусия може да отнеме известно време, в зависимост от вашата група и от това какво е
тяхното отношение към технологията в социалната сфера. Тъй като това е четвъртият модул,
ще имате 3 предходни сесии, за да коригирате плана на тази сесия според нуждите на групата.

Противодействие на дигиталната зависимост
Определение за зависимост: „Невъзможност да спрете да правите или използвате нещо, особено
нещо вредно (например при пристрастяване към психоактивни вещества, като наркотици или
алкохол, или при хората с обсесивно компулсивното разстройство (ОКР), за които почистването
може да се превърне в зависимост)”.
С помощта на тази дефиниция можете да обясните различните видове зависимости, като например
пристрастяването към различни вещества, специфични ритуали, които предизвикват
пристрастяване (като при хората с ОКР), или пристрастяването към цифровите технологии.
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Противодействие на зависимостта

Водещият трябва да създаде отворена и подкрепяща атмосфера, в която учащите да могат да
изследват темата за пристрастяването и как да му се противопоставят. Тъй като пристрастяването
има негативни конотации, важно е учащите да се подкрепят, особено тези, които може би са в
някаква форма на зависимост, и да се гарантира, че им е комфортно да споделят своя опит.
Упражнението в приложение 1 ще подпомогне учащите да изследват тази тема.
Примерни теми за дискусия
Положителните и отрицателните ефекти на интернет
Дигитални отношения
Ползи и недостатъци на използването на новите технологии
В дигитализирания свят младите хора все повече изпитват редица зависимости от цифровите
технологии. За да се противопоставят на дигиталната зависимост, учащите трябва да бъдат
насърчавани да използват интернет по осъзнат начин. Като обучители можете да провеждайте
дискусии с учащите, където те могат да се задълбочат в реалността на използването на интернет.
Важно е в тези дискусии да няма осъждане, за да могат младежите да подобрят своите дигитални
взаимоотношения. Този процес ще им помогне да очертаят положителните и отрицателните ефекти
на интернет и да работят за премахването на тези от тях, които не са положителни. Някои идеи за
намаляване на цифровото потребление, които биха могли да са полезни, са:
Стремете се да намалите цифровото си потребление с един час седмично.
Изключете телефона си, когато си лягате. Това ще подобри съня ви, което ще има положително
въздействие върху ежедневието ви.
Правете не-цифрова дейност за един час и избягвайте всички дигитални контакти през това
време. Това може да е четене, бягане, йога, готвене, рисуване и др.
Прекарайте първия или последния час от деня си, правейки нещо, което не е на цифрово
устройство. Това ще подобри съня ви и ще ви помогне да започнете деня си добре.
По всяка от тези точки можете да направите кратка дискусия за ползите и за това как съветът може
да помогне за борба с дигиталната зависимост. Изследването на дигиталната зависимост ще
продължи по време на сесията, посветена на Менторските кръгове, ако участниците решат да се
включат в такава.
Намиране на баланс и “изключване”
Целта на водещия е да даде възможност на участниците да намерят баланс между личния си
физически и виртуален живот. Упражненията в приложения 4 и 5 ще помогнат на учащите да
изследват тази тема. Предизвикателството от Модул 1 също е разработено с тази цел.
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Изключването на цифровите устройства може да изглежда крайно за много учащи; следователно е
от съществено значение водещият да очертае други методи за получаване на установяване на
контрол върху дигиталното потребление. Насърчавайте учащите да започнат с нещо малко и да
правят малки стъпки, докато не придобият контрол над своето цифрово потребление. Някои прости
техники, които можете да предложите на учащите, са:
Следете времето, което прекарвате, използвайки телефона си, чрез съответните настройки.
Когато почувствате, че отделяте твърде много време за това, опитайте се да го намалите.
Излезте от някои приложения или ги изтрийте, така че да не е лесно да получите достъп до тях.
Включете телефона си на безшумен режим или на режим „не ме безпокойте“, така че да не
отвлича вниманието ви.
Поставете телефона си на място, където не го виждате. Когато не можете да видите телефона си,
ще мислите по-малко за него.
Изключвайте вашите устройства. Дори само за един час, за да докажете, че можете да оцелеете
без дигитален контакт.
Не го правете сами! Имате ли приятели или членове на семейството, които също са склонни да
злоупотребяват с интернет? Включете ги и се “изключете” заедно.
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УПРАЖНЕНИЯ
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Тези дейности ще допълнят обучителната програма и ще развият по-задълбочено
разбиране на темата и по-силна способност за управление на цифровото
потребление. Водещият трябва да проведе дискусии с учащите, за да изследва
темата за осъзнатостта в дигитална ера.

1. Лесен начин да се откажеш от
вреден навик

Гледането на видеото ще отнеме 9 минути. След това учащите трябва да
отговорят на дадените въпроси, което трябва да отнеме около 5 минути. Ако
имате време, добре е да проведете групова дискусия за видеоклипа и въпросите,
когато учащите са изпълнили упражнението. Цялото упражнение трябва да
отнеме около 30 минути.

https://www.youtube.com/watch?v=djnN73GdW7c#action=share

Гледайте това видео (9 мин.)
Кои са ключовите моменти / послания от тази презентация?
Ако има нещо, което бихте могли да приложите на практика от
презентацията, какво би било то?
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2. Специално видео за осъзнатостта

Гледането на това видео ще отнеме 12 минути. След това учащите трябва да
отговорят на дадените въпроси, което трябва да отнеме около 5 минути. Ако
имате време, добре е да проведете групова дискусия за видеоклипа и въпросите,
когато учащите са изпълнили упражнението. Цялото упражнение трябва да
отнеме около 30 минути.

https://www.youtube.com/watch?v=ozyr7jVucz0

Гледайте това видео (12 мин.)
Кои са ключовите моменти / послания от тази презентация?
Ако има нещо, което бихте могли да приложите на практика от
презентацията, какво би било то?
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3. Упражнения по осъзнатост

