Образователен
пакет

За DigitFIT
Digifit е проект, финансиран от програма „Еразъм +”, с цел: да се бори с
негативните въздействия на зависимостта от интернет върху психичното здраве
на младите хора и да насърчава изграждането на здравословна връзка с
цифровите медии. По-младите поколения са винаги заобиколени от технологии и
цифрово съдържание, и все по-често при тях се наблюдават проблеми, свързани с
психичното здраве, като това се дължи до голяма степен на зависимостта от
Интернет, която много от тях развиват.
Проектът “DigitFIT”, чрез разработената обучителна програма и методологията
на Менторските кръгове™, работи с младите хора върху изграждането на
отговорна и осъзната връзка с дигиталните платформи, като им дава
необходимите инструменти, за да могат да се възползват пълноценно от
възможностите, предлагани от Интернет; насърчава активността, участието,
обучението, създаването на контакти и онлайн гражданството. Проектът мпомага
на младите хора да осъзнаванаят вредните си навици, да анализират
информацията, която достига до тях, да постигнат по-добър баланс между своя
онлайн и офлайн живот. Проектът е насочен не само към младите хора, но и към
обучителите. Те могат да подкрепят младите хора да разпознават и
предотвратяват негативните ефекти, които може да разкрие дигиталният свят,
както и да им предоставят необходимите инструменти, за да се възползват
H A NотD
BOOKS
FOR UNEMPLOYED AND
максимално
предимствата
на Интернет.

U
N
D
E
R
E
P
L
O
Y
E
D
H
E
G
R
A
D
U
A
T
E
S
A
N
D
Проектът “DigitFIT” работи и за ограничаване на въздействието върху психичното
F OотRзасиленото
E M P Lразчитане
O Y M на
EN
T T Rсред
A Iмладите
N I N хора,
G като в
здраве, породено
Интернет
същото време развива техните меки умения, самоосъзнаването и ефективността
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им, и насърчава изграждането на по-здравословна връзка с мрежата.
В същото време обучителната програма образова и насърчава положителното
използване на Интернет с цел учене, създаване на контакти и връзки,
взаимна подкрепа и активно гражданство.
Вижте повече за проекта на www.digitfit.eu.
Бихме искали да благодарим на Европейската комисия за подкрепата и
възможността да разработим проекта “DigitFIT” и настоящите ръководства за
млади хора и обучители. Бихме искали да благодарим и на всички участници,
допринесли за разработването на ръководствата и завършили пилотните
обучения, за тяхната помощ за подобряването на материалите чрез споделените
мнения и опит.

Контекст
Име на проекта
Fostering Healthy Digital Habits for Young People
Акроним на проекта
DigitFit
Програма
ERASMUS +
Strategic partnership
Начална дата на проекта
01-12-2019
Обща продължителност на проекта
24 months
Крайна дата на проекта
30-11-2021
Национална агенция на организацията, подаваща проектното предложение
BE04 BIJ-Bureau International Jeunesse (BIJ)

HANDBOOKS FOR UNEMPLOYED AND
Автори и партньори по проекта
UNDER
EPLOYED HE GRADUATES AND
CONEXX-EUROPE
I Belgium
CENTRO SUPERIOR DE FORMACION EUROPA SUR I Spain
FOR EMPLOYMENT TRAINING
SDRUZHENIE PROFESIONALEN FORUM ZAOBRAZOVANIETO I Bulgaria
ROVIDES
INOVA CONSULTANCY LTD I UnitedP
Kingdom
Уеб страница на проекта
http://digitfit.eu

This project has been funded with support from the European
Commission. This publication reflects the views only of the author, and
the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein.

Съдържание
Въведение

2

1

1

Модул 1 –
4
Накратко - плюсовете и минусите
на цифровите медии във вашия живот

2

Модул 2 Цифрови медии за
кариерно развитие

25

1

2

3

Модул 3 Психологическо влияние на
цифровите медии

4

Модул 4 71
Да бъдем осъзнати в дигиталната ера

3

52

1

5
1

Менторски кръгове™

90

Въведение
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Добре дошли в Образователния
пакет на проект
Добре дошли в
образователния пакет DigitFIT!
Като част от проекта DigitFIT, финансиран по
програма “Еразъм+”, партньорските организации
разработиха пакет за обучение, който да ви
помогне да изградите вашите дигитални навици. В
рамките на 4 обучителни сесии и 4 “менторски
кръга”™ ще научите за различните аспекти на
здравословните дигитални навици и как да ги
внедрите в собствения си живот. Ако решите да
участвате в четирите менторски сесии, ще имате
възможност да получите подкрепа, чрез
методологията на “менторските кръгове”,
разработена от Inova Consultancy.
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Обосновка
Програмата за обучение DigitFit и дигиталното обучение като цяло са
необходими на много хора, за да им помогнат да поемат контрола върху
използването на интернет. По-специално младите хора са по-уязвими от
изграждане на негативна връзка с интернет, тъй като са израснали в
дигитализиран свят, което е довело до по-голяма зависимост от интернет.
Интернет има много полезни аспекти и е важно да се поддържа положителна и
конструктивна връзка с него. Животът обаче не съществува само във иртуалния
свят и затова е важно да имаме стабилна връзка и ангажименти към нашия
офлайн живот. Интернет е много мощен инструмент и повечето хора го
използват всеки ден от живота си, следователно влияе върху това как живеем.
Изследванията показват, че „над 45% от 13-18 годишните са имали затруднения
в психичното здраве през живота си, като над 20% от тях са класифицирани
като„тежко разстройство“. В същото време, когато изпитват тези затруднения с
психичното си здраве, младите хора също увеличават използването на
интернет до средно 18,9 часа на ден. В резултат на това те могат да бъдат поуязвими от негативните ефекти на интернет, което вследствие на това да
повлияе на психичното им здраве. Освен това часовете, прекарани в
социалните медии и сърфирането в интернет, отдалечават младите хора от
реалния им живот и това може да има пагубно въздействие върху връзките им с
приятели, семейството, върху заетостта, представянето им в училище и в
извънкласните дейности.

425

1

1

Освен това допаминът, който всички получаваме, когато някой хареса
публикацията ни в Instagram, смее се на нашия Tweet или коментира статуса ни
във Facebook, може да има пагубен ефект. Тези взаимодействия утвърждават
нашия образ в социалните медии, ние чувстваме, че сме приети. Допаминът
обаче играе роля по пътя към пристрастяването и това е моментът, в който
потребителят може да стане прекалено зависим от интернет. На събитие през
2017 г. президентът-основател на Facebook, Шон Паркър, призна, че именно
допаминът води до това, че по-голямата част от времето ви преминава в
социалните медии. Въпреки негативното въздействие, което използването на
интернет може да окаже върху живота ни, важно е да запомните, че когато се
използва положително, може да бъде ефективен инструмент. Интернет съдържа
океан от информация, която може да окаже голямо влияние върху знанията,
които имаме. Вече е възможно да придобием академични знания и сертификати
по интернет, което може да подобри нашия професионален и личен живот.
Освен това интернет е изключителен метод за комуникация и свързване
с другите. Опитът ни от пандемията, свързана с разпространението на COVID-19
показва, че щеше да ни е много по-трудно без интернет общуването. Освен
това, без интернет, бизнесът не би могъл да продължи да работи по време на
изпитанията на социалното дистанциране.
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Образователният пакет DigitFIT
В рамките на образователния пакет DigitFIT ще намерите подробна информация,
свързана с всеки от модулите за обучение, както и всички необходими
материали, необходими по време на сесиите. Упражнения, линкове към
видеоклипове, предизвикателства и куизове също са на разположение в този
пакет за всеки от обучителните модули DigitFIT. Също така ще намерите цялата
подходяща информация и инструменти, необходими за 4-те “менторски кръга”™,
ако решите да участвате и в тях.
По-долу можете да намерите преглед на всеки модул и на “менторските
кръгове”:
Модул 1: Накратко - плюсовете и минусите на цифровите медии във вашия
живот
Модул 2: Цифрови медии за кариерно развитие
Модул 3: Психологическо влияние на цифровите медии
Модул 4: Да бъдем осъзнати в дигиталната ера
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“Менторски кръгове”™: В продължение на 4 сесии ще се събере малка група,
която ще осигури подкрепа между участниците и ще се съсредоточи върху
конкретни предизвикателства или проблеми, с които се сблъсквате във връзка с
темите, обсъдени в модулите за обучение.
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Сесия 1: Фокусиране върху положителните и отрицателните страни цифровите медии в живота ви
Сесия 2: Фокусиране върху психологическите аспекти на цифровите медии какви са въздействията върху вас?
Сесия 3: Фокус върху кариерното развитие - умения и възможности, свързани с
цифровите медии.
Сесия 4: Фокусиране върху бъдещи стъпки - как можете да бъдете осъзнати в
дигиталната ера?
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Накратко плюсовете и
минусите
425на цифровите медии
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Намиране на конкретна
информация в Интернет

Упражнение 1: Карти с
ефектите на цифровите
медии

Зависимост - пристрастяване
Липса на поверителност на информацията

Комуникация между обучаващи се и преподаватели
чрез различни платформи

Стрес, несигурност

Възможности за дистанционно обучение

Намаляване на уменията за
учене, на нивото на грамотност

Работно
измерение

Упражнение 2:
Социометрия

Нови и удовлетворяващи форми на работа

Стрес, пренатоварване, навлизане в
личното пространство, несигурност

Нови възможности

Намаляване на ефективността и
продуктивността на работата

Мрежи от контакти
Упражнение 3: Справяне с
негативни дигитални
навици

Социално
измерение
Свързва хората
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Забавление

REPTILES

пространство
Увеличаване на импулсивността
и нервността

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 този модул ще работим върху различните аспекти на ползите и недостатъците от използването на социалните
мрежи в нашия живот - не само най-очевидните, но и тези, които често биват пренебрегнати, и ще разгледаме
тяхното влияние върху психичното ни здраве.
Плюсовете и минусите в този модул ще бъдат разделени в три измерения: образователно, работно и социално.
Този модул няма за цел да определи дали наличието на цифрови медии в живота ни е добро или лошо. 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 разпознаване 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 разгледаме този първи модул от обучението като въвеждащ в цифровите медии, което ще ни позволи да
се научим индивидуално да използваме съзнателно цифровите медии и да развием здравословна връзка с
Интернет.
Бърз въпрос за стартиране на модула. Бъдете честни - какво мислите за дигиталните си навици?
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Теория
За да организираме този модул, структурирахме плюсовете и минусите на
цифровите медии в три измерения: образователно, работно и социално
измерение. Ще анализираме плюсовете и минусите на всяко от
измеренията поотделно.

