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Въведение в проекта DigitFIT
DigitFIT е проект, финансиран по програма Еразъм +, с цел да подпомогне
справянето с негативните последици от зависимостта от интернет върху
психичното здраве на младите хора, както и с цел да насърчи изграждането на
здравословна връзка с цифровите технологии. Проектът допринася за
ограничаването на неблагоприятното въздействие на дигиталния свят върху
психичното здраве на младежите, чрез разработането на обучителна програма и
т.нар. "Менторски кръгове"™, които да спомогнат за развитието на знания и умения
в тази сфера у младите хора и у професионалистите, работещи с младежи.
Програмата има за цел да повиши осведомеността за рисковете онлайн сред
младите хора, както и за начините за справяне с тях, както и да подпомогне
обучителите, които работят с младежи на тази тема, като им предостави конкретни
инструменти и информация.
По време на реализацията на IO1 от проекта, всяка партньорска организация от
Белгия, България, Великобритания и Испания тества програмата за обучение и
Менторските кръгове с целевата група от млади хора.
Проектът DigitFIT се реализира от четири партньорски организации от Европа, с
опит в управлението на европейски проекти, в организирането на обучения и в
разработването на обучителни методологии:
1. Conexx-EU (Conexx), Белгия
2. Сдружение "Професионален форум за образованието" (PFE), България
3. Inova Consultnacy (INOVA), Великобритания
4. Centro Superior de Formacion Europa Sur (CESUR), Испания
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Въведение в IO1 - обучителна програма и
Менторски кръгове
Интелектуален продукт 1 или IO1, разработен по проекта, съдържа обучителна
програма за млади хора, която има за цел да ги обучи да разпознават и анализират
положителните и отрицателните страни на цифровите технологии, както и да ги
включи в менторска програма, която да им помогне да обмислят и обсъдят
връзката си с дигиталните технологии. Обучителната програма се състои от два
раздела:
· Модулно обучение, посветено на цифровите технологии, рисковете, свързани с
използването им, и потенциала, който имат.
· Менторски кръгове™, които се фокусират върху връзката на младите хора с
дигиталните технологии и върху прилагането на знанията, придобити в първата
част на програмата.
Всеки от двата раздела на обучителната програмата се състои от 4 сесии. Чрез тях
проектът насърчава младите хора да поддържат здравословни взаимоотношения
със социалните и дигиталните медии, а също и да подобрят меките си умения, за
да бъдат по-наясно с негативите и позитивите на онлайн пространството. Втората
част на обучителната програмата - Менторските кръгове™ - са разработени въз
основа на иновативната методология на Inova Consultancy, базирана на т.нар.
Action Learning.
Проектът DigitFIT предвиждаше обучителната програма да бъде пилотирана с наймалко 15 участници във всяка страна партньор (като от тези 15 млади хора всички
участват в обучението - първата част, а 5-8 участници се включват и в Менторските
кръгове™). Настоящият отчет подробно описва как партньорите по проекта DigitFIT
реализират тази дейност и какви са постигнатите резултати, като крайната цел е
всички обучителни материали да са с високо качество и да бъдат финализирани
въз основа на обратната връзка, получена от участниците и обучителите.
Четирите модула, които съставят обучителната програма на IO1, са следните:
•
•
•
•
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Плюсовете и минусите на цифровите медии
Цифрови медии за кариерно развитие
Психологическо влияние на цифровите медии
Осъзнатост в дигиталната ера
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В таблицата по-долу можете да видите датите на провеждане на обучителните
сесии по модули във всяка държава, както и на Менторските кръгове™:

И четирите държави проведоха обучителните сесии предимно онлайн (чрез Zoom),
поради ограниченията, наложени от Covid-19, заради които не беше възможно да се
реализират присъствени обучения. В България Сдружение "Професионален форум
за образованието" успя да проведе една офлайн сесия в гр. София, като останалите
сесии бяха проведени онлайн поради промяна в епидемиологичната ситуация.
Провеждането на обучителните сесии онлайн допринесе за това обучителните
материали да бъдат адаптирани и към онлайн средата, за да се даде възможност
за гъвкавост при бъдещото им използване, което може да бъде както онлайн, така
и офлайн.
Реализацията на обучителните сесии онлайн доведе до предизвикателства по
отношение на набирането на участници в повечето страни партньори, но в същото
време този метод на изпълнение позволи на организациите да достигнат до повече
участници от техните страни, а не само от града/региона, в който са базирани. По
този начин реализацията на обучителната програмата DigitFIT имаше по-широко
въздействие, отколкото би имала при организацията на присъствено обучение.
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Подбор и профил на участниците
Във всяка страна партньор беше използвана онлайн регистрационна форма, за да
се гарантира, че включените участниците са от таргет групата, предвидена по
проекта. Партньорите използваха различни офлайн и онлайн методи за
насърчаване на участието и повишаване на осведомеността за обучителните сесии,
както и за събиране на регистрационни данни и данни за контакт с участниците.
Най-популярният метод беше споделянето на публикации в социалните мрежи. Подолу е налична по-подробна информация за това как партньорите реализираха
процеса на подбор на участниците при пилотирането на Интелектуален продукт 1
(IO1):
Белгия
Екипът на проекта имаше смесен подход за достигане до кандидати за участие в
обучителната програма. Процесът включваше разпространение на информационен
бюлетин до хора и организации, с цел да се увеличи броят на регистрираните
участници. Екипът на проекта използва Facebook и собствен уебсайт за
подобряване на комуникацията и набирането на участници. Поради онлайн
формата, екипът включи в програмата и жители на Франция. 72% от участниците в
обучението посочват, че са научили за тази програма "от уста на уста“, което
предполага, че използването на вътрешни мрежи е по-ефективно от изпращане на
имейли с покани до потенциални участници.
България
Набирането на участници в България включва използването на социални мрежи,
като например страницата във Facebook на Сдружение "Професионален форум за
образованието", както и други групи. Организацията също използва
съществуващите си мрежи от контакти, за да разпространява информация до
потенциалните участници. За да се гарантира, че кандидатствалите за участие
лица са от целевата група на обучението, формулярът за кандидатстване включва
въпроси за възрастта им, страната на пребиваване и др.
Испания
Процесът на набиране на участници се провежда чрез социални мрежи (Facebook и
Instagram) и разпространение на флаери. 41,4% от регистриралите се заявяват, че
са научили за програмата от социалните мрежи. По този начин организацията от
Испания достигна до по-широк кръг хора чрез увеличаване на онлайн присъствието
и използване на вътрешните си социални мрежи.
Великобритания
В процеса на набиране на участници бяха използвани различни методи, като
публикации в социалните медии, изпращане на имейли до заинтересовани страни и
контакти с различни организации. Eventbrite е основната използвана платформа за
промотиране на обучението, като същевременно потвърждава допустимостта на
кандидатите чрез задаване на необходимите въпроси при регистрация.
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Профил на участниците