По време на това упражнение обучаемите записват някои идеи за това кога и къде
могат да приложат дейностите за осъзнатост. След като групата попълни
таблиците, прекарайте известно време в обсъждане на отговорите. Това
упражнение трябва да отнеме от 30 минути до 1 час, в зависимост от размера на
групата.
Запишете някои идеи за това кога и къде ще прилагате следните дейности за
осъзнатост:
1 / Поемете „осъзнато“ дъх
Може да направите кратка пауза в началото на деня си, преди да станете от
леглото, или да използвате техниката „Осъзнат дъх“, когато започнете да усещате
тревожност. Където и да сте, изправени или седнали, започнете, като осъзнаете
позицията на своето тяло и стойка. Седнете с изправен гръб и бъдете нащрек.
Поемете няколко пъти дълбоко въздух, като обръщате внимание на това къде в
тялото си усещате области на напрежение, и съзнателно освободете
напрежението, което усещате, докато издишвате. След това насочете вниманието
си към дъха си, проследете усещанията при всяко вдишване и издишване. Ако
умът ви се лута, просто признайте това, след което оставете мислите да си отидат,
докато издишвате, като внимателно връщате вниманието към дъха си.
Продължете това толкова дълго, колкото желаете, след това бавно върнете
съзнанието си към средата, в която се намирате. Дори само 3 минути от тази
практика всеки ден могат да намалят тревожността и стреса.
Сега попълнете тази таблица с вашия план за действие:
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2/ Запишете нещата, за които сте благодарни
Лесно е да се загубим в негативни мисли и чувства. Отделянето на време в края на
всеки ден за записване на три неща, за които сме благодарни, или които са ни
зарадвали през този ден, може да пренасочи вниманието ни към положителните
страни и да ни помогне да се отдалечим от негативите. Може да запазите този
списък във вашия дневник или да го споделите с други хора в блог или в
социалните медии. Споделянето му с други хора помага да се предаде
положителното чувство и може да вдъхнови ваши приятели, колеги или роднини
да направят същото.
Сега попълнете тази таблица с вашия план за действие:

3/ Свържете се с другите
Всички ние през последните няколко месеца използвахме редица онлайн
приложения за комуникация и е добре да обсъдим какво ни носи това. Въпреки че
може да сме физически отдалечени от обичайния си кръг от приятели, роднини и
колеги, за нашето благосъстояние е важно да поддържаме връзка с другите. Защо
не опитате да се присъедините към някоя група на хора от вашия квартал в
социалните медии и да се свържете с ваши съседи (или дори да създадете група
сами, ако няма създадена такава)? Можете да си поставите и задачата да се
обаждате на един човек всеки ден, за да си поговорите, така можете да се
свържете с приятели, с които отдавна не сте си поддържали връзка.
Сега попълнете тази таблица с вашия план за действие:
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4/ Излезте сред природата
Доказано е, че досегът с природата и това да виждаме зеленина около нас, носи
ползи за здравето и дори може да помогне за възстановяване от болести. Така че,
уверете се, че се възползвате максимално от това да правите упражнения на
открито веднъж на ден (разбира се, като спазвате насоките за социално
дистанциране). За тези от вас, които имат късмета да живеят в близост до паркове
или гори, това ще бъде по-лесно, но ако нямате лесен достъп до природата,
помислете за възможността да се грижите за растения / цветя на закрито (много
магазини предлагат доставки, а можете да си купите някоя саксия с растение и от
супермаркета).
Сега попълнете тази таблица с вашия план за действие:

5/ Намерете време да медитирате или да се заемете с ново хоби /
занимание
Ако в момента имате повече свободно време, използвайте го, за да направите
положителна промяна. Това може да е научаване на ново умение или занимание с
някое ново хоби, което винаги сте искали да опитате, но никога не сте имали
време, например изучаване на нов език или експериментиране с този стар
музикален инструмент, който събира прах на тавана! Ако обаче чувствате, че
енергията ви е ниска, не се напъвайте да предприемате нови проекти. Вместо
това, може би помислете да отделите малко време, за да се съсредоточите върху
себе си, защо не чрез медитация (има много приложения за осъзнатост, които да
ви помогнат с това), онлайн йога или дори просто гореща релаксираща вана с
много пяна!
Сега попълнете тази таблица с вашия план за действие:
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4. Рефлексни мисли

Учащите ще разгледат някои ситуации, за да обмислят как могат да получат
контрол върху връзката си с интернет. След като групата попълни таблицата,
прекарайте известно време в обсъждане на отговорите. Цялото упражнение
трябва да отнеме около 30 минути.
Когато имаме автоматична мисъл в дадена ситуация, тя може да се нарече
рефлексна мисъл. Когато сме свикнали постоянно да използваме интернет, тези
мисли могат да доведат до това автоматично да посегнем към дигиталното си
устройство.
В таблицата по-долу разгледайте някои ситуации, които водят до това, че
използваме дигиталното си устройство без необходимост, и вижте как бихте могли
да ги преструктурирате, за да поемете контрола върху връзката си с интернет.
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5. Старт, спри, продължи, промени

Учащите ще обмислят какво могат да започнат, да спрат или да продължат да
правят, както и какво биха могли да променят, за да получат контрол върху
своето цифрово потребление. В допълнение към това водещите биха могли да
насърчат учащите да работят върху постигането на SMART цели (“specific” конкретни, “measurable” - измерими, “achievable” - достижими, “realistic” реалистични, “time-bound” - с конкретна времева рамка), въз основа на тези
аспекти. Когато участниците попълнят работния лист, проведете групова
дискусия. Цялото упражнение трябва да отнеме около 30 минути.
Помислете за вашата връзка с дигиталните технологии, какво според вас трябва да
започнете, спрете, да продължите да правите или да промените? Попълнете
диаграмата по-долу с тази информация.
Какво да започна да правя? Нова тактика за постигане на целите.
Какво да спра да правя? Негативна активност онлайн.
Какво да продължа да правя? Неща, които работят. Неща, които ме карат да се
чувствам добре.
Какво да променя? Всичко, което не работи.