Образователно измерение

Цифровите технологии са неразделна част от днешния учебен процес. От началните училища до
университетите, учениците и преподавателите използват широка гама от цифрови инструменти и
платформи в процеса на обучение. Той е силно интегриран в ежедневието им. Според статия,
публикувана през 2017 г., която анализира използването на цифровите медии в Европейския съюз,
образованието е третото най-споменато предимство сред потребителите. Използването на
цифрови медии в образованието обаче означава и подготовка на младите хора за ефективно и
безопасно използване на дигиталните технологии.
Нека разгледаме по-отблизо предимствата и недостатъците на широкото използване на цифрови
медии на това ниво. Едно от най-споменатите предимства в това измерение е намирането на
конкретна информация онлайн. Различни уебсайтове и социални мрежи предоставят много
надеждна информация. Младите хора могат да се възползват от търсачки като HighBeam Research,
Academia.edu, Scholar.google, където могат да намерят академично съдържание с точна
информация. Те имат възможността да се възползват и от онлайн уроци и ресурси, които се
споделят чрез социалните мрежи.
Друго предимство на цифровите медии в образованието е, че всички тези нови технологии
позволяват лесна комуникация на институциите и преподавателите с учениците/студентите чрез
различни онлайн платформи. Институциите могат да споделят публикации, които да достигат до
всички ученици/студенти, свързани са включени в дадена мрежа или използват дадена
уебстраница. Социалните медии позволяват на студентите/учениците да се свързват със своите
преподаватели или експерти в различни области. Това спомага за изграждането на по-близки и
последователни взаимоотношения между преподаватели и ученици/студенти.
Друго голямо предимство на социалните медии в образованието са възможностите за
дистанционно обучение. Има много ученици/студенти в неравностойно положение, които не могат
да посещават редовни часове в образователна институция, но, както видяхме по време на
пандемията, свързана с разпространението на COVID-19, дистанционното обучение е ценен
инструмент за образование, когато социалното дистанциране възпрепятства образователните
институции да извършват нормалната си дейност. Скоро това ще бъде неразделна част от нашата
съвременна образователна система. С помощта на различни онлайн инструменти, заедно със
социалните медии, съвременните преподаватели са в състояние да привлекат ученици/студенти
чрез програми за дистанционно обучение. Днес провеждането на лекции наживо чрез Skype или
уеб семинари чрез WebinarJam е един възможен път към разрешаването на проблемите на
учениците/студентите, които живеят в отдалечени райони.
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Въпреки всички гореспоменати предимства, има някои аспекти на цифровите медии, които могат
да повлияят негативно на учениците/студентите. Нека да разгледаме някои от тях.
Основният отрицателен ефект на социалните медии е пристрастяването. Това е свързано
например с непрекъснато проверяване на актуализациите във Facebook, Twitter или други
социални медии. Тази зависимост може да повлияе отрицателно на други важни дейности, като
концентриране върху образованието, спорт, общуване в реалния живот. Студентите/учениците,
които се опитват да правят няколко неща едновременно, проверявайки акаунтите си в социалните
медии, докато учат, показват понижено академично представяне. Способността им да се
концентрират върху конкретна задача е значително намалена заради разсейването с другата
дейност. Проучвания показват, че прекарването на твърде много време онлайн кара учениците/
студентите да пренебрегват отделянето на внимание на обучението, което се отразява негативно
на академичните им резултати.

Липсата на поверителност и недостатъчната сигурност са друг негативен аспект на цифровите
медии. Много от учениците са погълнати от социални мрежи като Facebook, Twitter и много други,
с помощта на които влизат в контакт с множество хора, които никога преди не са срещали, или с
които дори не са говорили. Те споделят своя лична информация, с която може да бъде
злоупотребено. Въпреки че голяма част от информацията, която хората публикуват в социалните
мрежи, е по техен избор, потребителите постепенно се чувстват по-сигурни да споделят по-голяма
част от личната си информация онлайн. Младите хора често започват да вярват по-лесно на
непознати и да споделят лични разговори, с които може да бъде злоупотребено. Това е голямо
предизвикателство, пред която са изправени социалните медии. Поради това неприкосновеността
на личния живот е една от пречките пред използването на социалните мрежи в образованието.
Установено е също, че социалните медии причиняват стрес, предизвикват несигурност и ви карат
да се съмнявате в собствената си преценка. Най-уязвими към това са младите хора. Когато
използват социални медии, младите хора виждат публикации на хора, в които те отразяват своите
пътувания, постижения, семейство...изглежда, че те всичко е перфектно, което обаче може и да не е
така. В този смисъл младите хора са изложени на дезинформация. Това затруднява младежите да
правят разлика между истинска информация - факти - и нереална информация. Понякога
социалните медии също могат да накарат младите хора да сравняват собствения си живот и
постижения с тези, които виждат онлайн, изпитвайки натиск да ги направят подобни на тези в
публикациите.
Друг страничен ефект на цифровите медии в образованието е, че могат да намалят способността за
учене, правопис и граматика. Днес учениците/студентите разчитат на достъпността на
информацията в социалните медии и в мрежата като цяло, за да дадат отговори, което може да
намали фокуса върху ученето и запаметяването на информация. Популярността на социалните
медии и скоростта, с която се публикува информация, провокират несериозно отношение към
правилния правопис и граматика. Намалява способността на учениците/студентите да пишат
вярно, без да разчитат на функцията за проверка на правописа на компютъра или телефона.
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Работно измерение

Дигитализацията на съдържанието и данните, както и новите цифрови комуникационни
технологии, разкриха нови възможности за това къде, кога, как и от кого се извършва работата.
Характерът на работата е трансформиран от цифровите технологии. Повишените възможности за
свързване, наличността на цифрови данни, високоскоростният интернет и по-добрите съобщения,
аудио и видео технологията означават, че много хора вече имат повече възможности за работа от
вкъщи или навсякъде по всяко време, тъй като работата онлайн става все по-често срещана. Много
задачи вече могат да бъдат изпълнени от стотици или дори хиляди километри без затруднения.
Вече често не е необходимо всички работници да присъстват в една и съща сграда или помещение
и е възможно прилагането на по-гъвкави работни практики.
Тази гъвкава работа носи няколко предимства за работниците, работодателите и обществото
като цяло. Освен повишената производителност, по-голямата адаптивност, предоставена от
дигиталните медии, този вид работа позволява по-добра интеграция на професионалния и личния
живот - критичен елемент, който позволява на работниците ефективно да балансират различни
роли в работата и семейството. В по-голям мащаб, по-голямата гъвкавост на работата помага да се
изравнят и глобализират възможностите за работа на хората, живеещи в отдалечени райони, както
и на тези, които са по-малко мобилни или живеят в страни с по-слабо развита или затруднена
икономика.
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Този нов подход към работата позволява на различни кадри свободно да се придвижват и да
сменят местоработата си, тъй като концепцията за традиционните трудови правоотношения се е
променила през последните десетилетия. В този смисъл географските, културните и езиковите
бариери вече не са проблем за привличане на нови кадри към компаниите, което увеличава
производителността и качеството на работата. В същото време наличието на този широк набор от
кадри на пазара на труда увеличава конкурентоспособността и необходимостта от диференциране
и непрекъснато обучение, от развитие на нови умения, което увеличава нивата на стрес на
работниците, тъй като конкуренцията на глобално ниво е постоянна и необходимостта от
адаптиране към промените е от съществено значение за всяка работа. Ето защо много хора се
чувстват подложени на стрес, свързан с използването на дигиталните медии, претоварени, с
увеличен обем на работа. Те чувстват и намеса на работата в личния си живот и несигурност
поради непрекъснатата и непредсказуема промяна в приложенията и изискванията на социалните
медии.
Хората също се борят да овладеят нови режими и норми на комуникация. Тъй като бързо
променящият се пазар на труда напредва в дигитализацията си, от първостепенно значение е да
останем в течение на цифровите технологии, за да бъдем конкурентоспособни. С други думи, това,
което работите днес, може да не е от значение утре. Ето защо уменията за цифрова грамотност се
нуждаят от постоянно внимание и редовна актуализация, от нови знания.
Като част от дигиталната трансформация много работни места изчезват и в бъдеще вероятно ще са
още повече. От друга страна, това също е възможност за много нови форми на работа, създадени
както директно (например нови работни места за анализатори на данни, маркетингови специалисти
в сферата на социалните медии, софтуерни програмисти), така и косвено, чрез повишаване на
производителността, намаляване на цените и по стимулиране на търсенето.
Креативността и иновациите са някои от елементите, използвани в дигиталните медии, които
помагат на хората да се изразяват по много начини (публикуване на снимки, блогове, публикации,
видеоклипове, аудио клипове), да бъдат оригинални и да изследват своите таланти. Няма нужда да
чакате специален повод, дигиталните платформи са пълни с възможности за всички. Много са
художниците и предприемачите, които са изградили успешна кариера, след като са споделяли
своите идеи и творения онлайн.
Несъмнено въздействието от достигането до широка аудитория се оказва ключът към успеха,
но възможностите, които предлагат цифровите медии, не се получават безвъзмездно.
Емоционалното въздействие на излагането на социалните мрежи може да бъде много вредно, тъй
като е по-лесно да критикуваш или тормозиш някого онлайн, скрит зад екрана.
Тъй като цифровите медии трансформират работата и предизвикват креативността, те имат
потенциала и да намалят ефективността и производителността на работата. Множеството
платформи и огромното количество информация и съдържание на една ръка разстояние могат да
разсеят работниците и да нарушат ритъма на работа. В допълнение, тъй като повече хора работят
онлайн, ценното време на комуникация лице в лице намалява, което може да намали
сътрудничеството и потенциално да попречи на иновациите.
Сред всички различни видове взаимоотношения и връзки, които развиваме през целия си живот,
нашите мрежи са се превърнали в източник на голяма част от обучението, растежа и реализацията
в живота ни, както в личен, така и в професионален план. Нашите мрежи съдържат голяма част
от важните елементи, които ни помагат да си намерим работа, да научим нови умения, да
споделяме нови идеи, което до голяма степен е ключът за успеха. Въпреки че можем да оценим, че
винаги е имало много ползи от ефективната работа в мрежа, способността ни да овладеем работата
в дигиталния свят може да изведе тези предимства и възможности на друго ниво. Вашата социална
мрежа може да помогне за вашето професионално развитие, от откриването на възможности за
работа или споделяне на добри практики или опит от ваши колеги и приятели, или до изграждане
на по-добри взаимоотношения с вашите клиенти, ако имате бизнес, и стимулиране на продажбите
ви, ако предлагате продукти или услуги. Освен това, дигиталните мрежи не изискват много
инструменти и ресурси, а само смартфон, имейл адрес, профил във Facebook, Twitter или LinkedIn.
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Социално измерение

Всички сме съгласни, че цифровите технологии и комуникацията са тук и ще останат част от нашето
ежедневие. Много от нещата, които правим ежедневно, се случват чрез използването на компютър
или дори в по-голяма степен на смартфон, който е с нас навсякъде. Гледаме прогнозата за времето,
организираме деня си, запазваме файлове, общуваме с приятели и семейство, пазаруваме или
избираме доставчик на определена услуга...всичко това са само някои от примерите за това, което
можем да направим, използвайки малко преносимо устройство с интернет връзка. Вече обсъдихме
как това инвазивно присъствие на технологията може да повлияе на начина, по който се отнасяме
един към друг - социалните ефекти на технологиите.
Цифровите медии свързват хората по начини, които никога преди не са били възможни,
позволявайки на потребителите да поддържат приятелства през времето и разстоянието. Те ни
позволяват да се свържем отново с отдавна изгубени приятели и с хора, които искаме да опознаем
по-добре. Това обогатява отношенията на хората и способността им да поддържат връзка, както и
способността на приятелите и семейството да идентифицират и помагат на близките в нужда.
Според проучване от 2015 г. на Pew Research Center, използването на социални технологии е
свързано с наличието на по-голям брой близки доверени лица, както и с по-голям и поразнообразен социален кръг.
Освен тези предимства, социалните мрежи предоставят начини да създадете нови приятелства,
дори ако сте най-интровертният човек на планетата. Друго проучване на Pew показва, че 57% от
тийнейджърите заявяват, че са се запознали с нов приятел онлайн, а 83% заявяват, че социалните
медии ги карат да се чувстват по-свързани и информирани за живота на приятелите си.
Въпреки факта, че много потребители на социални мрежи са в крак с това, което се случва в живота
на техните приятели, те често не успяват да си общуват пълноценно в реалния живот. Те могат да
имат хиляди приятели в социално приложение, но да са самотни и да нямат истински
взаимоотношения с други хора. Следователно технологията може да ви попречи да имате истински
човешки контакт и взаимодействие.
Често посочвано предимство на социалните медии е, че чрез тях можем да се информираме за
текущите събития по света. С помощта на социалните медии можем да получим факти и истинна
информация, като направите известно проучване. Въпреки това, в днешно време, поради
претоварването с информация, вече често не можем да поемем и обработим повече информация,
която би могла да е от значение за нас. Хората биват бомбардирани с новини, когато влязат във
Facebook, Twitter, Reddit или други социални медийни платформи, и резултатът е, че не сме толкова
добре информирани, колкото бихме могли да бъдем, относно текущите събития. Част от
информацията, която получаваме по този начин, е и без значение за нашето ежедневие.
Често биваме съветвани да бъдем предпазливи при споделянето на подробности от живота си в
социалните медии. Прекаленото споделяне може да изложи на опасност нашата поверителна
информация. Понякога обаче, колкото и да сте предпазливи относно личните си настройки за
поверителност в собствения си акаунт, не можете да контролирате какво споделят приятелите ви
онлайн. Случва се да бъдете отбелязвани в снимки и публикации за личния им живот, независимо
дали това става със или без вашето съгласие.
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Пристрастяването към социалните мрежи може да има отрицателни ефекти върху здравето и
благосъстоянието на хората. Тийнейджърите са най-засегнати от пристрастяването към социалните
медии. Те широко използват социалните мрежи и в крайна сметка могат да бъдат откъснати от
реалния живот. Това също така може да доведе до загуба на време, което би могло да бъде
използвано за други продуктивни задачи и дейности. Според Тристан Харис, инженер на Google, 50%
от подрастващите се смятат за зависими, а 72% считат за необходимо да реагират незабавно на
съобщения или нотификации от техните социални мрежи.
Най-лошото е, че постоянното използване на компютри, таблети и телефони не само създава
зависимост, но може да доведе до постепенна загуба на умения като планиране и организация или
вземане на решения, като в същото време може да увеличи импулсивността и нервността.
Въпреки това, социалните медии, когато се използват умерено, могат да осигурят забавление и
удоволствие. Повечето хора се присъединяват към социалните мрежи, за да се забавляват, да
споделят снимки, коментари, публикации, видеоклипове и т.н. с други хора. Те могат съответно и да
гледат чужди снимки, коментари и видеоклипове. Те се чувстват щастливи и доволни, когато техни
публикации и снимки получават “харесвания” и коментари в социалните мрежи. Други използват
социалните медии за достъп до различни приложения, като игри, гледане на филми, сериали или
видеоклипове в Youtube, включително и такива, свързани с техните хобита или интереси.
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Упражнения

13

Упражнение
Карти с ефектите на цифровите медии

Водещият раздава картите с ефектите на цифровите 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.