Според предвиденото в проекта, партньорите се надяваха да достигнат минимум
до 60 млади хора чрез тази обучителна програма; поради трудности при
набирането на участници за онлайн обучения в някои страни тази цел не е изцяло
постигната, тъй като са достигнати 8 души по-малко.
Белгия: 150 души и организации бяха достигнати чрез изпратени имейли, като 11
участници се регистрираха и бяха приети в програмата. Тъй като имаше белгийски
и френски участници, групата беше разнообразна (напр. някои френски участници
са учили в Белгия, семейства, заселени в Белгия и т.н.). Имаше повече
регистрирани за участие жени, отколкото мъже. Само 5% заявяват, че смятат, че
техните отношения с дигиталните технологии са здравословни, като оценката им е
7 от 10 пункта. Общо 4 души участват в пилотирането на обучението по IO1. Conexx
инвестира допълнителна работа в набирането на участници и се опитва да
установи контакт с различни организации онлайн поради невъзможността да има
директен достъп до тях.
Виждайки ниския брой регистрации, Conexx реши да се възползва от
възможностите, които ни дава дигитализацията в някои ситуации, и даде
възможност и на участници от Франция да се включват в обучението, което щеше
да бъде проведено на френски език, като благодарение на регистрационните
формуляри Conexx провери дали всички кандидати имат някаква връзка с Белгия.
Нещо повече, Conexx предостави възможност на участнциите да изберат датите на
сесиите, за да улесни тяхното включване, но в крайна сметка, може би поради
пренаситеността с онлайн събития и работа онлайн, свързана с COVID-19, част от
тях не се включиха в пилотирането.
България: 15 души бяха включени в пилотното обучение по IO1, като в групата
имаше баланс между половете. Подобно на Белгия, някои участници бяха от други
страни, но пребиваваха в България, което допринесе за формирането на
разнообразна група. Участниците казаха, че използват цифровите медии активно и
имат различни виждания относно това колко е здравословна връзката им с тях на
скалата от 1 до 10:
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Скалата показва, че 4 от 15 респонденти са дали оценка „6“, което предполага
балансирана връзка между социалните медии и дигиталното здраве. Въпреки това
имаше респонденти с по-ниска оценка и с различни гледни точки по темите. В
същото време някои респонденти дадоха оценка „7“, „8“ и „9“, което показва
удовлетворението им от дигиталното им здраве. Като цяло никой от участниците
не е дал крайно ниска или висока оценка, което означава, че няма докладвани
сериозни проблеми, свързани с използването на цифровите технологии и
социалните медии.
Испания: 49 души се регистрираха за този курс по време на процеса на набиране на
участници, като общо 15 от тях се включиха в четирите обучителни сесии. 93,1% от
участниците посочиха, че искат „да получат повече информация за здравословните
дигитални навици“, тъй като тази програма предизвиква интереса им към
дигиталното здраве, особено като се има предвид, че социалните мрежи имат
важно място в живота им, тъй като повечето млади хора са израснали заобиколени
от този тип технологии.
Великобритания: Има общо 39 регистрирани лица. Описанието на събитието ясно
посочва критериите за допустимост и 18 души, които са от целевата група, могат
да се включат в обучението. Като се има предвид онлайн средата, на други
участници беше предложено също да участват онлайн, за да създадат още по
-полезни и разнообразни дискусии; това включва някои участници над
възрастовата граница и лица, които пребивават извън Великобритания. Тези
участници не са включени в цифрите, показани в горната таблица.
Подобно на България, участниците от
Великобритания
отговориха
на
въпроса за това колко здравословни
смятат, че са техните отношения с
дигиталните
технологии.
11
участници дадоха оценка „4“, което
предполага,
че
участниците
са
склонни да се чувстват по-малко
здрави по отношение на цифровото
си потребление.
Участниците от Великобритания не дадоха крайни оценки, и никой от тях не даде
оценка „7“ (или по -висока) по отношение на самооценката на дигиталното им
здраве. Въпреки че в групата имаше участници от мъжки и женски пол, на сесиите
присъстваха предимно жени. Профилът на участниците беше много разнообразен,
което допринесе за ползотворните дискусии и за споделянето на опит.
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Формат и процес на обучението и
Кръговете
Всички държави партньори възприеха онлайн метод за провеждане на сесиите.
Въпреки че DigitFIT първоначално е проектиран за присъствено обучение, поради
ситуацията с Covid-19, не беше възможно обучението да се пилотира по този начин.
Следователно материалите бяха адаптирани, за да позволят реализацията на
модулите онлайн. Като изключение от това, Сдружение "Професионален форум за
образованието" реализира първия обучителен модул офлайн в гр. София, но
останалите сесии бяха проведени онлайн поради промяна в епидемиологичната
обстановка в страната.
За да поддържат вниманието и ангажираността на участниците по време на
сесиите, всички партньори използваха редица методи, подходящи за онлайн
средата, като видеоклипове, дебати, дискусии и куизове, в съответствие с
разработените обучителни материали.
Във Великобритания трима обучители организираха различни сесии според своя
опит. Това гарантира, че участниците бяха включени в обучителни сесии, водени от
обучители, които са запознати с различните теми на проекта DigitFIT. Някои
допълнителни дейности бяха реализирани по време на онлайн обучението, а по
време на сесиите бяха давани почивки, за да се избегне напрежението на очите и
прекомерното време пред екрана. След онлайн сесиите Inova проведе и 4
Менторски кръга™, за да подпомогне младите хора в развитието на меки умения,
самоефикасност и увереност във връзката им с дигиталните технологии. Поради
Covid-19 Кръговете също се проведоха и онлайн, а не присъствено.