старт
продължи

стоп
промени
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Заключение
Настоящото ръководство за обучители въведе темата за осъзнатостта в дигитална
ера. Тази тема се превръща в ключов аспект от нашето ежедневие, тъй като
живеем във все по-дигитализиран свят. Практическите дейности ще допълнят
обучителната програма “DigitFIT” и ще подпомогнат обучаващите се да изградят поположителна връзка с интернет. Това ръководство очертава методите, чрез които
педагози и младежки работници могат да подкрепят учащите да започнат да
използват социалните медии внимателно, като останат присъстващи в настоящия
момент, когато са онлайн. Дадени са примери за конкретни стъпки за намаляване
на цифровото потребление, които да спомогнат за противопоставянето на
дигиталната зависимост. И накрая, когато става въпрос за „изключване“, това
ръководство подкрепя обучаващите се да намерят баланс между личния си
физически и виртуален живот.
За повече информация по тази тема разгледайте модули 1, 2 и 3 на програмата
“DigitFIT”.
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КУИЗ
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Куиз == Викторина
Обучаемите имат тази викторина в обучителния си
пакет. Задайте им трите въпроса по-долу и обсъдете
отговорите заедно, за да спомогнете за по-задълбочено
разбиране на темата. За да направи тази викторина
по-интерактивна, водещият може да качи въпросите
на платформата Mentimeter или Kahoot! и да въведе
състезателен елемент в дейността.
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Куиз
1. Осъзнатостта ни учи да разбираме чувствата си и да ги
приемаме.
ВЯРНО
ГРЕШНО

2. За да промените дигиталното си потребление,
трябва да започнете с нещо голямо.
ВЯРНО
ГРЕШНО За да промените навиците си, като
използването на цифрови технологии и социални
медии, трябва да започнете с нещо малко.
Поставянето на малки, постижими цели ще ви
помогне да се чувствате мотивирани и овластени
да продължите да поставяте и постигате цели в
бъдеще. Ако имате голяма цел, която е
непостижима, мотивацията и ефективността ще
намалеят, което затруднява осъществяването на
промяна в дългосрочен план.

3. Осъзнатото дигитално потребление ще ви
позволи да използвате повече интернет.
ВЯРНО
ГРЕШНО: Използването на цифрови медии по
осъзнат начин няма да ви позволи да използвате
повече интернет; вместо това трябва да започнете
да
използвате
интернет
по-разумно,
като
същевременно не увеличавате времето, което
прекарвате онлайн.
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ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
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Понякога е добра идея е да се въведе състезателен елемент в обучението.
Вариант за предизвикателство към младежите е да намалят времето, прекарано
пред екрана с общо един час през следващата седмица. Това предизвикателство
може да бъде направено в състезание с цялата група обучаващи се или може да
бъде изпълнено с техните приятели или семейство.
Ако това е твърде лесно, вижте кой може да намали времето, прекарано пред
екрана с най-голям процент през следващата седмица. Това предизвикателство ще
добави състезателен елемент към обучението и ще насърчи учащите да намалят
цифровото си потребление.
Всеки от участниците трябва да определи колко време прекарва в интернет или в
използване на цифрови устройства. В края на седмицата те трябва да сравнят
резултатите и да видят кой е успял да стои далеч от технологиите. Наградете със
сертификат тези, които са успели да намалят значително това време!
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Какво представляват Менторските кръгове™?
Менторските кръгове™ са разработени от Inova
Consultancy през 2001 г. Тази уникална методология
методология се фокусира върху менторските
процеси, които се основават на ученето чрез
преживяване,
на
коучинга,
менторството,
кариерното развитие и саморефлексията. Inova
Consultancy, партньор от Обединеното кралство по
проекта
DigitFIT,
адаптира
методологията
Менторски кръгове™ за конкретната целева група
млади хора, и особено за тези, които чувстват, че
имат нездравословна връзка с интернет, за да им
помогне да балансират своя онлайн и офлайн
живот. От предварителното проучване на етапа на
кандидатстване по проекта, методологията е
адаптирана, за да се фокусира върху тази целева
група и текущите й нужди.

Начинът на мислене зад Менторските кръгове™
За да участват пълноценно в Кръга, както обучителите, така и учащите, трябва да се ангажират с начина на
мислене, който стои зад Менторските кръгове™. Той се състои от следното:

На участниците се дава възможност и пространство да споделят своите проблеми, възможности и
предизвикателства с другите, когато участват в Кръга.
Кръговете трябва да са поверителни, за да могат участниците да се чувстват сигурни и защитени, докато
предизвикват себе си и изследват нови идеи, свързани с цифровото им потребление.
Чрез Кръговете се насърчават генерирането на идеи и дискусиите.
Чрез Кръговете участниците в групата могат да гледат напред и да планират следващите си стъпки, за да
постигнат целите си и да получат контрол над своя дигитален живот, както и да използват ефективно и
смислено цифровите технологии.
По време на тези сесии непрекъснато се насърчава саморефлексията и вярата в себе си.
Кръговете свързват хора, които мислят по сходен начин.
В края на сесиите всеки участник ще бъде по-добре подготвен да се справи с цифровото си потребление,
както и да използва дигиталните технологии за изграждане на умения за живот и професионално развитие.
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Каква е философията на Менторските
кръгове™?
Методологията на Менторските кръгове™ оспорва идеята за даване на съвети при обучението. Вместо това,
участниците трябва да задават въпроси, които поставят целия фокус върху техните нужди. В основата на тази
методология е убеждението, че обучаемият вече разполага със знанията за решаване на личните си
проблеми. Докато преминават през обучението, участниците в Кръговете ще бъдат подпомагани в
откриването на необходимите знания чрез споделяне и учене в групата и чрез самите себе си.
В своята книга „Време за размисъл“ Нанси Клайн пише „Предоставянето на възможност [да говорят] на всички
по ред повишава интелигентността на групите. Знаейки, че няма да бъдат прекъснати, хората се
освобождават, мислят по-бързо и казват по-малко”. Методологията на Кръговете се основава на това
разбиране и на всички членове на групата се предоставя достатъчно непрекъснато време, за да споделят и
изследват своите проблеми. Тази концепция на програмата трябва да бъде включена в груповото
споразумение и да бъде спазвана от всички членове.
Както беше посочено по-горе, обучението чрез Кръгове използва задаването на въпроси вместо даването на
съвети. Следователно фасилитаторът (водещият) трябва да гарантира, че на всички участници е предоставено
достатъчно време, за да намерят свои собствени отговори (или съвети), като задава проницателни въпроси,
насочени към обмисляне на проблема, и като окуражава другите участници да правят същото. За участниците,
които не са свикнали с методологията на Кръговете, може да е трудно да задават ефективни въпроси,
следователно е от съществено значение фасилитаторът да даде добри примери. Груповите дискусии,
упражнения и въпроси ще насърчат участниците да разгледат отговорите си и да подкрепят останалите
членове на групата да разсъждават върху това защо са отговорили на определени въпроси по определен
начин.
Пример: Всеки участник получава време да говори за предизвикателството, пред което е изправен, или за
възможността, която иска да проучи. Всеки участник трябва да има около 15-20 минути, в зависимост от
размера на групата. Останалите членове на групата изслушват внимателно и задават въпроси, свързани с
темата. Тези въпроси трябва да имат за цел да доведат до по-задълбочено разбиране на темата и да
идентифицират елементи, които споделящият може да не е обмислял преди. Споделящият може да промени
разбирането си по въпроса и следователно групата ще тръгне по нови пътища към по-нататъшни открития и
укрепване на саморефлексията. Двата модела по-долу разясняват повече за целта, процеса и стойността на
методологията на Кръговете:

Фигура 1. Цикъл на Колб на ученето чрез опита (1975)
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Фигура 2. Процес на активно учене

Повече информация за моделите можете да намерите по-долу:
Какво представлява активното учене? https://www.youtube.com/watch?v=IAJ0z_IdZXE
3-минутно видео за модела на Колб: https://www.youtube.com/watch?v=ObQ2DheGOKA
Ученето чрез опита: как всички учим по естествен път https://www.youtube.com/watch?v=aF63HHVbpQ8
Ползите от този подход на активно учене включват, но не се ограничават до това, че:
Участниците получават по-добра представа за ситуацията, пред която са изправени, и тези наблюдения
могат да помогнат за идентифицирането на повече възможности и решения.
Участниците започват да тестват и поставят под съмнение своите предположения.
Чрез дискусия групата може да провери планове, идеи и решения, за да разбере дали са реалистични и
постижими.
Поради това, че се работи в група, участниците имат по-добра възможност да идентифицират проблеми,
решения и подходи. Този процес може да помогне за разкриването на “слепи петна”.
Участниците конструктивно отправят предизвикателства към идеите, за да ги развият и да увеличат
максимално шансовете си за успех.
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Преглед на фасилитирането и основните
резултати
Екипът на Inova има богат опит във фасилитирането (воденето) на Менторски кръгове™, и следователно
разработи насоките за успешната и ефективната им реализация. Кръговете трябва да се състоят от не повече
от 8 участници (млади хора и особено тези, които смятат, че имат нездравословна връзка с интернет) за всеки
Менторски кръг™ от програмата на “DigitFIT”. Това позволява възможно най-пълноценно изживяване за
даденото време. Всяка сесия продължава 3-4 часа.
Ако искате да получите допълнителни съвети или обучение за фасилитирането на Менторските кръгове™,
можете да се свържете с Inova чрез уебсайта www.inovaconsult.com. За повече информация относно проекта и
обучението “DigitFIT”, можете да посетите страницата на проекта в интернет на адрес http://digitfit.eu/.
Всеки фасилитатор има свой собствен стил на водене на обучение. Методологията на Кръговете обаче е
разработена по начин, който не предвижда водещият да контролира изцяло процеса. Сесиите реално се водят
от участниците и се фокусират върху тях, което означава, че те решават за какво искат да говорят. Темите на
дискусията в групата посочват на водещия кои упражнения да използва, така че те да са най-полезни и
приложими за групата. Следователно фасилитаторът има гъвкавост да създаде програма, която да е
максимално от полза за участниците.
За да стартира Менторският кръг™ на “DigitFIT”, фасилитаторът може да изследва следните аспекти на
саморефлексията и активното учене, които ще доведат до дискусия върху теми, избрани от учащите:
Проучете причината за състоянията или последиците
Прегледайте решенията и действията, за да разберете как те са довели до настоящата ситуация
Разгледайте алтернативни действия
Проучете наученото от тази ситуация
Чрез личен анализ участниците могат да променят начина си на мислене
Не забравяйте, че можем да се поучим от грешките си; ние се учим и израстваме от откриването и
коригирането на грешките, които преди сме допускали
Фасилитирането трябва да бъде насочено към бъдещето и към решението
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Протичане на сесията
Всяка сесия на Кръговете трябва да се ръководи от учащия и да се фокусира върху него. Препоръчваме обаче
да приложите следните задачи и стратегии, за да дадете възможност на всички да се възползват в най-голяма
степен от Кръговете. Всеки от представените инструменти има връзка (директна или индиректна) към
ключовия фокус на Кръга, който се свързва и с темите на обучителната програма “DigitFIT”, през която
участниците вече ще са преминали.

Сесия 1

Сесия 1

Основен фокус: Плюсовете и минусите на дигиталните
медии

Въведение - Представяне на водещия и участниците, както и на Менторските кръгове™ и целите на
сесията
Практически въпроси - подписване на споразумение за протичане на процеса на обучение и на
списъка с присъстващи (ако е приложимо)
Попълване на формуляра за оценка на меките умения “DigitFIT”
Дискусия относно основните правила по време на сесията
Задаване на въпроси - спрете се на разликите между даването на съвети и задаването на въпроси, как
да използвате въпросите и как това ще повлияе положително на работните отношения на участниците
Сценарий 1 - упражнение и дискусия за начало на разговор около темата (виж инструментите)
Дискусионни кръгове - всеки участник има 15-20 минути, за да обсъди предизвикателствата и да
определи подходящи действия
Оценка - Формуляр за оценка, който трябва да попълни всеки участник (ако е приложимо)
Практически въпроси - напомняне за следващата сесия и всякакви други административни въпроси

Сесия 2
Сесия 2

Основен фокус: Психологическо влияние на цифровите
медии

Въведение - Представяне на целите на сесията
Практически въпроси – подписване на списъка с присъстващи (ако е приложимо)
Сценарий 2 – упражнение и дискусия за начало на разговор около темата (виж инструментите)
Дискусионни кръгове – всеки участник има 15-20 минути, за да обсъди предизвикателствата и да
определи подходящи действия, докато прави преглед на действията, идентифицирани в предишната сесия
Оценка - Формуляр за оценка, който трябва да попълни всеки участник (ако е приложимо)
Практически въпроси - напомняне за следващата сесия и всякакви други административни въпроси
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Сесия 3
Сесия 3

Основен фокус: Цифрови медии за кариерно развитие

Въведение - Представяне на целите на сесията
Практически въпроси – подписване на списъка с присъстващи (ако е приложимо)
Сценарий 3 – упражнение и дискусия за начало на разговор около темата (виж инструментите)
Дискусионни кръгове – всеки участник има 15-20 минути, за да обсъди предизвикателствата и да
определи подходящи действия, докато прави преглед на действията, идентифицирани в предишната сесия
Оценка - Формуляр за оценка, който трябва да попълни всеки участник (ако е приложимо)
Практически въпроси - напомняне за следващата сесия и всякакви други административни въпроси