14

Упражнение
Социометрия

Водещият инструктира всички участници да се разхождат из стаята в
различни посоки, с различна скорост. В един момент той/тя задава един
въпрос и тези, чийто отговор е „ДА“, се събират заедно от едната страна
на стаята, а от другата страна застават тези, чийто отговор е „НЕ“.
Водещият продължава да задава въпроси и участниците се подреждат
според отговорите си.

Упражнение
Справяне с негативните дигитални
навици

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
итуацията си.
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Заключение

Както посочихме, цифровите медии водят до революционни промени в начина, по който възприемаме
образованието, работната среда и дори социалния живот.
По време на този модул разгледахме много положителни страни, които цифровите медии донасят в живота ни,
както и поредицата от нови предизвикателства и проблеми, пред които сме изправени в тази област.
Младите хора са най-уязвими при развитието на негативни дигитални навици. Следователно качественото и
навременно обучение по тази тема не само може да доведе до избягване на възможни дигитални зависимости
или проблеми със стреса и безпокойството, но може да им позволи да извлекат максимума от всички цифрови
инструменти, с които разполагат.
Вярваме, че първата стъпка към справянето с тези предизвикателства, е осъзнаването им. С този модул искаме
да инициираме колективно разглеждане на темата, което да ни накара да разберем по-добре широкия свят на
цифровите медии с неговите плюсове и минуси.
В края на този модул нашата цел е да ви дадем ясна представа за огромните възможности, които цифровите
медии предлагат в много измерения на живота на един човек, като сме наясно, че има и неблагоприятни
ефекти, които могат да бъдат смекчени, ако са налице подходящите умения за това.
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Куиз

17

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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Куиз (отговори)
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

20

Хората все по-трудно измерват времето, което ежедневно прекарват в използване на дигиталните медии. В
много случаи това време представлява част от дигиталното здраве на индивида, 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 през целия ден? Забелязвате ли как непрекъснато проверявате
смартфона си? И преди да заспите, забелязали ли сте, че отново проверявате телефона си?
Средно хората докосват телефоните си по 2617 пъти на ден. Всички тези телефонни докосвания и
взаимодействия възлизат на 2,42 часа на ден за средния потребител и 3,75 часа за потребителя, който отделя
повече време за това. Това е голяма част от живота ни, нали? И проблемът е, че дори не забелязваме това.
В този модул разгледахме доста плюсове и минуси на цифровите медии в три различни измерения и два пъти
се запитахме каква е връзката ни с цифровите медии.
Крайно време е наистина да осъзнаем как и колко използваме цифровите медии. Предизвикателството 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 или друго
устройство. Не се състезаваме за това кой използва по-малко дигиталните медии, но нека осъзнаем по време
на това предизвикателство какво е потреблението ни на интернет и дали това отговаря на първия ни отговор
в началото на модула.
Резултатът от това предизвикателство е да осъзнаем какво, кога, защо и как използваме дигиталните медии и
да разберем дали самооценката ни от началото на модула е вярна.
Допълнителна информация:
- Гледането на телевизия също представлява използване на социалните медии.
- Има някои приложения, които можете да използвате, за да увеличите максимално ефективността си в това
предизвикателство.
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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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.

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.

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 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.

Стефан е 55-годишен мъж. Преди три седмици компанията, в
която работи повече от 20 години, трябваше да го съкрати и
да го уволни.

Казус 3

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?
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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 режим на онлайн работа, което означава,
че служителите трябва да работят от вкъщи през
повечето време. Тя е майка на 9-месечно момиченце,
което също е 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 е опитала да изпрати дъщеря си в
ясла, но детето не е било прието. Ана е говорила и с
шефа си за това, но той не й предложил решение.
В този момент тя не знае какво да направи, 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 от COVID-19, училището е
принудено да направи някои промени в
методологията на преподаване. Броят на
присъствените часове е намален, за сметка на поголемия брой часове онлайн обучение.
Това означава допълнителна работа за Луис,
който в допълнение към подготовката на всички
материали за обичайните присъствени часове,
трябва да подготви специални материали за
онлайн уроците за всеки ученик, а и трябва да
бъде на разположение, за да отговаря на
въпросите, които учениците задават чрез онлайн
платформа, разработена от училището.
Цялата тази допълнителна работа кара Луис да не
може да се откъсне от работата си и семейството
му страда от последствията. В този момент той не
знае какво да направи, за да разреши този
проблем.
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Въведение
През 2001 г. се появява фразата „цифрово поколение“, която описва новите поколения, които израстват с
компютри и интернет от най-ранна възраст, и ги разграничава от по-старите поколения или „цифровите
имигранти“. Оттогава тази фраза предизвиква поредица от дискусии по отношение на твърденията, че
„цифровото поколение“ мисли и обработва информацията по различен начин от „цифровите имигранти“, и че са
необходими фундаментални образователни реформи, които да адаптират системата към новите поколения. Тези
дискусии обаче изглежда пренебрегват едно много важно разграничение - да принадлежиш към „цифровото
поколение“ не е същото като да си „дигитално грамотен“.
Как разбирате тези две описания?
Вярно е, че днешните млади хора са родени в дигитална ера и технологиите са неразделна част от живота на поголямата част от подрастващите и младежите. Като млади хора сте заобиколени от цифрови технологии и найвероятно прекарвате голяма част от времето си в гледане на телевизия, сърфиране в интернет, игри,
използване на мобилни телефони и т.н. Според Евростат през 2016 г. 91% от младите хора в ЕС използват
ежедневно интернет, в сравнение със 71% за цялото население на ЕС[1].
Колко време мислите, че прекарвате ежедневно, като използвате телефона или други устройства за
забавление?
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) засягат ежедневието на младите хора по много начини,
независимо дали са на работното място, в образователна институция, у дома или в движение. Мобилните
телефони, таблетите, нетбуците, лаптопите и компютрите са само част от устройствата, които се използват - често
ежедневно - от голяма част от населението на Европейския съюз (ЕС), особено от младите хора. Определянето на
всички млади хора като принадлежащи към “цифровото поколение” обаче не отразява факта, че не всички
подрастващи и младежи получават еднакво обучение по дигитални умения или имат еднакъв достъп до
дигитални и онлайн инструменти. Това рискува да изключи и уязвимите млади хора от предоставянето на услуги,
свързани с развитието на дигитални умения. Друг въпрос е също така, че често младите хора използват ИКТ найвече за развлекателни цели (като игри, онлайн комуникация, гледане на видеоклипове и др.), а не за изграждане
на техните умения в някаква област, за формално или неформално обучение.

Следователно въпросът сега е как можете да използвате
ИКТ, за да станете „дигитално компетентни“ или
„дигитално грамотни“, особено по отношение на подбора
и анализа на информация, защитата на личните данни и
създаването на съдържание онлайн и онлайн работата в
екип. Все по-важно е младите хора не само да имат достъп
до Интернет чрез различни устройства, както и основни
дигитални умения, но да знаят как да използват цифровите
медии и различни дигитални инструменти за подобряване
на възможностите им за кариерно развитие и намиране на
подходяща работа, за изграждане техните умения, за
натрупване на опит и знания.
Целта на този модул е да изследва различни аспекти на
онлайн дигиталните инструменти, които можете да
използвате, за да подобрите възможностите си за заетост
и да развиете уменията си, които биха били полезни за
вашето личностно и професионално развитие.
За какво най-често използвате ИКТ? Какви ИКТ
използвате?
1Евростат,

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Being_young_in_Europe_today__digital_world
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Теория
На първо място, нека видим какво представляват цифровите медии. Цифровият носител е всеки
носител, кодиран в машинно четими формати. Цифровите медии могат да се създават, преглеждат,
разпространяват, модифицират и съхраняват на цифрови електронни устройства. Това включва
текст, аудио, видео и графики, които се предават през Интернет за гледане в мрежата. Примери за
цифрови медии включват софтуер, цифрови изображения, цифрово видео, видео игри, уеб
страници и уебсайтове, социални медии, цифрови данни и бази данни, цифрово аудио, електронни
документи и електронни книги.
Цифровият носител е силно свързан с данни и с комуникация. Онлайн пространството ви дава
уникална възможност за достъп до безпрецедентно количество информация за секунди и затова е
важно да знаете как да намерите информацията, от която се нуждаете, да я анализирате и да я
селектирате. Също така е важно къде, как и с кого да общувате чрез цифрови инструменти. За
вашето професионално развитие в която и да е област трябва да имате необходимите умения и
знания, свързани с използването на цифрови медии, за да бъдете успешни.
Ето защо в този модул сме подготвили преглед на различните аспекти и инструменти на
цифровите медии, които можете да използвате за кариерното си развитие. Може би вече
познавате някои от тях, но може да намерите полезни съвети или по-подходяща информация за
това как можете да ги използвате, за да подобрите възможностите си за заетост и кариерно
развитие.

Комуникация и изграждане на имидж

Електронна поща

За да започнем работата си по този модул, ще разгледаме нещо много фундаментално за
днешната комуникация - електронната поща (имейл). Тя съществува от 70-те години на миналия
век, но сега е един от най-важните и най-използваните инструменти за цифрова комуникация в
света. Имейлът изпраща съобщение от уникален адрес (вашия „имейл адрес“, обикновено хостван
от услуга като Gmail, Hotmail или частна мрежа на вашия работодател или университет) до друг
уникален адрес, чрез Интернет.
За да използвате повечето онлайн услуги ви е необходим имейл. За социалните мрежи, онлайн
пазаруването, онлайн банкирането и онлайн приложенията е необходимо да имате имейл адрес.
Поддържането на професионален имейл е много важно за различни цели, особено когато
кандидатствате за работа, университет, стажове и т.н. Затова използвайте вашето име или вариант
на вашето име като имейл адрес. Опитайте формати като Име.Презиме.Фамилия@EmailServer.com
(на латиница) или подобни варианти, за да направите добро впечатление и да имате
професионален подход.
Непрофесионалният имейл адрес наистина може да бъде пречка и това, което сте смятали за
оригинално, когато сте били по-малки, може да стане смущаващо, когато сте по-възрастни.
Друга положителна страна на професионалния имейл адрес е, че е по-малко вероятно да се
наложи да го промените - промяната на вашия имейл адрес и необходимостта да актуализирате
всичките си акаунти, от социалните мрежи до пазаруването, може да бъде едно от най-малко
вълнуващите неща, които бихте искали да направите .
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Социални мрежи
По-голямата част от нас сега имат поне един акаунт в социалните мрежи/медии - а много от нас
имат по няколко. Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat и Pinterest в момента са най-популярните
социални медии в света. Facebook има 2,2 милиарда посещения на месец - това е около едно
посещение на трима души в целия свят.
Присъствието в социалните медии може да бъде от полза по много начини, тъй като освен забавно
съдържание, те предлагат платформа за работа в мрежа, споделяне на идеи и промотиране.
Можете да се включите в различни групи, според вашите интереси, да следвате бизнеси, които
харесвате, да идентифицирате възможности за работа, доброволчество и т.н. По-нататък ще
разгледаме тези опции в модула, но също така искаме да подчертаем, че не трябва да се чувствате
задължени да присъствате във всички социални медии, ако не искате. Можете да изберете само
една или две, които да използвате, или изобщо да не сте активни в тях, ако не искате. Изключение
може да има, ако притежавате или стартирате бизнес, или изграждате марка онлайн - в този случай
е добре да сте активни в няколко социални мрежи едновременно. Независимо какво решите и как в
момента използвате (или не използвате) социалните мрежи, като млади хора и развиващи се
професионалисти, трябва да разберете как социалните медии могат да повлияят на вашето
обучение, професионалното ви развитие и заетост. Използвани ефективно за дейности като
изследвания и самореклама, социалните медии могат драстично да подобрят вашето кариерно
развитие. Ако обаче се използват небрежно, социалните медии могат значително да увредят
шансовете ви на пазара на труда.
Изградете правилния имидж