В България участниците използваха български и английски език за комуникация, а
презентациите бяха на английски език, за да отговорят на нуждите на групата.
Използването на казуси даде възможност на участниците да разберат различни
ситуации и контексти, свързани със социалните медии, мрежите и дигиталното
здраве. Менторските кръгове бяха организирани след всяка обучителна сесия в
онлайн контекст (с изключение на първата сесия, която беше проведена
присъствено в гр. София). Общо 6 участници се присъединиха към Кръговете, като
това бяха най-заинтересованите да участват в тази дейност.
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В Испания сесиите се проведоха онлайн чрез Zoom
поради Covid-19. Обучителят от страна на CESUR, Карима
Оучен Мадани, водеше както обучителните сесии, така и
Менторските кръгове™. CESUR възприе практичен подход
за подпомагане на младите хора при използването на
социалните мрежи за личностно и професионално
развитие. По-голям акцент беше поставен върху
развитието на умения за работа с ИКТ, за анализиране на
онлайн съдържание и др. 6 участници се присъединиха
към Менторските кръгове™, за да обсъдят по-подробно
своето развитие и използването на онлайн технологии.
Сесиите в Белгия включваха куизове, реализирани в
платформата Kahoot, с цел поддържане на интереса на
участниците и интерактивност на сесиите онлайн. Бяха
използвани
и
дискусии
за
подобряване
на
ангажираността и предоставяне на възможности за
изграждане на взаимоотношения и създаване на връзки
в рамките на групата.
Сесиите бяха проведени на френски език, за да се сведат до минимум езиковите
бариери. Менторските кръгове™ бяха реализирани след всяка от обучителните
сесии, за да се поддържа зангажираността на участниците. Всички сесии се
проведоха онлайн, чрез Zoom, поради противоепидемичните мерки в страната.

Обучение: оценка на модулите
С цел развитие на програмата и събиране на ценни данни за отчет и подобряване
на методологията, участниците бяха помолени да направят оценките на отделните
модули и на програмата като цяло. Оценката включва:

● Предварителна оценка: участниците дават информация за очакванията си от

обучението и своето мнение за връзката си с дигиталните медии (колко
здравословена е тя).
Оценки на модулите: след всяка обучителна сесия участниците попълват кратък
формуляр за оценка на съдържанието и методологията.
Окончателна обща оценка: в края на последния модул участниците правят
цялостна оценка на програмата, включително нейното въздействие върху
развитието им, дали тя отговаря на очакванията, които са имали в началото, както
и на общото съдържание и методология на курса.

●
●

В края на всеки модул участниците бяха помолени да попълнят официален
формуляр за оценка. Този раздел очертава резултатите от всеки модул, събрани от
четирите национални доклада, разработени от участващите партньорски
организации.
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Модул "Плюсовете и минусите на
цифровите медии"
Сесиите бяха проведени в различни условия, но повечето от участниците дадоха
положителна обратна връзка относно качеството на сесията, предоставените
материали и упражненията. В Белгия например участниците посочиха, че харесват
куизовете, направени чрез платформата Kahoot. В България тази сесия беше
проведена присъствено, което беше полжително оценено от участниците. Те
споделиха, че харесват атмосферата, разглежданите теми и дейностите. Те също
така оцениха възможността да се срещнат с други млади хора и да проведат
групови дискусии.