Сесия 4

Сесия 4

Основен фокус: Осъзнатостта в дигиталната ера

Въведение - Представяне на целите на сесията
Практически въпроси – подписване на списъка с присъстващи (ако е приложимо)
Сценарий 4 – упражнение и дискусия за начало на разговор около темата (виж инструментите)
Дискусионни кръгове – всеки участник има 15-20 минути, за да обсъди предизвикателствата и да
определи подходящи действия, докато прави преглед на действията, идентифицирани в предишната сесия
Попълване на оценката на меките умения - обсъждане на постигнати подобрения или
саомоосъзнаване на базата на тези оценки
Оценка - Формуляр за оценка на сесията и за финална оценка, който трябва да попълни всеки участник
(ако е приложимо)
Инструкции относно сесии за допълнителна подкрепа, ако има такива
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Ръководство стъпка по стъпка за
фасилитиране на Кръговете
По-долу можете да намерите подробно описани различните стъпки за
фасилитирането на сесия на Кръговете. Прочетете ги внимателно и не забравяйте
да видите разликите в стъпките при различните сесии на Кръговете.
Сесия 1: По време на първата сесия трябва да се предприемат следните стъпки, за
да се гарантира, че Кръгът работи гладко и ефективно:

Стъпка 1: Въведение

Започнете първата сесия на Кръговете, като се представите като фасилитатор. Доверието е от съществено
значение за този стил на менторство и затова е изключително важно да се правят въведения и да се отделя
време всички да се опознаят, преди да помолите участниците да споделят за своя живот и
предизвикателствата, които срещат.
Следвайте тези ключови теми, за да направите въведението информативно и ангажиращо за участниците:
Име и кратко представяне
Вашите ценности и ролята ви като фасилитатор
Област на заетост и професионален опит

Стъпка 2: Практически въпроси

СПОРАЗУМЕНИЕ С УЧАСТНИЦИТЕ: В началото на сесия 1 на Кръговете се препоръчва да помолите всеки от
участниците да попълни споразумение за обучение. Споразумението за обучение на Менторските кръгове™ (в
приложенията към това ръководство) е вид договор, който дава възможност на фасилитатора и участника да
имат равни права по време на сесиите. Чрез излагане на взаимните очаквания на всяка страна, всеки
получава необходимата информация за отношенията по време на обучението, а също и за отчетността и
отговорностите на всяка страна.
Присъствен списък: В началото на всяка сесия всеки участник трябва да подпише присъствен списък. Това е
от съществено значение, когато фасилитаторите трябва да докажат присъствието на участниците в сесиите
(приложимо при конкретни изисквания за финансиране).
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Стъпка 3: Представяне на
участниците

След като стъпки 1 и 2 са изпълнени, е време за представянето на участниците. Всеки участник трябва да
получи 2-3 минути, за да се представи. Ако искате да дадете на групата информация за това какво да сподели,
можете да използвате предложенията по-долу:
Име
Кратко представяне
3 предизвикателства, пред които са изправени в живота си във връзка с цифровото потребление и
цифровите медии
Какво биха искали получат от сесиите

Стъпка 4: Въведение в
методологията

След като са направени представянията, важно е всички да са напълно наясно с методологията на
Менторските кръгове™ и целите на сесиите. Трябва да сте сигурни, че всички разбират следните аспекти:
Предистория на методологията
Как работи методологията
Кръговете предоставят пространство за участниците да дискутират и да имат специално
отделено време, за да представят своя проблем, предизвикателство или идентифицирана
възможност.
Очертанията на структурата на сесиите
4 сесии
3-4-часови сесии
Обучен фасилитатор по време на цялата сесия
Разпределени времеви интервали за говорене на всеки участник (15-20 минути в зависимост от
размера на групата)
Поставяне на SMART цели (“specific” - конкретни, “measurable” - измерими, “attainable” - достижими,
“relevant” - релевантни, “time-based” - с конкретна времева рамка): винаги напомняйте на
участниците, че ученето е свързано с това да бъдем издръжливи пред трудностите. Напълно
нормално е да не успеят да постигнат всичко, което са си поставили като цел (самосъзнанието и
познаването на собствените ни граници също формира голяма част от кривата на ученето, което
участниците ще изпитат чрез Кръговете), но ще бъдат насърчавани да анализират трудностите, да
се учат от тях и да намират пътища напред или нови начини за действие в подкрепяща среда
„Техниката на задаване на въпроси“, използвана по време на сесиите на Кръговете (повече
информация за тази техника ще намерите по-долу)
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ТЕХНИКАТА ЗА ЗАДАВАНЕ НА ВЪПРОСИ:
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСПЕШНО
ФАСИЛИТИРАНЕ
По време на Менторските кръгове™ винаги трябва да се фокусира върху заването на въпроси, а не върху
даването на съвети. Нанси Клайн пише „В присъствието на въпроса умът мисли отново“. Дадената по-долу
информация подчертава някои ключови съвети за гарантиране на това, че всички участници си оказват
подкрепа по правилен начин по време на сесиите, когато си задават въпроси.
Презентатор:: Презентаторът е човекът, който говори за своето предизвикателство по време на дадения
интервал от време по време на сесията. Той трябва да бъде насърчаван да уточни от какво се нуждае или
какво да спечели, както и да регулира приноса на другите участници, особено ако приносът е твърде
императивен или не е полезен за конкретната ситуация.
„Даването на съвети“ може да бъде безполезно, когато ви насочва към определен начин на мислене или
начин на действие. Използването на въпроси от друга страна ви помага да намерите свои собствени
решения. Внимавайте и избягвайте изречения, започващи с:
‘Мислили ли сте си за….?’

‘Може да опитате да…..’

Някои твърдения може да са фокусирани върху опита на питащия, когато фокусът трябва да бъде върху
презентатора. Например:

‘Когато започнах да използвам социални мрежи….’

‘Когато си проверявах телефона
преди лягане винаги виждах …’

Даването на съвети по този начин отнема времето на водещия, заобикаляйки възможността водещият да се
самоизследва. Винаги избягвайте безполезни коментари като:

‘Ако бях на твое място, щях….’

Въпреки това понякога някои видове съвети, когато са конкретно поискани, могат да бъдат полезни (но само
ако бъдат поискани); например, може да поискате съвет по конкретен проблем.