Заетостта не се състои само в това да започнете
следващата си работа. Става въпрос за способността ви да развивате и управлявате своята
кариера. Чрез социалните медии имате възможност да запазите професионалната си идентичност и
да се изявите по правилния начин. Нещо, което е валидно за всички социални медии, е, че трябва
да сте наясно какво публикувате, каква представа за себе си създавате и как това може да повлияе
на вас и на мнението на другите за вас. Когато кандидатствате за работа, вашият потенциален
работодател вероятно ще ви потърси онлайн, за да научи повече за вас, така че имиджът ви
онлайн е изключително важен. Уверете се, че не се вижда нищо, което не искате работодателите
да виждат, когато ви търсят. Много професии като медицина, преподаване и право също имат
насоки за използването на социалните медии, които подчертават необходимостта от
професионално поведение онлайн. Потърсете онлайн примери за насоки за това от
професионалните области, които ви интересуват.
Бъдете отговорни за използването на социални медии. Уверете се, че това, което пишете, е:
положително - не се оплаквайте от класа/курса си или от
отделни хора, подкопавайте авторитета на другите и не
споделяйте разочарования от работата си
• с добро качество - проверете автентичността на нещата,
които споделяте, избягвайте жаргонен език и проверявайте
правописа си
• обмислено - направете пауза, преди да публикувате,
избягвайте да използвате социалните медии, когато сте
ядосани или емоционални, и не публикувайте, когато сте под
въздействието на алкохол
Артикулирайте използването на социалните медии чрез:
идентифициране на това, което искате да постигнете
изясняване защо използвате конкретни инструменти, кога, как
и за какво
избирайки внимателно вашите контакти, приятели и това кого
да следвате
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Откроявайте се от другите
Това, че се отличавате от другите и имате стратегически подход онлайн, ще ви помогне да се
откроите от другите кандидати за определена работа, така че помислете какво ви прави различен,
след което подкрепете с примери. Например, ако имате ниша на знания, споделете интересни
статии и участвайте в дискусии около тази тема. Ако имате определено умение, демонстрирайте го.
Разработете си стратегия
За да имате по-голям шанс за успех с намирането на работа и привличането на работодатели,
трябва да бъдете инициативни. Това може да включва:
проучване на работодатели и специалисти във вашия район и следене на новини от вашата
област, ако вече сте избрали насока на своята кариера
търсене на свободни работни места - работодателите все повече използват LinkedIn, Facebook и
Twitter, за да ги популяризират
създаване на връзки чрез свързване с лица, работещи във вашия район
следване на работодатели, установяване на контакт и задаване на въпроси, за да получите подобра представа за дадена организация - и да се рекламирате
Решете кои социални медии ще ви бъдат най-полезни
Всяка социални медия има свои силни страни и приложения. Бъдете наясно какво искате да
постигнете и как ще го направите. Разберете кои инструменти се използват от работещите във
вашата предметна област и проучете защо и как се използват. Помислете колко време искате да
отделите на социалните медии. По-добре е да бъдете редовно и целенасочено активни в една или
две платформи, отколкото да се разпростирате непоследователно и повърхностно в много
платформи. Също така е дибре да бъдете последователни във вашите професионални профили и
да ги свързвате, за да представите пълна картина за себе си на потенциалните работодатели.

LinkedIn
Това е много повече от онлайн автобиография. Създаването на акаунт в LinkedIn ще ви помогне да
сте сигурни, че професионалният ви профил се появява във всяко търсене на Google от страна на
потенциални работодатели. Можете да използвате LinkedIn за да:
проучите информацията за конкретни фирми и да следвате ключови влиятелни лица в избрания
от вас сектор;
pазберете за експертите в бранша и техните мрежи чрез фирмените страници
рекламирате себе си за стаж или работа
идентифицирате уменията, които служителите във вашия сектор трябва да притежават
демонстрирате интереса си към даден сектор, като се присъедините и участвате в дискусионни
групи
установите връзки и развиете вашата мрежа от контакти
давате и получавате препоръки за вашите умения от контакти
разберете какво са направили предишни възпитаници от курса ви с помощта на инструмента
„Възпитаници“ (‘Alumni’)
Уверете се, че имате актуална и включваща ключови думи автобиография в LinkedIn, и редовно
следвайте съветите на LinkedIn за търсещите работа, така че следващия път, когато влезете,
следващата ви работа може да ви намери, вместо да се случи обратното.
Важно е да се уверите, че вашият LinkedIn е изчерпателен и съдържа най-актуална информация поемете отговорността да го поддържате актуален. Проактивността по отношение на социалните
медии може да ви позиционира така, че сте готови да търсите работа по всяко време - когато
трябва да си намеите работа или когато търсите промяна.
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Внимателно изграденият профил може да привлече
последователи, включително потенциални работодатели.
Можете да използвате Twitter за да:

Twitter

Facebook

следвате работодатели, практикуващи специалисти и
коментатори във вашата област на интерес
да сте в течение с новини и събития във вашия сектор
демонстрирате интереса си, като се присъедините към
дискусии
привлечете внимание към вашата активност в други
платформи, например когато сте публикували в блога си
или сте добавили информация към електронното си
портфолио
Помислете дали не е по-добре да имате отделен лични и
професионален профил и да не ги свързвате. Не забравяйте,
че личните профили често са публични по подразбиране,
освен ако не зададете друго. Можете да използвате Facebook за
да:
„харесвате“ страниците във Facebook на съответните
компании или организации и получавате актуализации от
тях
се присъедините към групи, свързани с вашето търсене на
работа или област на интерес, публикувате коментари и
участвате в дискусии
публикувате съдържание, подходящо за вашата кариера и
търсене на работа
се свързвате в мрежа и общувате с хора, които биха могли
да ви включат в проекти, да предложат възможности за
работа или доброволчество, да споделят идеи, които биха
били полезни за вашето професионално развитие и т.н.
Други инструменти и социални мрежи

Обхватът на инструментите се променя често и трябва да можете да разберете от вашите
приятели и преподаватели кои са тези, които се използват във вашата сфера. Например:
Pinterest - визуално табло, добро за демонстриране на работата ви, както и за проучване и
събиране на ресурси
сайтове за блогове като WordPress - добри за установяване на вашата онлайн идентичност и
демонстриране на вашите интереси и умения
Dribbble, Behance и Art Rules - за творческия сектор
Не спирайте дотук - помислете за достойнствата на други инструменти и социални медии.
Направете свое проучване - как другите използват тези инструменти и какви проблеми решават?
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Незабавни съобщения и видеоконференции
Има различни приложения, които можете да използвате за онлайн комуникация с приятели и колеги
- чрез изпращане на текстови съобщения или директен разговор с тях. Тази комуникация също е
все по-важна, особено в ситуации като пандемията, свързана с разпространението на COVID-19.
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 от и към вас в реално време безплатно, при условие че имате достъп до Интернет.
Примери за тези видове приложения, за които вероятно сте чували или вече използвате, включват
WhatsApp, Facebook Messenger, Signal, Telegram, Viber и Kik. Имайте предвид, че лицето, с което
искате да се свържете, също ще трябва да има инсталирано приложение, акаунт и достъп до
Интернет.
Приложенията за съобщения също са полезни, защото ви позволяват да създавате групови чатове
с няколко души. Това може да са вашите приятели или семейство, но говорейки за вашата работа и
професионално развитие, може да е екипът, с който работите по даден проект.
Запомнете: ако сте заети и не искате да ви притеснява многократният звуков сигнал, можете да
заглушите приложенията си за чат и да се върнете към тях в по-удобно време.
Инструментите за видеоконферентна връзка също са много добър начин за онлайн работа в екип с
колеги от всяка точка на света, което е все по-важно в много от днешните работни места.

Zoom

Skype

Безплатната версия на Zoom позволява разговори с
продължителност до 40 минути с до 100 участници. Той
позволява организацията на лесни за настройка срещи,
възможност за споделяне на екрана и запис на срещата.
Можете бързо да създадете и споделите връзка за частна
среща с човек или екип и да се свържете чрез видео и аудио.
Платената версия предлага повече възможности и не
ограничава времето за среща.
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 един на един.

Google
Hangouts

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

Facebook Live

Facebook Live е функция на Facebook, която използва камерата
на компютър или мобилно устройство за излъчване на видео
в реално време към Facebook. Като оператор на живо можете
да решите кой във Facebook може да види вашето видео и да
използвате това съдържание, за да ангажирате аудиторията
си по време на важни за вас моменти и събития.
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Споделяне и онлайн работа в екип с други хора
Споделяне на файлове
Има много начини да споделяте вашите файлове с други и това много често се прави, когато
работите или учите - трябва да знаете какво и как да изпратите на колегите и ръководителите си.
Разбира се, много работни места имат свои собствени правила за това и вие сте запознати с тях,
след като започнете да работите на определено място. Има обаче няколко общи начина за
споделяне на файлове, които биха могли да бъдат много полезни.
Въпреки че всички програми за електронна поща вече ви позволяват да прикачвате документи или
файлове (като електронни таблици или снимки) към имейл и да ги изпращате до някого, който може
да изтегли файла, използването на безплатни онлайн услуги за споделяне на файлове също се
увеличава, тъй като те са по-подходящи за споделяне на по-големи файлове, като изображения или
видеоклипове. Примери за това са WeTransfer.com или Dropbox.com. Можете също да използвате
Google Drive за съхранение и споделяне на файлове.
Съвместно разработване на проекти
Ако искате да работите върху файл с друг човек или група хора, така че всички да можете да го
редактирате, най-добре е да използвате онлайн инструмент като Google Drive (Google Диск). За да
направите това, създавате файл в Google Диск на вашия акаунт в Google, споделяте го с колегите си
чрез линк и след това можете да правите редакции и да ги виждате в реално време. Можете да
използвате това за създаване на документи (Google Docs), електронни таблици (Google Sheets) или
презентация (Google Slides). Можете също да използвате Google Forms, ако искате да създадете
анкета за свой проект.
Запомнете: сигурността е важна! Никога не изтегляйте файл от неизвестен подател или файл, който
изглежда подозрителен. Може да съдържа вирус или вредно съдържание.
Към платформите за съвместна работа и онлайн инструментите за разделяне на задачите се отнасят
Slack и Trello, които можете да разгледате. Сайтът miro.com също е полезен за съвместна работа в
онлайн режим.
Оригинално съдържание - креативни подходи
Най-вероятно вече сте запознати с презентации на PowerPoint, които се използват в училища,
университети, различни събития, свързани с образованието и работата. Има обаче някои покреативни начини за ангажиране на вашата публика чрез презентация, които набират популярност.
В един момент може да помислите за създаване на презентация с Prezi или Canva, които са
безплатни инструменти за разработване на визуални презентации на различни теми.