Участниците дадоха и разнообразни предложения за възможни подобрения. Някои
предпочитат да имат присъствени сесии вместо онлайн. Участниците от
Великобритания споделиха, че според тях по-кратки сесии ще са по-полезни.
Участниците дадоха положителна оценка за използваните казуси и
допълнителните ресурси и информация, предоставени от обучителите въз основа
на специфичните нужди на групите.
В различните групи имаше различна мотивация и нужди на участниците. В Испания
участниците са имали ограничено предварителна представа за социалните мрежи.
Чрез този модул участниците там научават, че дефиницията за социални мрежи
има различни измерения, което разширява представата на младежите за тях и им
показва, че дигиталният свят е много повече, отколкото те са си мислели.
Цялостната оценка за модул 1 беше позитивна, беше поставено добро начало и
участниците от България, Великобритания, Испания и Белгия харесаха структурата
и съдържанието на сесията. Те предоставиха конструктивна обратна връзка, с цел
подобряване на методологията.
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· „Сесията ми хареса, много беше интересна. Харесаха ми представените казуси и
се замислих за ситуациите и решенията. " - Белгия
· „Хареса ми упражнението с картите за положителните и отрицателните страни на
технологиите.“ - Белгия
· „Хареса ми, че се събрахме в едно пространство, и споделихме много, темата
беше интересна.“ - България
· „Очакванията ми, които се оправдаха, бяха да срещна други млади хора и да
науча нещо за това как да използвам дигиталните технологии по възможно найдобрия начин.“ - България
· „Мисля, че най -доброто, което взех от този курс, е да мога да споделя опит и
мнения с хора, които имат същите притеснения като мен, когато става въпрос за
използването на технологии.“ - Испания
· „Как да използваме инструментите, предлагани от цифровите медии, и как да ги
контролираме, за да избегнем пристрастяване и злоупотреба с тях.“ - Испания
· „Най-добрата част от сесията беше анализът на казуса с адвоката. Оценката и
опитът за решаване на технологичния проблем на друг човек помага за решаването
на подобни проблеми в собствения живот." - Великобритания
· „Методи за подпомагане на управлението на времето, прекарано в използване на
технологии, като изготвяне на списъци с това, от което се нуждая и какво искам,
както и информация за полезни приложения като Stay Free и други приложения за
дигитален детокс.“ - Великобритания
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Модул "Психологическо влияние на
цифровите медии"
Страните партньори получиха положителна обратна връзка и от този модул, според
която качеството на реализация на сесията, обучителите, съдържанието,
помощните материали и цялостната организация са оценени положително от
участниците.
В България модул 2 се проведе онлайн поради ограниченията, наложени от Covid19. Участниците се присъединиха към онлайн сесията, въпреки че предпочитаха
провеждането на присъствени сесии. Цялостната обратна връзка беше
положителна, въпреки че имаше някои пречки по отношение на онлайн
модалността, комуникацията и груповата работа, адаптирана към онлайн средата.
Това може да отразява прехода и адаптацията от присъствени към онлайн сесии.
Модул 2 в Испания допринесе за изграждането на знания и умения у участниците
за изграждане на адекватен образ онлайн, за създаване на автобиография и
мотивационно писмо. Тази сесия даде възможност на младите хора да разберат
повече за начините за професионално използване на мрежите, както и за
необходимите дигитални умения за навлизане в света на работата след
завършване на обучението си.
Като цяло отзивите от сесията бяха положителни. Въпреки че предпочитанията за
офлайн сесии бяха преобладаващи в много от страните партньори, участниците
разбраха, че провеждането им онлайн се налага заради ограничения, свързани с
глобалната пандемия. Благодарение на онлайн сесиите беше възможно и
включването на още упражнения и на участници, които иначе не биха могли да се
включат, което доведе до постигане на добри резултати въпреки сложната
епидемиологична обстановка.
· „Тази сесия беше дори по-добра от предишната. Всички участваха в дебата и
темата беше много интересна и актуална. ” - Белгия
· „Харесаха ми упражненията и добрата комуникация между нас, както и дебатите ”
- Белгия
· „Въпреки че бяхме онлайн, темата за психологическите ефекти от използването
на дигитални медии беше интересна.“ - България
· „Научих за психологическите ефекти от използването на социални мрежи и
интернет като цяло.“ - България
· „Хареса ми обсъждането на значимостта на управлението изразяването на
емоции за правилно използване на ИКТ.“ - Испания
· „Беше ми много интересно.“ - Испания
· „Това, че се замислих върху собствените си навици беше най-хубавото, защото
това е нещо, което избягвах, и следователно е нещо ценно и приложимо в моя
собствен живот.“ - Великобритания