‘Търся начин да намаля времето, което прекаврам пред екрана всеки ден. Някой може
ли да препоръча нещо, за да се постигне това?’

Това може да е подходящо и може да помогне да се спести време. Въпреки това, съветът не разрешава
директно всички проблеми. Ще трябва да поемете отговорност за последващите си действия. От вас ще се
очаква да направите своя собствена преценка относно съвета. Не забравяйте, че Кръгът не е заместител на
професионалните съвети и помощ.
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СТЪПКА 5: ОСНОВНИ ПРАВИЛА
ЗА РАБОТА В ГРУПАТА И
ОЧАКВАНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ

Докато фасилитирате сесиите на Кръговете, ще се сблъскате с участници с различни характери и поведение.
Ето защо е от съществено значение основните правила за работа в групата да бъдат определени преди всеки
участник да сподели нещо лично.
Първо, трябва да определите очакванията на всеки участник от сесиите. Използвайки флипчарт или бяла
дъска, запишете мислите на групата относно очакванията във връзка със следните аспекти:
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА: с какво ниво на предизвикателства групата би се чувствала комфортно?
САМОРЕГУЛИРАНЕ: каква степен на намеса би очаквала групата от фасилитатора (това трябва да
се основава на опита на участниците от саморегулиране на подобни процеси).
ВРЕМЕ: Как групата би искала да спазва времевата рамка на сесията? Чрез самостоятелно следене
на времето или с предупреждения за изтичането на отделеното време от страна на фасилитатора?
ОБРАТНА ВРЪЗКА: Каква е тяхната предпочитана форма на обратна връзка: групова или
индивидуална? (това е строго индивидуално и следователно водещият трябва да си отбележи
отговора на всеки участник на този въпрос).
ДРУГИ: Има ли някой от групата някакви други искания, които все още не са обсъдени?

Освен че давате време на участниците да изразят очакванията си за сесиите, важно е също така да
подчертаете вашите очаквания към тях като водещ. Трябва да подчертаете следните аспекти, за да
информирате всички какво се очаква при участие в сесиите:
Поверителност на разкритата информация
Уважение и зачитане на другите и на себе си
Присъствие
Задачи “за домашно” (ако е приложимо)

Основни правила
Освен споделянето на очаквания от страна на участниците и фасилитатора, е важно групата да определи и
основни правила. Тези правила ще помогнат на участниците да зачитат очакванията на всички. Основните
правила трябва да разглеждат следните теми въз основа на изразените очаквания:
Поверителност и зачитане на интелектуалната собственост на другите
Присъствие и ангажираност
Оползотворяване на времето
Задаване на въпроси и нива на предизвикателство
Даване на обратна връзка
Уважение
Стил на общуване
Различни видове „помощ“ в групата - какво биха предпочели участниците. Какво би им помогнало?
Какво би им попречило?

Всички основни правила трябва да бъдат написани на флипчарт / бяла дъска и да бъдат въведени от момента
на съставянето им до края на сесиите.
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Стъпка 6: Дискусии и
използване на педагогическия
инструмент
След като стъпки 1-5 са завършени, пристъпваме към стъпка 6 - основният раздел в методологията на
Кръговете. Първият етап от този процес е проверка на това как се чувства всеки участник. Това е тясно
свързано със стъпка 2 и става чрез въпроси като: За какво си мислели напоследък / днес? Има ли нещо, за
което бихте искали да поговорите? Върху какво бихте искали да се фокусирате? Какъв напредък смятате, че сте
постигнали в сравнение с предходната сесия (приложимо само за сесии 2 и 3)?
Отделянето на няколко минути, за да може всеки участник да говори за личните си емоции, като цяло ще ви
позволи да структурирате останалата част от сесията въз основа на дискутираното и текущите нужди на
участниците.
След тези уводни дискусии, фасилитаторът трябва да насочи групата към дискусия, по време на която всеки
участник има 20 минути, за да представи проблем или предизвикателство, което би искал да обсъди, за да
получи повече различни гледни точки по темата. На участниците може да се задават въпроси преди да
започнат да говорят, за да могат да решат какво биха искали да споделят и дискутират. Могат да бъдат
задавани въпроси като:
Какъв е проблемът, предизвикателството и / или възможността, върху която бихте искали да
се съсредоточите?
Защо бихте искали да се съсредоточите върху това днес?
Как се превърна в проблем или предизвикателство за вас?
Колко важна е тази тема за вас? (по скалата от 1 до 10)
Колко енергия е необходима за справяне с този проблем / предизвикателство? (по скалата от 1
до 10)
1. “Презентаторът” трябва да предостави достатъчно подробности, за да може всички членове на Кръга да
разберат проблема / предизвикателството, пред което е изправен.
2. След като “презентаторът” използва отделеното за него време, останалите членове на Кръга трябва да
започнат да му задават въпроси (според дадените насоки относно Техниката за задаване на въпроси). Това
трябва да доведе до допълнителни дискусии и разкрития от страна на “презентатора”.
3. Като фасилитатор, трябва да сте наясно със зададените въпроси и да се задълбочите, ако и когато е
необходимо, за да увеличите ефекта от обучението. Трябва да се възприемате като водач и коуч на вашите
участници, докато те намират собствени решения. Уверете се, че темите са не само споменати накратко, но
и дискутирани. Целта на Кръговете е задълбочено проучване на проблеми и предизвикателства, за да се
намерят решения!

Имайте предвид: изследването на проблеми може да отнеме доста време, ако е реализирано по правилния
начин. Следователно, като фасилитатор вие трябва да организирате сесията добре и да сте наясно колко
време ще отнеме това (в зависимост от броя хора, склонността им да говорят повече или по-малко,
комплексността на разгледаните въпроси и т.н.).
По време на сесиите можете да помолите участниците да изпълнят поредица от дейности / сценарии, които са
фокусирани върху целта на всяка сесия. В зависимост от нуждите на вашите участници, трябва да изберете
инструменти, които да им помогнат за техния конкретен проблем / предизвикателство.
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Стъпка 7: Приключване на
първата сесия

С приключването на първата сесия на Менторските кръгове™, е добре да се организира кратка заключителна
дискусия, която да помогне на участниците да осмислят какви са резултатите за тях от тази конкретна сесия.
Можете да ги попитате какво са научили за себе си и за своя проблем / предизвикателство/ възможност и
какво е въздействието, което сесията е оказала върху тях.
След тази дискусия трябва също така да се уверите, че са изпълнени следните неща:
Формулярите за оценка на сесията са раздадени, попълнени и върнати на фасилитатора. Във връзка с
GDPR, трябва да изясните на всички участници как ще се обработват данните им. Например в случая на
конкретния проект “DigitFIT” те се предоставят само на финансиращите проекта страни по програма
“Еразъм +”.
Обяснени са подробностите за следващата сесия (дата, час, място).
SMART целите трябва да бъдат повторени и участниците трябва да бъдат насърчени да работят върху тях
между тази сесия и следващата. За тази цел можете да им предложите да използват система от “buddies” - да
формират екипи от по двама души, които да следят дали другият работи върху своите SMART цели).
Като фасилитатор можете да изпратите основните правила на всички участници и да направите други
стъпки по цялостната координация на процеса, ако е необходимо.