Prezi

Prezi е уеб-базиран инструмент за създаване на презентации.
Той е подобен на други софтуери за презентации, като
Microsoft PowerPoint, но предлага някои уникални функции,
които го правят добра алтернатива. През последните години
той стана популярен в училищата и бизнеса. Ако искате да
създадете презентация, която е малко по-атрактивна, Prezi
може да е за вас. Повечето видове софтуер за презентации
използват подход, основан на слайдове, при който се движите
напред-назад между отделни слайдове, нещо като страници в
книга. Prezi обаче използва подход, основан на платното.
Вместо да използва слайдове, Prezi има едно много голямо
платно, по което презентацията ви се движи, увеличавайки и
намалявайки изображенията и текстовете. Вижте повече на
www.prezi.com.

33

Slidedog

SlideDog е инструмент за мултимедийна презентация, който
ви позволява да създавате плейлисти за презентации чрез
комбиниране на различни типове файлове и медии. Можете
безпроблемно да комбинирате множество елементи от
PowerPoint, PDF документи, уебсайтове, Prezi презентации,
изображения и филми заедно в една презентация, без да се
налага да спирате потока на речта си, за да изведете
следващия си елемент на екрана.

Създаване на автобиография и мотивационно писмо.
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).
Има много различни начини, по които можете да опишете своите умения. Независимо дали искате
да привлечете вниманието към образованието си, да докажете творческите си способности или да
поставите акцент върху съответните си умения, всичко е свързано с приспособяването на вашето
CV според вашите силни страни и сферата, в която кандидатствате за работа. Вашето CV може да
зависи и от предишния ви опит или настоящите обстоятелства. Това е мястото, където цифровите
медии идват, за да ви помогнат да структурирате вашето CV и да намерите различни примери за CV
онлайн, като се уверите, че знаете как да напишете вашето.
Има много различни уебсайтове, където можете да намерите информация за това как да създадете
вашата 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 вашето CV онлайн, като използвате стандартизирания формуляр и въведете
вашата информация.

Развий кариерата си

Canva

Canva е платформа за графичен дизайн, която позволява на
потребителите да създават графики в социалните медии,
банери и корици, презентации, плакати, флаери и друго
визуално съдържание. Тя е достъпна в мрежата и мобилните
устройства и обединява милиони изображения, шрифтове,
шаблони и илюстрации, дори анимации. Можете да изтеглите
и отпечатате вашите презентации или други визуални
материали, или можете да ги използвате дигитално онлайн.
Вижте повече на www.canva.com.
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Автобиографиите често се придружават от мотивационно писмо. Мотивационното писмо е
документ с дължина около една страница, което се използва, за да опише защо сте идеалният
кандидат за определена позиция. Обикновено се прилага към автобиографията ви. 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
Kандидатствате 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 през 2020 г.)
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
Заедно с автобиографията Europass, Европейскатакомисия 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.
Онлайн платформи за обучение.
В днешно време има доста начини да изградите уменията си и да придобиете знания онлайн по
предпочитаните от вас теми и области на интерес. Често достъпните онлайн курсове се предлагат
безплатно от най-добрите преподаватели от университети и компании от световна класа, така че
можете да научите нещо ново по всяко време и навсякъде. Чрез курсовете получавате достъп
видео лекции, упражнения за домашна работа, викторини и дискусионни форуми. Някои от опциите
са безплатни, други се плащат, за да получите официален сертификат, така че възможностите са
безкрайни. Тук ви представяме кратък преглед на някои от съществуващите онлайн платформи за
обучение:

Coursera

Coursera е платформа за онлайн обучение, основана през
2012 г. от преподавателите в Станфордския университет
Андрю Нг и Дафни Колер, която предлага масивни отворени
онлайн курсове (MOOC), специализации и академични
степени.
Coursera работи с университети и други организации, за да
предлага онлайн курсове, специализации и академични
степени по различни предмети, като инженерство, машинно
обучение, математика, бизнес, компютърни науки, дигитален
маркетинг, хуманитарни науки, медицина, биология, социални
науки и други. Курсовете на Coursera продължават
приблизително четири до десет седмици, с един до два часа
видео лекции седмично. Тези курсове предлагат викторини,
седмични упражнения, различни задачи и понякога
окончателен проект или изпит. Coursera е една от найдобрите онлайн платформи за обучение. Всеки може да се
регистрира и да се запише безплатно в различни курсове,
както и да спечели сертификат за завършване на курса.
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edX

Khan
Academy

Alison

Codecademy

edX ви позволява да се запишете в курсове, предлагани от
различни престижни училища и университети от цял свят.
Можете да участвате в тези курсове безплатно и ако се
интересувате от получаване на сертификат, заплащате малка
сума, което автоматично ви прави допустими за получаване
на сертификат за конкретния курс при успешното му
завършване. За целта трябва да завършите целия курс и да
получите положителни оценки. edX предлага курсове в
стотици различни области от музика до медицина - можете да
избирате подходящия за вас курс. Можете също да изберете
различни езици.
Khan Academy започва като малък канал в YouTube с няколко
видеоклипа, които създателят качва, за да научи своите
братовчеди на някои основни понятия в математиката. Той
обаче бързо прерастваа в пълен математически курс, който
обхваща почти всички аспекти на математиката за ученици.
Сайтът вече се е превърнал в нещо още по-голямо и
предлага различни образователни видеоклипове по найразнообразни теми. Курсовете са напълно безплатни и няма
такси или абонаменти, тъй като това е организация с
нестопанска цел. Можете да научите всичко, което искате, по
всяко време, тъй като курсовете са гъвкави и можете да ги
завършите, когато решите - няма зададени времеви рамки,
както в някои други платформи за обучение.
Ако безплатното образование е това, което търсите, тогава
Alison е идеалното място да започнете образователното си
пътуване. Сайтът предлага страхотни курсове, напълно
безплатни, и дори можете да получите сертификат за успешно
завършване на курса. Курсовете са разработени от
професионалисти в различни отрасли, така че можете да
започнете да изучавате всичко, което ви интересува. Всеки
курс предлага пълен практически подход, така че ще ви бъдат
дадени различни задачи, които трябва да завършите, и така
ще бъдете оценени. Alison улеснява дори начинаещите да се
запишат в курсове и да започнат да учат без затруднения.
Можете също така да създадете учебни групи с други хора и
да учите заедно за още по-добро учебно преживяване.

Ако искате да програмирате, по-добре се запишете в
Codecademy, защото както подсказва името, основният фокус
на този сайт е именно върху програмирането. Ако има нещо,
свързано с програмиране, ще можете да го научите в
Codecademy. Сайтът използва интерактивни сесии за
програмиране вместо видео лекции, така че не е нужно да
гледате дълги скучни видеоклипове на други хора, докато се
опитвате усилено да повтаряте това, което те правят.
Codecademy предоставя интерактивни задачи и ви кара да
програмирате сами, достигайки до правилното решение. По
пътя ще ви бъдат дадени полезни съвети и насоки, които да
ви помогнат за изграждането на умения за програмиране и
по този начин ще научите конкретния програмен език за
възможно най-малко време.
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Duolingo

YouTube

Един от най-добрите начини да научите напълно нов език е
да играете игри с него. Това е моделът на работа на онлайн
услугата за преподаване на езици, известна като Duolingo. Ако
искате да научите езици, които включват, но не се
ограничават до английски, немски, италиански, турски,
френски, испански, тогава Duolingo е перфектната услуга за
вас, защото превръща учебния процес в игра. Ще ви бъдат
предоставени
интерактивни
езикови
игри
и
предизвикателства, които трябва да изиграете и завършите,
подобрявайки разбирането ви за езика, който изучавате. Ще
получавате резултати и ще напредвате в нива, сякаш играете
игра на вашето устройство.
Всички знаем, че YouTube е едно от местата, които
посещаваме почти ежедневно, за да слушаме музика, да
гледаме някои филмови трейлъри или забавни видеоклипове.
Това обаче е и много мощен инструмент, който може да се
използва за изграждане на вашите умения и знания, за да
допринесе за кариерното ви развитие. Има много различни
образователни канали и можете да намерите почти всякакъв
вид информация в тази виртуална библиотека. 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, можете също да следите канала TEDEd, чичто дейност е продължение на TED, и е свързана със
създаването на 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).

Google онлайн курсове
Google също предлага безплатни курсове за обучение, различни инструменти и персонален
коучинг, за да помогне на хората да развият подходящи умения за тяхната работа, кариера или
бизнес. Можете да учите чрез Google, като изберете отделни модули, или като следвате цял курс от
край до край. Има много различни теми, например:
Изградете своята увереност чрез самореклама
Ако се научите да говорите открито за вашите постижения, ще помогнете на другите да разберат
кои са вашите силни страни и умения. В тези видеоклипове ще ви бъде представена концепцията
за саморекламата, ще научите защо може да е трудна и ще получите някои чудесни инструменти и
съвети, които да ви помогнат да подобрите самочувствието и увереността си.
Въведение в дигиталното благосъстояние
Технологиите играят голяма роля в живота на повечето хора в наши дни, но как да се уверите, че те
действително подобрява живота ви, вместо да отвличат вниманието ви от него? В този модул ще
откриете защо здравословната връзка с технологиите е толкова важна и как можете да осъзнаете
по-добре собственото си онлайн потребление на технологиите. Ще научите и за различните
инструменти, които можете да използвате, за да ви помогнат да развиете и поддържате
здравословни технологични навици.
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Онлайн търсене и намиране на полезна информация и
възможности за вашето личностно и професионално развитие.
Вашият 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 и учене чрез опит и
преживяване (като проектите по програма “Еразъм +”, които ще споменем по-долу).
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.
Можете да се регистрирате за Европейския корпус за солидарност, когато сте на 17 години, но не
можете да започнете проект, докато не сте навършили 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.
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.
Можете да се присъедините към Европейския корпус за солидарност, като се регистрирате в
неговата онлайн база данни. След това можете да търсите проекти и организации и можете също
така да се свържете директно с организация, която има конкретен проект. Това се случва чрез
уебсайта https://europa.eu/youth/solidarity_en.
Можете също така да използвате 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 можете да
очаквате да участвате 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 да участвате в младежки обмен, не можете да кандидатствате 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 можете
да намерите подходяща информация за съществуващите възможности за младежка мобилност.
Можете да разгледате 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/.
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На уебсайтове като SALTO-YOUTH можете да проверите възможностите за участие в международни
обучения, можете да кандидатствате за участие в тях, в случай че отговаряте на критериите за
допустимост. Обикновено трябва да сте на възраст над 18 години, да имате някакъв подходящ опит
и да сте вече активни в някаква организация или неформална група от млади хора (училищен клуб,
който се занимава с благотворителност, например).
Платформи за възможности за младежи
Opportunity Desk
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/
Mladiinfo!
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/
Youth Opportunities
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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Упражнения

40

Бинго

цифрови медии

Ще получите по една таблица с изречения, написани във всяка клетка. Трябва да комуникирате с другите хора
в групата, като задавате на другите участници въпроси, свързани с изреченията. Ако изречението е валидно за
човека, напишете името му в съответната клетка на таблицата. Готови сте, когато попълните всички клетки на
бингото, и във всяка от тях са написани различни имена. Когато приключите, можете да кажете високо
„БИНГО“ и след това ще проверим таблицата заедно.
Таблицата с бингото е в приложение 1 към този модул.