11

Подкрепата на Европейската комисия за разработването на тази публикация не представлява одобрение на
съдържанието , което отразява вижданията само на авторите , и Комисията не може да бъде отговорна за
информацията , съдържаща се в нея .

Модул "Цифрови медии за кариерно развитие"
Отзивите от страните партньори бяха предимно положителни, въпреки че показаха
малко по-ниско удовлетворение от предишните модули. Някои препоръки за
подобряване на бъдещия опит включват: повече упражнения, потенциално
организиране на лична сесия за подобряване на комуникацията между участниците
и повече дискусии за споделяне и обсъждане на съответните теми. Тази обратна
връзка е много свързана с промяната на ситуацията поради Covid-19 и
последващите адаптации, направени за онлайн средата. Независимо от това,
участниците като цяло харесаха сесията и основно интерактивните дейности.

· „Всички имаха време да блеснат по време на тази сесия: наистина ми хареса.“ Белгия
· „Тази сесия беше доста полезна за мен, защото имаше конкретна информация за
инструментите, които можем да използваме за нашето професионално развитие.“ България
· „Имаше полезна информация как да се направи автобиография, кои социални
медии могат да се използват за професионално развитие...доста интересно.“ България
· „Въпреки че нямах смелостта да говоря, се почувствах много идентифициран при
споделенето на опит. Имам нужда от професионална помощ, имам много проблеми
при използването на социалните мрежи и това породи несигурност у мен. Мисля,
че споделянето на опит е полезно." - Испания
· „Очаквах да се науча да се ориентирам в дигиталния свят, за да спомогна за
кариерното си развитие. Това беше постигнато и научих полезни неща за понататъшното си развитие - уебсайтове за саморазвитие и за намиране на работа." Великобритания
· „Очаквах сесията да включва съвети за увеличаване на шансовете за успех при
търсенето на работа чрез цифрови медии и тези очаквания бяха изпълнени.“ Великобритания
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Модул " Осъзнатост в дигиталната ера"
Участниците като цяло предоставиха положителна и релевантна обратна връзка,
което предполага, че качеството на сесиите остава постоянно и е на високо ниво.
В Белгия оценката на този модул е по-висока от тази на модул 3. Във
Великобритания 100% от участниците заявиха, че сесията е много добра и дадоха
отлична оценка на обучителя, съдържанието на сесията и организационните
аспекти. По отношения на структурата на модула, 4.2% от участниците посочиха, че
тя е задоволителна, като останалите я оцениха като много добра или отлична.
Някои участници посочиха, че предпочитат провеждането на присъствени
дейности, ако е възможно, както и на повече упражнения и дискусии. Като цяло
участниците предоставяха положителна и конструктивна обратна връзка през
целия модул. Имаше няколко предложения за подобрения.
·„Тази програма ми се струва наистина полезна, благодаря. Успях да разбера
повече за потенциалните рискове от социалните медии в живота си. Желанието ми
е да бъда част от последващите дейности по проекта, за да видя въздействието му
върху моя живот ” - Белгия
· „Харесаха ми упражненията и дискусията с другите. Наистина научих много от
това обучение, дори за неща, за които никога не съм чувал. Бих искал да се срещна
лично с всички (не само онлайн) ” - Белгия
· „Научих много за това как да използвам дигиталните медии по осъзнат начин.“ България
· „Хареса ми идеята за намиране на баланс в използването на цифрови
технологии.“ - България
· "Мисля, че ако участниците бяха включили камерата си, това би създало
атмосфера на по-голямо участие. Въпреки че това е лично решение на всеки един
от тях." - Испания
· „Темата беше много важна и полезна.“ - Испания
· „Наистина ми хареса идеята за системата за активиране на мрежата. Никога не
бях чувал за това, но за мен имаше много смисъл. Това ме накара да се замисля
как позитивното отношение може да има реален ефект. ”- Великобритания
· „Научна основа и практически упражнения за осъзнатост.“ - Великобритания
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Крайна оценка на обучението
В края на програмата участниците оцениха програмата като цяло по редица
показатели. Те попълниха финалния формуляр за оценка, за да анализират
съдържанието на обучението, материалите, нивото на предоставените знания и
информация, използваните методи за представяне на информацията, структурата
на модулите и на сесиите. Долната графика очертава ключовите резултати, като
поставените оценки са от 1 до 5 (от лошо до отлично).