Сесии 2 и 3
В началото на втората и третата сесия отново има кратко приветствие на участниците като въвеждаща част.
Практическите и административни дейности трябва да се извършат, ако е необходимо (списък на
присъстващите и повторение на груповите правила), преди да се обсъдят целите от предишната сесия и да се
въведе нов сценарий. След това трябва да се следват стъпки 6 и 7

Сесия 4 - заключителна
По време на финалната сесия трябва да отново да приветствате всички участници в Кръга. Ако е необходимо,
отново се преминава през практически и административни дейности (списък на присъстващите и повторение
на груповите правила), и се обсъждат дейностите от предишната сесия. След това се преминава към стъпка 6.
Когато затваряте финалната сесия на Менторските кръгове™, следвайте инструкциите по-долу:
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Стъпка 8: Затваряне на
финалната сесия
По време на последната сесия на Кръговете трябва да се проведат няколко допълнителни дейности. Те са
изброени по-долу:
Дискусия за опита и наученото от тези сесии.
Всеки участник трябва отново да направи оценка на себе си, като попълни формуляра за оценка на меките
умения. След това участниците могат да сравнят своите резултати от първата сесия и да разгледат
направените подобрения. Формулярът за меки умения може да бъде намерен в приложенията към това
ръководство. Като фасилитатор трябва да донесете първоначалната им оценка на уменията и да отделите
време за размисъл върху сравнението на резултатите. След финалната сесия можете да създадете графика,
отразяваща развитието на меките умения за участниците, като в посочения по-долу пример:

Добре е да дадете на участниците възможност да организират свой учебен план, който да включва срещи с
участниците в обучението след приключване на сесиите. Също така трябва да насърчите учащите да
продължат да работят по своите SMART цели.
Раздайте формулярите за оценка сесията и за окончателна оценка на обучението, и се уверете, че всеки
участник е попълнил и предал двата документа преди да напусне сесията. Всички получени отзиви са от
съществено значение за подобряване на Менторските кръгове™ и настоящия проект, следователно е от
първостепенно значение да се съберат и анализират всички формуляри за оценка.
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Сценарии на Менторските кръгове™
За всяка от сесиите на Кръговете е създаден сценарий, който да подпомогне дискусията преди всеки участник
да се задълбочи в собствените си предизвикателства и цели. За всяка сесия е описан сценарий, свързан с
ключовия фокус на сесията. Дадена е кратка задача, свързана със сценария, който да предизвика дискусия в
групата. След това кратката задача (отнемаща не повече от 20 минути за сценарий) трябва да бъде последвана
от дискусионните кръгове, позволяващи на всеки участник да говори за своето предизвикателство. Основната
цел на тези сценарии е да провокират първоначалната дискусия и да позволят на участниците да се
почувстват по-комфортно да говорят помежду си, преди да говорят за лични теми и да засегнат поверителна
информация.

Сценарий на Сесия 1

Сценарий на Сесия 1
ТЕМА: Ранна намеса при малки деца за избягване на
проблеми с дигиталната зависимост.
Алис, на 25 години, е млада майка и работи на непълно работно
време в основното училище на четиригодишната си дъщеря. Когато
разговаря с други родители училището, тя осъзнава, че някои малки
деца вече се пристрастяват към цифровите устройства и игри. Един
родител й съобщава, че синът му е имал гневни изблици, когато той е
взел своя iPad от него.

Задача
Потърсете информация, която
би могла да бъде полезна за
родители, относно връзката
между
техните
деца
и
цифровите устройства. Кои
биха били трите съвета, които
бихте дали на един родител?
Обсъдете в групата.

Сценарий на Сесия 2
Сценарий на Сесия 2
ТЕМА: FOMO (Страхът “да не изпуснеш нещо”)
Жасмин, на 22 години, е запален потребител на социални медии. Тя
използва Instagram, Facebook и Snapchat, като публикува ежедневно.
Тя току-що стартира канал в YouTube, за да популяризира бизнеса си
на непълно работно време като гримьор, специализиран в
абитуриентски и сватбен грим. Скоро тя осъзнава, че вече не й е
забавно, необходимостта от проверка на публикациите на други хора
е изтощителна и тя осъзнава, че страда от FOMO (страхът “да не
пропуснеш нещо”), и често проверява телефона си - стотици пъти на
ден, и е постоянно онлайн. Това не й носи положителни емоции, а
само раздразнение, завист и неувереност в себе си.

Задача
Изследвайте психологията на
FOMO - страха “да не
изпуснеш нещо”.
Съставете реалистичен план
за намеса, който Жасмин може
да използва, за да й помогне
да преодолее FOMO.
Обсъдете в групата.
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Сценарий на Сесия 3
Сценарий на Сесия 3
ТЕМА: ИНТЕРНЕТЪТ ЗА УСИЛВАНЕ НА КАРИЕРАТА
Бен е 30-годишен уеб дизайнер, който е съкратен през лятото на 2020
г. Той знае, че някои от уменията и знанията му са остарели и той
трябва да ги усъвършенства, за да си намери нова работа. Той е
създал профил в LinkedIn, но не знае какво е най-добре да представи
в него.

Задача
Разгледайте
най-добрите
типове LinkedIn профили и
напишете списък със съвети
за Бен.
Обсъдете в групата.