Съгласен съм Не съм съгласен

Едната страна на стаята е маркирана със „Съгласен съм напълно“, а другата страна с „Напълно несъгласен
съм“. Когато чуете конкретно изречение, помислете за малко и след това се преместете в едната или другата
страна на стаята в зависимост от нивото на вашето лично съгласие с казаното. Можете също така да отидете
някъде по средата, за да посочите „Съгласен съм донякъде“. Ето твърденията:
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.
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.
Помислете за всяко твърдение и вашата позиция. Какво ви накара да застанете от едната или от другата
страна на стаята? Смятате ли, че трябва да промените нещо в използването на социалните медии, за да имате
повече възможности за личностно и професионално развитие?
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Работа по казуси в малки групи

Ще бъдете разделени на по-малки групи, като всяка група ще получи конкретен казус за анализ. Тази дейност
има за цел да изследва какви са предизвикателствата при използването на дигитални платформи за кариерно
развитие и как могат да бъдат преодолени. Казусите засягат и проблемите на младите хора с ограничени
възможности. След обсъждане в групата ще представите резултатите от груповата работа: какви са
предизвикателствата в дадения случай и как бихте могли да ги преодолеете? По време на презентацията
останалите участници също могат да задават въпроси, а представящите резултатите от обсъжданията по
казуса трябва да са готови да отговорят на тях.
Информацията, получена по време на сесията, ще ви бъде полезна за тази дейност.
Казусите могат да бъдат намерени в приложение 2.
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Заключение
Както виждате, цифровите медии предлагат много повече от чисто развлечение. Те могат да осигурят
безпрецедентни възможности за развитие за вас като млади хора, ако имате достъп до Интернет и
необходимата информация къде да намерите подходящите ресурси и инструменти. Чрез дигиталните медии
можете успешно да развиете умения и знания, които ще ви бъдат много полезни в различни аспекти,
включително в кариерата ви. Много съществуващи онлайн дигитални инструменти предлагат възможности за
комуникация, споделяне и сътрудничество с други хора, разработване на творческо съдържание, намиране на
възможности и подходяща информация, и ,разбира се, за учене по иновативен начин. Всички тези опции
трябва да бъдат проучени и от вас зависи да извлечете най-доброто от тях. Можете сами да разберете кое ви
подхожда най-добре и кое ви помага най-добре да развиете уменията си. В бъдеще цифровата грамотност и
познанията за дигиталните инструменти ще стават все по-важни, така че сега е правилният момент да
започнете да използвате цифровите медии за вашето развитие.
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Куиз
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Куиз
1. Вярно или грешно: Можете да повлияете положително на
ариерното си развитие само ако сте активни дновременно в
много социални мрежи.
вярно
Грешно

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

3. Как се казва онлайн инструментът, който може да ви
омогне 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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Куиз (отговори)
1. Вярно или грешно: Можете да повлияете положително на
ариерното си развитие само ако сте активни дновременно в
много социални мрежи.
вярно
Грешно

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

3. Как се казва онлайн инструментът, който може да ви
омогне 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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I

Ако все още нямате акаунт в LinkedIn, създайте такъв,
добавете информация за себе си, за вашето образование
и опит. Добавете езиците, които говорите, сертификати,
които притежавате, както и доброволчески опит, ако
имате такъв. Разгледайте платформата и се свържете с
приятели и колеги. Проверете профилите на поне трима
ваши приятели / колеги и потвърдете някои от техните
умения, ако смятате, че те са ги демонстрирали.
Поддържайте акаунта си актуален!

В случай, че вече имате акаунт в LinkedIn, проверете колко
е актуален и направете необходимите промени.
Проверете профилите на поне 3 ваши приятели / колеги и
потвърдете някои от техните умения, ако смятате, че те са
ги демонстрирали. Поддържайте акаунта си актуален!
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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.

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?

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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Модул 3 Психологическо
влияние на цифровите медии

Въведение

54

Теория

55

Упражнения

60

Заключение

64

Куиз

65

Предизвикателство

68

Библиография

70

53

Въведение
Информационните и комуникационни технологии (ИКТ) оказват влияние върху нашето ежедневие и
промените, които те предизвикват в него, се ускоряват поради лесния достъп до тях, особено за младите хора.
Поради тази причина е важно да се анализира начинът, по който младежите взаимодействат с ИКТ.
Целта на този модул е да изследва влиянието на интернет върху младите хора. Потреблението на интернет се
увеличава, така че той се превръща в основен инструмент, особено за младите хора, тъй като той е лесно
достъпен. Този модул има за цел да идентифицира как младите хора използват интернет, както и да разгледа
ефектите, които може да има това, като се фокусира върху психологическите аспекти. Необходимо е да се
разбере връзката между младите хора и интернет с цел предотвратяване и борба с потенциални зависимости
или заболявания.
Социализацията е потребност, която имаме като хора. Има различни начини за социализация, един от които е
именно използването на информационни и комуникационни технологии. ИКТ са инструмент за
взаимодействие, но правилното им използване изисква образователни модели, които да създадат определен
баланс - както в научно-академичната, така и в трудовата или личната / социална сфера.
Използването на интернет и новите технологии е нараснало толкова много, че е кара много от нас да живеем
винаги в бързане. Промените са толкова големи, че причиняват у хората безпокойство и несигурност. Това
означава, че този начин на живот има въздействие и влияе върху нашето физическо и психическо здраве,
особено при тези, които са склонни към високо ниво на тревожност и несигурност, което ги прави по-уязвими
и може да доведе до здравословни проблеми.

На този фон, нека си зададем няколко въпроса:
1. Използването на социалните медии от младите хора съдържа ли пристрастяващи елементи?
2. Има ли връзка между прекомерното използване на интернет и някои патологични поведения?
3. Какви ефекти има прекомерното използване на социалните медии върху здравето на младите хора?
Чрез този модул ще се опитаме да дадем отговор на тези въпроси.
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Теория
Центърът за психично здраве в Обединеното кралство (неправителствена организация,
фокусирана върху популяризирането на психичното здраве) публикува доклада „Социалните
медии, младите хора и психичното здраве“, който включва съществуващите доказателства за
положително и отрицателно въздействие на социалните медии върху благосъстоянието на
младите хора. Освен това този доклад анализира как рискът от социалните медии може да бъде
намален и как това може да се използва по положителен начин за подобряване на психичното
здраве и благосъстояние.
Докладът е достъпен тук:
r http://www.infocoponline.es/pdf/YOUNGPEOPLE.pdf
Във връзка с негативното въздействие на социалните медии са идентифицирани редица
потенциални рискове:

Пристрастяване

Някои изследвания са открили доказателства, че младите хора могат да развият зависимост към
социалните медии. Смята се, че тази зависимост засяга около 5% от тийнейджърите, и е описана
като потенциално по-пристрастяваща от консумацията на алкохол или цигари.
Освен това пристрастяването и зависимостта от социалните медии могат да имат по-сериозни
последици, като проблеми със съня при младите хора, които могат да повлияят отрицателно и на
академичните им резултати.
Друг важен аспект на пристрастяването към социалните медии е натрапчивата необходимост от
проверяването им, дефинирана като „необходимост за проверка на съобщенията и актуализиране”.
Тя е свързана с това, което е известно като FOMO (или “страх да не изпуснеш нещо”). Според
проучване от 2016 г. на Центъра за психично здраве, страхът да не изпуснеш нещо има сериозни
последици върху съня (загуба на часове за сън поради използването на социални медии,
затруднено отпускане през нощта след използването им и т.н.). Това отрицателно въздействие
върху съня засяга психичното здраве, тъй като резултатът от загубата на сън заради
пристрастяването към социалните медии може да доведе до още по-интензивно използване на
социалните медии.
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Безполезни сравнения

Постоянното сравнение на живота ви с този на другите може да повлияе на психичното ви здраве.
Поредица от проучвания посочват, че използването на социални медии е силно свързано с
намаленото самочувствие и самооценка. По-конкретно е доказано, че „идеализирането“ на тялото,
на физическата визия, оказва пагубно въздействие върху самочувствието, главно при младите
жени - средно 9 над 10 тийнейджърки заявяват, че не са доволни от тялото си.
Разпространението на обработени снимки в социалните медийни платформи може да генерира
нереалистични очаквания и да има пагубно въздействие върху самочувствието, когато тези
очаквания не са изпълнени. Това крие и риска подобно въздействие да бъде прието за нещо
нормално, което може да означава нормализиране на много сериозни и реални здравни
проблеми, като самоубийство и самонараняване.

Завист

Чувствата на завист, които социалните медии могат да предизвикат, са били обект на различни
изследвания, фокусирани особено върху „пасивното проследяване“ (свързано с потребителите,
които обикновено не публикуват нищо, но използват социални медии, за да „наблюдават“
останалите потребители, което може да предизвика чувство на завист). Някои проучвания
установяват връзка между това проблематично използване на социалните медии и депресията,
която може да се влоши при повишено ползване на социалните медии.
Връщаме се към концепцията FOMO - „страх да не изпуснеш нещо“, която е на първо място като
психологичен феномен с многостранно влияние върху психичното здраве на младите хора. FOMO
се описва като широко разпространено схващане, че другите имат страхотни преживявания,
които вие нямате, и основната му характеристика е желанието на индивида да бъде постоянно
свързан с това, което другите правят. По този начин „страхът да не изпуснеш нещо“ е обратно
пропорционален на интензивността на използването на социалните медии. Необходимостта да
бъдете постоянно свързани с това, което правят другите хора (за да не пропуснете нещо), може да
предизвика чувство на безпокойство и несигурност. Тези чувства могат да станат по-интензивни,
защото хората непрекъснато следят какво правят техните приятели и роднини.
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Замяна на социалното взаимодействие

Някои проучвания посочват, че младите хора, които показват признаци на тревожност, използват
социалните медии с цел да избегнат общуването наживо. Социалните медии дават възможности на
хората с тревожност да могат да отговорят на неудовлетворени нужди, разрешавайки проблема с
неспособността си за социално взаимодействие извън интернет. В същото време това
обезкуражава социалните взаимодействия извън интернет, „в реалния свят“, което прави посериозни проблеми като изолацията, и засяга благосъстоянието на младите хора.

Кибертормоз

Кибертормозът е свързан с онлайн пространството и засягат в голяма степен младите хора. Смята
се, че около 85% от хората, които са станали жертва на кибертормоз все още изпитват негативните
му влияния. Няколко проучвания доказват тясната връзка между кибертормоза и психичното
здраве, по-специално по отношение на самоубийството и самонараняването.

57

Ролята на социалните медии в подобряването на
психичното здраве
Според няколко изследвания има два различни начина, по които социалните медии могат да бъдат от полза за
психичното здраве на младите хора.
Първият е изграждането на социален капитал: създаването и поддържането на връзки между хората,
насърчаването на активна комуникация, като по този начин намалява усещането за самота. Това е от
полза за тези, които използват социалните медии, за да общуват активно с други хора. Трябва да се
подчертае фактът, че някои платформи, като Youtube, са показали, че оказват положително въздействие
върху психичното здраве на младите хора, тъй като предоставят на младите хора възможности за
себеизразяване, изграждане на собствена идентичност и създаване на общности.
Вторият полезен ефект е свързан с повишаване на самочувствието, чрез представяне на
положителните страни на индивида пред света чрез неговите социални медии.
Изправянето пред тези въпроси е от съществено значение, за да се разбере начинът, по който социалните
медии могат да повишат ефективно самочувствието и социалния капитал при тези млади хора, които са
изложени на риск. Във връзка с това трябва да се посочат предимствата на онлайн платформите и форумите,
тъй като те предлагат възможност за споделяне на опит с други хора. По този начин за младите хора с
проблеми с психичното им здраве, които изпитват трудности да намерят подкрепа в своята среда, социалните
медии могат да действат като полезен инструмент, давайки им шанс да споделят своя опит с други хора, с
които могат да се почувстват свързани.
Социалните медии, както и Интернет като цяло, също могат да бъдат полезен инструмент за търсене на
информация. Използването на социални медии също може да бъде от полза в бъдеще като инструмент за
насърчаване на търсенето на подкрепа в сферата на психичното здраве.
Както се споменава в доклада „Статус на ума“ на Кралското общество за психично здраве
(https://www.rsph.org.uk/our-work/campaigns/status-of-mind.html), социалните медии имат потенциала
да повишат нивото на знанията за психичното здраве, чрез достъп до здравен опит на други хора и
специализирана здравна информация. Те също така подкрепят кампании и насърчават себеизразяването.

Предприемане на действия за подобряване на дравето
и намаляване на риска
Повечето от основните компании, фокусирани върху социалните медии, вече са предприели поредица от
мерки за подкрепа на благосъстоянието сред своите потребители и за намаляване на рисковете. Facebook
например въведе ерки, които включват помощ за потребителите да намерят групи за подкрепа, насърчаване
на по-директна комуникация между близки приятели, услуги за управление на кризи чрез Messenger и
актуализиране на инструментите за предотвратяване на самоубийства.
Според Центъра за психично здраве във Великобритания създаването на възможности за взаимопомощ и
подкрепа може да бъде важна стъпка за хората, които се сблъскват с трудности. В този ред на мисли, дори ако
дигиталните инструменти за самопомощ за млади хора са все още в ранен етап, те изглеждат много
обещаващи. Също така има все по-голям брой услуги, които предлагат онлайн психологическа подкрепа от
професионални терапевти. Важно е популяризирането сред младите на използването на социалните медии по
здравословен начин, като се избягват потенциални рискове.
И накрая, не можем да забравим съществената роля, която играят законодателите в рамките на политиките за
психично здраве, като групи експерти и организации, и колко важно е да работим заедно, за да създадем
стратегия за превенция, насочена към негативното въздействие на социалните медии, и в същото време за
популяризиране на положителните им аспекти.
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Психологическо въздействие на цифровите медии в
работното измерение
Що се отнася до работното измерение, цифровите медии могат да имат и психологическо въздействие сред
младите хора.
Новите технологии променят бизнеса и начина на работа, което пролича особено ясно в ситуацията с
разпространението на COVID-19, която оказа влияние в целия свят. ИКТ са част от нашето ежедневие в
повечето икономически сектори, затова е важно да се проучат потенциалните последици, които това може да
има върху здравето на хората. В този контекст става по-важно да се знае какво означава терминът „технострес“. Този термин се отнася до отрицателните психо-социални ефекти, произтичащи от използването на ИКТ.
Експертите разграничават три вида техно-стрес: техно-тревожност, техно-умора и техно-зависимост. Някои от
последиците от него са:
Психосоматични проблеми, като нарушения на съня, главоболие, мускулно-скелетни или стомашно-чревни
разстройства.
Организационни промени и проблеми във фирмите, като отсъствие от работа или намаляване на
ефективността на работата, поради злоупотреба с ИКТ по време на работа.
В дългосрочен план може да причини това, което е известно като синдром на бърнаута.
Както беше посочено по-горе в този модул, неправилното използване на ИКТ може също да причини
пристрастяване, което може да се изрази в други видове поведенчески навици, като пристрастяване към
работата, които могат да повлияят на социалната и извънработната атмосфера.
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Упражнения
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Трите упражнения, които ще намерите в приложението към този модул, са предназначени да ви помогнат да
разсъждавате относно потреблението на дигитално съдържание, тъй като това е все по-широко
разпространено сред младите хора.
На 14 и повече години ние разработваме формална мисловна структура, която ни позволява да подходим към
знанията организирано и да задаваме по-абстрактни въпроси.
Поради това, че сме в състояние да направим абстрактни разсъждения, за да разберем развитието на новите
технологии, тези упражнения ще ни помогнат да постигнем следните цели:
1. Уведомяване на потребителите за рисковете от използването на новите технологии.
2. Намаляването на негативните ефекти при използването на новите технологии.
3. Информиране на младите хора за последиците от кибертормоза.
4. Насърчаване на търсенето на помощ от потребители, които са в трудна или неудобна ситуация в дигитална
среда.

Митове за кибертормоза Вярно
или грешно

За това упражнение участниците трябва да са изправени и да могат да се движат из стаята. Водещият казва
неща относно кибертормоза, а участниците трябва да се преместят в лявата част на стаята, ако са съгласни с
изречението, или от дясната страна, ако смятат, че твърдението е невярно. Те трябва да обосноват отговора
си, а водещият ще даде допълнителна информация. Понятията ще бъдат изяснени, ако е необходимо.
1)

Кибертормозът е престъпление

2) В социалните мрежи, ако някой ви дразни или обижда, можете да блокирате подателя и да го маркирате
като нежелан, за да не получавате повече съобщения от него
3)

Ако кибертормозът се извършва анонимно, е невъзможно да се разбере кой е той.

4)
Ако някой ви обиди или заплаши чрез интернет, най-доброто, което можете да направите, е да
отговорите или да изтриете съобщенията.
5)

Кибертормозът приключва след известно време. Ако докладвате за него, ще се влоши.

6)

Кибертормозът има последици както за извършителя, така и за жертвата.
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Защита на дигиталната ни
идентичност

За това упражнение всеки участник ще направи „автопортрет“ на своята дигитална идентичност, като
нарисува как смята, че другите го виждат. Вероятно ще нарисувате себе си, както си мислите, че изглеждате в
реалния живот. След това обаче ще бъдат зададени някои въпроси и на тях трябва да се отговори в таблицата
по-долу:
Срамежлив ли си?
Смяташ ли за приятели хора, с които току-що си се запознал?
Говориш ли с непознати хора?
Би ли дал/а на човек, когото не познаваш, информация за себе си или телефонния си номер?
Случвало ли ти се е да се представяш за някой друг?
Честитят ли ти рождения ден?
Целта ни тук е да се замислим за дигиталната ни идентичност. Често не действаме по един и същи начин в
Интернет и в реалния живот, и е добре да не правим онлайн нещо, което не бихме или не можем да направим,
когато сме наживо лице в лице.

В реалния живот

В социалните мрежи
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Помисли си преди да публикуваш

В днешно време има много кампании за повишаване на осведомеността сред младите хора за това колко
е рисковано да се разпространява информация за тяхното ежедневие в интернет.
Това видео може да ви заинтересува:http://www.youtube.com/watch?v=-L93JZc-Kgo&feature=related

След като го гледаме, ще го обсъдим и ще анализираме необходимостта от поверителността на личната ни
информация онлайн.
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Заключение
Използването на социални медии може да доведе до повишаване на тревожността, депресията и проблемите
със съня сред младите хора.
Социалните медии направиха революционни промени в начина, по който се свързваме помежду си.
Използването им се е превърнало в неразделна част от живота на много хора, свързвайки ги на
международно ниво с приятели и роднини. В днешно време младите хора (в момента известни като „цифрово
поколение“) обикновено си взаимодействат и комуникират помежду си чрез интернет и социалните медии.
От една страна, трябва да се имат предвид възможностите, които тези нови технологии предоставят - за
иновации, учене и творчество; но също така трябва да сме наясно с потенциалните последици, които
използването на социалните медии може да има за психичното здраве на младите хора.
Някои от положителните и отрицателните аспекти на социалните медии са обобщени по-долу:
Неблагоприятни ефекти на социалните медии
91% от младите хора между 16 и 24 години използват
интернет за достъп до социалните медии.
Смята се, че пристрастяването към социалните медии засяга
5% от младите хора и така социалните мрежи се считат за попристрастяващи от цигарите и алкохола.
Честотата на състоянията на безпокойство и депресия сред
младите хора се е увеличила до 70% през последните 25
години.
Използването на социални медии е свързано с увеличаване
на процента на тревожност и депресия, проблеми със съня и
проблеми със самочувствието.
Кибертормозът е все по-голям проблем: 7 от 10 младежи
потвърждават, че са преживели това.
“Страх да не изпуснеш нещо”, характеризиран с
необходимостта да бъдете постоянно свързани с дейността на
други хора онлайн, с цел да не „изпуснете“ нищо.

Положителни ефекти на социалните медии
Социалните медии могат да подобрят достъпа до здравен
опит на други хора и до специализирана информация за
здравето.
Тези, които използват социалните медии, се чувстват
по-емоционално подкрепени чрез контактите си.
Социалните медии могат да действат като ефективна
платформа за правилно и позитивно себеизразяване.
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Куиз

65

Куиз
1. Какво значи “FOMO”?
Вид физическо бездействие, породено от лоупотреба
с използването на социални медии
“Страх да не изпуснеш нещо”
Акронимът на Фондация за правилното използване
на социалните медии

2. Има доказателства, че има двойно въздействие
(положително и отрицателно) върху потребителя на
социалните медии:
Вярно
Грешно

3. Изберете правилното твърдение:
Важно е популяризирането сред младите на
използването на социалните медии по здравословен
начин, като се избягват потенциални рискове.
Използването на социални медии е тясно свързано с
негативното самочувствие и визия за себе си. Поконкретно, беше демонстрирано, че идеализирането“
на тялото, на външния вид, има отрицателно
Bъздействие върху самочувствието.
И двете са верни.
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Куиз (отговори)
1. Какво значи “FOMO”?
Вид физическо бездействие, породено от лоупотреба
с използването на социални медии
“Страх да не изпуснеш нещо”
Акронимът на Фондация за правилното използване
на социалните медии

2. Има доказателства, че има двойно въздействие
(положително и отрицателно) върху потребителя на
социалните медии:
Вярно
Грешно

3. Изберете правилното твърдение:
Важно е популяризирането сред младите на
използването на социалните медии по здравословен
начин, като се избягват потенциални рискове.
Използването на социални медии е тясно свързано с
негативното самочувствие и визия за себе си. Поконкретно, беше демонстрирано, че идеализирането“
на тялото, на външния вид, има отрицателно
Bъздействие върху самочувствието.
И двете са верни.
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Предизвикателство
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Целта на това предизвикателство е да се научи как правилно да се използват лични данни в социалните
медии и да се идентифицират рисковете от разкриването на лични данни.
За това предизвикателство трябва да използвате истински публичен профил във Facebook или Instagram: на
певци, футболисти, актьори, спортисти, политици, ваши приятели...
Трябва да запишете всички данни и информация, които можете да разберете само от съдържанието на
избрания профил: изображения, хобита, споделено съдържание, местоположение, предпочитания,
приятели...
След като „проучването“ приключи, помислете за следните аспекти:
Цялата лична информация, която можете да отгатнете само чрез достъп до публичен профил.
Колко информация за нас може да бъде достъпна за други хора и използвана от тях.
Споделянето по публичен начин на личната ни информация може да означава настоящ или бъдещ риск
(например, моето семейство и аз сме на почивка = няма никой у дома).
В заключение можем да помислим дали искаме да споделим толкова много чувствителна информация с
хора, които не познаваме.
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Въведение
Като част от програмата за обучение DigitFit, четвъртият модул ще се фокусира върху осъзнатостта в
дигиталната ера. Във все по-дигитализиран свят става все по-трудно да бъдеш осъзнат; има множество
отвличащи вниманието фактори, които са лесно достъпни на нашите смартфони и компютри. Нещо повече,
за тийнейджъри и младите хора, които са израснали с интернет, може да е трудно да разграничат виртуалния
и реалния си живот и да живеят на момента, без да се отвличат от странични занятия.

Направени са обширни изследвания в областта на дигиталната зависимост[1] [2], които подчертават
необходимостта от обучение и подкрепа за борбата с тази зависимост. Освен това много млади хора се
нуждаят от програма, която да им помогне да установят положителна връзка с дигиталните медии. Младите
хора са изложени на множество дигитални зависимости, включително онлайн игри[3], социални мрежи[4] и
хазарт[5].
Следователно, този модул има за цел да развие механизми за справяне с тези проблеми сред потребителите,
които да им помогнат да развият информиран и осъзнат подход при използването на социални медии и други
онлайн платформи. Темите, които ще бъдат обсъдени в този модул, са:
Осъзнато използване на социалните медии
Противодействие на пристрастяването
Намиране на баланс и „изключване“
Тези теми ще изследват осъзнатостта в дигиталната ера и ще представят ефективни начини за справяне с тази
реалност.
За да се подготвите за предстоящите задачи, трябва да помислите за използването на интернет:
Имате ли положителна връзка с интернет?
По какви начини можете да подобрите връзката си с интернет?
Искате ли да намалите времето, което прекарвате в интернет?
Контролирате ли употребата си на цифрови медии?
1Christian

Montag & Peter Walla (2016), ‘Carpe diem instead of losing your social mind: Beyond digital
addiction and why we all suffer from digital overuse’, Cogent Psychology, 3:1, 1157281, DOI:
10.1080/23311908.2016.115728
2Erik Peper and Richard Harvey (2018), ‘Addiction: Increased Loneliness, Anxiety, and Depression’,
NeuroRegulation, 5(1), 3–8. http://dx.doi.org/10.15540/nr.5.1.
3Kuss DJ, Griffiths MD. (2012), ‘Online gaming addiction in children and adolescents: A review of empirical
research’, Journal of Behavioral Addictions, 10.1556/JBA.1.2012.1.1.
4Nazir S. Hawi, Maya Samaha (2016), ‘The Relations Among Social Media Addiction, Self-Esteem, and Life
Satisfaction in University Students’, Social Science Computer Review, https://
doi.org/10.1177/0894439316660340
5Delfabbro, P., King, D.L. & Derevensky, J.L. (2016), ‘Adolescent Gambling and Problem Gambling: Prevalence,
Current Issues, and Concerns’, Current Addiction Reports, https://doi.org/10.1007/s40429-016-0105-z
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Теория
Осъзнатостта е състоянието на осъзнаване на настоящия момент и изживяване на този момент. В
дигитална ера е все по-възможно да се разсеем чрез интернет, което може да доведе до това да се
откъснем от настоящия момент. Следователно този модул ще комбинира осъзнатостта и
използването на интернет и дигиталните медии, за да даде възможност на участниците да поемат
контрола над своя дигитален живот.