Сценарий за сесия 4

Сценарий за сесия 4
ТЕМА: УМНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ
По време на пандемията, свързана с разпространението на COVID-19
през лятото на 2020 г., 20-годишният Анди отново започва да пуши.
Той твърди, че това е за облекчаване на стреса, тъй като изолацията
го е стресирала и се е чувствал отделен от приятелите. Ако трябва да
се откаже, той се нуждае от алтернатива.
Преди това Анди е пушил на 16-18-годишна възраст, като е пушил до
40 цигари на ден. След като се отказва, той наистина се радва да бъде
непушач, чувства се по-добре здравословно и не харчи пари за
цигари. Той е решен отново да откаже цигарите.
Той няма опит в социалните медии, приложения или в цифровото
съдържание, но му е известно, че има много неща, които могат да му
помогнат в интернет. Той обаче не знае откъде да започне.

Задача
Изследвайте
и
проучете
психологията на опита от
отказ от тютюнопушене.
Избройте
ресурси,
информация и приложения,
които Анди би могъл да
използва,
без
да
се
пристрастява към интернет.
Разработете план за действие,
който да му помогне през
следващите 3 месеца.
Обсъдете в групата.
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Допълнителни
инструменти
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В този раздел на ръководството ще намерите множество други обучителни
инструменти, които можете да използвате, ако сметнете, че са подходящи за
вашата конкретна група. Те могат да се използват във всяка от вашите сесии на
Менторските кръгове™, но трябва да се използват за допълване на дискусионните
кръгове на вашите участници, а не за запълване на времето във всяка сесия.
Дискусионните кръгове са най-важният аспект на всяка сесия, като
допълнителните инструменти и другите дейности се използват за насока, начална
дискусии и за допълнителна полза на участниците.

Допълнителен инструмент 1:
Мисловна карта и генериране
на идеи
Участниците ще изготвят мисловна карта въз основа на идеите си за професионална заетост и за развитие
на уменията си. При работа онлайн, участниците могат да отидат на mindmup.com и да създадат нова
“карта“ в Google Диск, която след това може да бъде споделена в групата.
Да нарисуваш себе си под формата на мисловна карта е добър начин да изразиш уникалността на своите
умения / мисли. Тук можете да видите една примерна мисловна карта, както и няколко съвета, които да дадете
на участниците:
Използвайте ключови думи или, където е възможно, изображения.
Започнете от центъра на страницата към ъглите.
Създайте подцентрове за подтеми.
Напишете ключови думи на редове. Това прави картата и бележките по нея по-структурирани.
Пишете с печатни букви, а не ръкописно. Това прави написаното по-четливо и запомнящо се.
Използвайте цвят, за да изобразите теми и асоциации, както и за да откроите и подчертаете отделни
елементи: всичко, което се откроява на страницата, ще се откроява в съзнанието ви.
Използвайте стрелки, икони или други визуални помощни средства, за да покажете връзки между
различни елементи.
Не оставайте само в една част на картата. Ако се изчерпате в една част, отидете на друг “клон”.
Ако нямате място, не започвайте нов лист; поставете още хартия върху картата.
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Допълнителен инструмент 2:
Упражнение за позитивна
промяна
Това е индивидуално упражнение, което да използвате, за да накарате участниците да мислят по-позитивно за
начина, по който могат да постигнат целите си. Като мислят по-позитивно, дори ако участниците нямат
необходимите умения, те могат да започнат да мислят за промени или действия, които биха могли да
предприемат, за да развият тези умения.
Помолете участниците си да нарисуват 3 стъпки и да се ангажират с 3 положителни промени, които биха
искали да осъществят.
Помислете за текущата си ситуация.
Искате ли да промените живота си по отношение на цифровите медии?
Какво можете да направите?
Върху какво е необходимо да наблегнте?
Дали върху самочувствието си?
Дали върху начина си на представяне?
Трябва ли да развиете ново умение, което да ви помогне?

Промяна 1:
Промяна 2:
Промяна 3:
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Допълнителен инструмент 3:
Упражнение за превръщане на
негативите в позитиви

Това упражнение е предназначено да помогне на участниците, на които им е трудно да започнат да мислят по
по-позитивен начин. Фасилитаторите трябва да зададат следните въпроси на участниците, които трябва да
дадат индивидуален отговор:
Превръщане на негативите в позитиви

Какво можете да направите, за да мислите по-позитивно за себе си?

Как можете да вярвате повече в себе си?

Какви стъпки можете да предприемете, за да постигнете целите си?

Кой може да ви помогне?

Как ще разберете дали сте на правилен път?

Какви са ползите от позитивното мислене?
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Допълнителен инструмент 4: Да
видим нещата по различен
начин...

Попитайте участниците какво виждат, когато гледат изображението: стара жена или млада девойка?
Повечето хора гледат изображението и виждат първо едно нещо - или старата, или младата жена. Ако
участниците не могат да видят и двете, могат да помолят някой друг да погледне и да провери какво вижда.
Могат да помолят друг участник, който може да види и двете, да обясни как. Обсъдете следните въпроси с
групата:
Как се почувствахте, ако някой друг видя нещо различно от вас, а вие не можахте да го видите?
Може би сте се почувствали разочаровани, раздразнени, глупави, любопитни, развеселени?
Можете ли да видите и двете сега?
Сега бихте ли могли отново да видите само старата жена или само младата?
Смисълът на това упражнение е да си дадем сметка, че често сме “заклещени”, виждайки себе си или
живота си по определени начини. Помолете участниците да се замислят за дигиталните си хобита и
интереси и да видят дали някои от тях могат да им помогнат да избегнат дигиталната зависимост.
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Допълнителен инструмент 5: Да
мислим по различен начин....

Това упражнение има за цел да покаже на участниците колко лесно е да затънат в определени мисловни
модели или модели на поведение при решаване на проблеми, вместо да мислят по-креативно и да прилагат
нови начини за решаване на проблеми всеки път, когато възникне проблем.
Напишете “трите римски числа” дадени по-долу на флипчарта. Попитайте участниците какво е първото
изображение - повечето хора в крайна сметка ще кажат „числото 3, написано с римски цифри“.
Попитайте участниците какво представляват второто и третото изображение.
След това ги попитайте как биха могли да превърнат второто изображение в 4 и как биха могли да го
превърнат в 10.
След това попитайте как биха могли да превърнат второто изображение в 6. Повечето ще се опитат да
добавят „I“ от дясната страна на горната “V” част на “X”.
След това напишете решението - напишете двете букви SI до X, за да направите SIX - или цифрата 6 на
английски.
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