Осъзнато използване на социалните мрежи

Осъзнатостта, както казахме, често се описва като способността да присъствате изцяло в дадения
момент. Значими изследвания[6] показват как интервенциите, основани на осъзнатостта,
подобряват психичното и физическото здраве в по-голяма степен, в сравнение с други
психологически интервенции. Например, през 1979 г. Джон Кабат-Зин набира хронично болни
пациенти, които не реагират добре на традиционните лечения, за да участват в негово изследване,
наречено Намаляване на стреса въз основа на осъзнатостта във Факултета по медицина в
Университета в Масачузетс. Кабат-Зин успя да докаже, че осъзнатостта е изключително успешна в
подкрепата на повече от 22 000 пациенти при справяне със зависимости, тежък стрес и хронични
заболявания. По този начин концепцията за осъзнатост в Обединеното кралство се разпространява
сред държавните служители, младите хора, учениците, наред с други, като основен курс в
обучението им. Курсът е толкова успешен, че намалява вероятността от рецидив с почти една трета.
В САЩ, шампионите по баскетбол в NBA, Golden State Warriors редовно практикуват осъзнатост, след
като техният треньор Стив Кер издигна осъзнатостта в една от основните ценности на отбора. Други
известни хора, които практикуват осъзнатост, са Кейти Пери, Пол Маккартни и Опра Уинфри.
В своя блог за Medium.com Е. Б. Джонсън заявява, че „Социалните медии могат да бъдат мощно
оръжие за промяна, когато знаеш как да го използваш“[7]. Следователно, за да поемем контрола над
това „мощно оръжие“, трябва да се стремим да осъзнаваме как използваме социалните медии и
какъв е резултатите от нашите действия.
Помислете за социалните медии, които ползвате, и дали използвате тези платформи по осъзнат
начин. 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 сте попозитивни? И накрая, живеете ли в сегашния момент, дори когато използвате социални медии? Ако
сте отговорили отрицателно на горните въпроси, време е да станете по-осъзнат потребител на
социалните медии.
За да използвате осъзнато социалните медии, започнете, като спрете да следвате онлайн хора,
които не са ви от полза, а вместо това попълнете “фийд-а” си с положителни и вдъхновяващи групи
и индивиди. Вместо да използвате социалните медии, за да мине времето, ограничете
потреблението и не се фокусирайте върху негативното. И накрая, стремете се да култивирате
използването на социални медии, което ви позволява да останете присъстващи във физическия
момент, докато сте онлайн. Чрез практика ще можете да овладеете изкуството да бъдете осъзнати в
социалните медии.
6Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse An Individual
Patient Data Meta-analysis From Randomized Trials Willem Kuyken, PhD1; Fiona C. Warren, PhD2; Rod
S. Taylor, PhD2; et al
7 E.B. Johnson, ‘The mindful social media practices that will make you happier’, Medium, 20 March
2019, [accessed 5 May 2020] https://medium.com/lady-vivra/mindful-social-mediapractices-672573081d43
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Противодействие на дигиталната зависимост

Осъзнатото дигитално потребление ще помогне за противодействие на всякакви дигитални
зависимости, с които може да се сблъскате. Когато осъзнаете положителните и отрицателните
ефекти на интернет, ще можете да избегнете нещата, които не ви носят ползи. Ако обаче сте
изправени пред сериозни дигитални зависимости, преодоляването им може да ви изглежда
невъзможно. Ето защо е важно да започнете с някои малки стъпки. Ето няколко идеи:
Опитайте се да намалите потреблението на цифрови медии с един час седмично.
Изключете телефона си, когато си лягате. Това ще подобри съня ви, което ще има положително
въздействие върху ежедневието ви.
Заемете се с нецифрова дейност за един час и избягвайте всички дигитални контакти. Това може
да е четене, бягане, йога, готвене, рисуване и др.
Прекарайте първия час от деня или последния час от деня, правейки нещо, което не е на
дигитално устройство. Това ще подобри съня ви и ще ви помогне да започнете добре деня си.
В някои моменти може да се провалите, но в крайна сметка ще стане по-лесно!

Намиране на баланс и “изключване”

Съществуват множество инструменти и техники, които подпомагат потребителите да намалят или да
поемат контрола върху използването на интернет. Някои прости техники, които можете да
започнете да прилагате днес, са:
Cледете 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
oтвлича 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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Лесен начин да се откажеш от
вреден навик

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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Специално видео за осъзнатостта

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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Упражнения по осъзнатост

Запишете някои идеи за това кога и къде ще прилагате следните дейности за
осъзнатост:
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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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 пре3 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:

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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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:

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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Рефлексни мисли

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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Старт стоп продължи промени

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.

Започни
Продължи

Спри
Промени
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Заключение
В заключение, този модул въведе темата за осъзнатостта в дигиталната ера.
Теорията и практическите упражнения могат да ви помогнат да изградите поположителна връзка с интернет. Този модул изследва осъзнатото използване на
социалните медии и как това да изживеете момента и да присъствате пълноценно
в него може да ви бъде от полза. Освен това бяха очертани стъпки за намаляване
на дигиталното потребление и за противодействие на зависимостта. Накрая се
опитахме и да намерим баланс и да разберем как можем да „се изключим“
понякога.
За повече информация по тази тема разгледайте и модули 1, 2 и 3 на програмата
DigitFit.

84

Куиз
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Куиз
1. Oсъзнатостта 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

3. Осъзнатото дигитално потребление ще ви
позволи да използвате повече интернет.
вярно
грешно
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Куиз - отговори
1. Oсъзнатостта 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 медии, трябва да започнете с
нещо малко. Поставянето на малки, постижими цели ще
ви помогне да се чувствате мотивирани и способни да
продължите да поставяте и постигате по-големи цели в
бъдеще. Ако имате голяма цел, която е недостижима,
мотивацията и ефективността ви 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 доведе до това да използвате повече
интернет; вместо това, ще започнете да използвате
интернет по-разумно, като същевременно не
увеличавате времето, което прекарвате онлайн.
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Предизвикателство
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Познавате ли приятел или член на семейството, който прекалява с интернет или
разчита твърде много на цифровото си устройство? Състезавайте се с тях! Вижте
дали и двамата можете да намалите времето, прекарано пред екрана, с 1 час през
следващата седмица.
Ако това е твърде лесно, вижте кой може да намали времето, прекарано пред
екрана, с най-голям процент през следващата седмица.
Всеки от вас трябва да определи колко време прекарва в интернет или на
цифровите си устройства. В края на седмицата сравнете и вижте кой е успял да
стои далеч от технологиите!
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Въведение в методологията

Наред с програмата за обучение DigitFIT, ще имате
възможност да участвате в 4 сесии на т.нар.
Менторски кръгове™. По време на тези сесии ще
имате
пространството
да
обсъдите
предизвикателствата, пред които се изправяте и
собствения си опит, като същевременно си
поставяте цели за бъдещото си развитие и растеж.

Какво представляват Менторските кръгове™?
Менторските кръгове™ са разработени от Inova Consultancy през 2001 г. Тази уникална 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.

Каква е философията на Менторските кръгове™?
За да участват в един Кръг, както водещият, така и участниците трябва да се ангажират с философията, върху
която е изграден. Тя се състои в: споделяне на проблеми и опит, поверителност, генериране на идеи,
планиране на действия и SMART (специфични, измерими, достижими, релевантни и обвързани с конкретен
времеви период) цели, саморефлексия и самоефективност. До края на сесиите всеки обучаем трябва да се
почувства по-добре подготвен да се справи с дигиталното си потребление и да използва мрежи и цифрови
технологии за бъдещите си начинания.

Техника на задаване на въпроси
По време на сесиите на Менторските кръгове™ винаги трябва да се съсредоточаваме върху задаването на
въпроси, а не върху даването на съвети. Това позволява на хората да мислят - Нанси Клайн пише: „В
присъствието на въпроса умът мисли отново“. Даването на съвети може да бъде полезно, но премахва
чувството за отговорност към себе си и, ако съветът се окаже неуспешен, е по-лесно да прехвърлим вината
върху другите.
Следващата информация подчертава някои ключови съвети за гарантиране, че всички се подкрепят правилно
по време на сесиите на Кръга, когато задават въпроси.
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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.

Фокус на сесиите
Всеки от Менторските кръгове™ ще се съсредоточи върху ключовите теми, обсъдени по време на
обучителната програма на DigitFIT. По този начин всеки от Кръговете ще се върне обратно към това, което
вече сте научили, ще ви даде време да размислите върху това и да вземете предвид дадените предложения,
ако са подходящи за вашата лична ситуация. Въпреки че всяка сесия ще се фокусира върху различна тема,
важно е да запомните, че Менторските кръгове™ са съсредоточени върху участниците и водени от тях.
Следователно можете да обсъждате всичко, свързано с цифровите медии, цифровите технологии и връзката
ви с тях, не само относно конкретната тема, спомената по време на конкретната сесия.
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Сценарии на сесиите
В началото на всяка сесия на Менторския кръг, водещият ще представи сценарий на всички участници, за да
ги подтикне към дискусия. По-долу са дадени примери за сценарии, които трябва да бъдат дадени:

Сценарий на сесия

Сценарий 1 – Сесия 1
TТЕМА: 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

Сценарий 2 – 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
Сценарий 3 – Сесия 3

Задача

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.

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

Сценарий за сесия

Сценарий 4 – 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

96

Докато сесиите са фокусирани върху дискусиите и техниката за задаване на
въпроси, вашият водещ може да избере да използва някои допълнителни
инструменти, които да ви помогнат да помислите за различни аспекти от живота
си, за вашите мисловни процеси и за това как да визуализирате целите си.

Допълнителен инструмент
Мисловна карта и генериране
на идеи
Да нарисуваш себе си под формата на мисловна карта е добър начин да изразиш уникалността на своите
умения / мисли. Ето няколко съвета и примерна мисловна карта, която ще ви помогне да започнете:
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
Упражнение за позитивна
промяна
Това е индивидуално упражнение, което да ви накара да мислите по-позитивно за начина, по който можете да
постигнете целите си. Като мислите по-позитивно, дори ако в момента нямате уменията, необходими, за да
постигнете целите си, можете да започнете да мислите за промени или действия, които бихте могли да
предприемете, за да придобиете тези умения.
Начертайте 3 стъпки и се ангажирайте с 3 положителни промени, които бихте искали да направитеПомислете 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:

98

Допълнителен инструмент
Упражнение за превръщане на
негативите в позитиви

Това упражнение е предназначено да ви помогне, ако ви е трудно да започнете да мислите по по-позитивен
начин. Отговорете на следните въпроси:
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
Да
видим нещата по различен
начин

Какво виждате, когато погледнете това изображение: Стара жена или млада девойка?
Повечето хора гледат изображението и виждат първо едно нещо - или старата, или младата жена. Ако не
виждате и двете, помолете някой друг да погледне и да провери какво вижда. Помолете друг член на групата,
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. Замислете се за дигиталните хобита и интереси и вижте дали някои от тях могат да ви
помогнат да избегнете дигиталната зависимост.
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Допълнителен инструмент
Да
мислим по различен начин

Това упражнение има за цел да ви помогне да разберете колко лесно е да бъдете “заклещени” в определени
мисловни модели или поведения при решаване на проблеми, вместо да мислите по-креативно и да прилагате
нови начини за решаване на проблеми всеки път, когато възникне проблем.
Погледнете тези три изображения: Какво е първото изображение? Повечето хора в крайна сметка ще кажат „3
в римски цифри“.

Ами второто и третото изображение?
Как можете да превърнете второто изображение в 4?
Как можете да го превърнете в 10?
Как можете да превърнете второто изображение в 6? Повечето ще се опитат да добавят „I“ от
дясната страна на горната “V” част на “X”.

Водещият сега ще ви покаже друго решение.
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