Стълбовата диаграма показва, че средно и четирите държави партньори са
постигнали резултат от поне 50% или повече, като оценките „5“ се равняват на
отлични. Това показва високо удовлетворение от участниците, съответно със 71,1%
и 70,0% в България и Великобритания. Тенденциите, показани на тази графика,
също отразяват мнението на участниците за необходимостта от повече
взаимодействия с други участници и по-голямо разнообразие от дейности. Поради
пандемията от Covid-19, общуването с други участници може да бъде
предизвикателство, ако не се използват камери и микрофони, а дискусиите в помалки групи не винаги са възможни, когато се случват в онлайн среда, освен чрез
използване на breakout rooms в платформи като Zoom. Тази обратна връзка ще
бъде взета предвид във връзка с бъдещи онлайн обучителни дейности и е много
полезна за учебната програма DigitFIT.
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На въпроса "Искате ли да получите повече информация по темите, обхванати от
проекта DigitFIT?", бяха дадени следните отговори:

И четирите партньорски организации установиха, че делът на участниците, които
искат да научат повече по темите, свързани с програмата DigitFIT, надвишава броя
на тези, които отговарят на въпроса с „не“ или „може би“. 60% от участниците от
Белгия и България проявиха интерес да получат повече информация. Един от
участниците от Белгия, който отговори с „да“, коментира, че би искал проектът „да
проследи нашето развитие във връзка с наученото и да ни даде по-добра
възможност да разберем засегнатите въпроси и да ни даде повече информация,
ако е необходимо“. Може би участниците биха се възползвали от дългосрочно
обучение, така че обучителите да могат да наблюдават напредъка им в
дългосрочен план.
По-голямата част от участниците харесаха интерактивните подходи, дейностите
(видеоклипове, викторини, дебати, дискусии и т.н.), презентациите и
практическата информация, която може бързо да подпомогне тяхното развитие в
сферата на дигиталното здраве и благосъстояние.
В бъдеще водещите на тази програма за обучение могат да обмислят следното:
-Присъствени сесии (когато обстановката го позволява)
-Провеждане на обучението извън работното време, за се даде възможност на
работещи младежи да участват
-Сесиите да бъдат по-кратки като продължителност
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Като цяло формулярът за окончателна оценка на обучението отразява високото
удовлетворение на участниците, като голям процент от тях искат да получат
повече информация, свързана с програмата.
· „Хареса ми цялостният подход към темата и научих полезна информация.“ България
· „Като цяло курсът е много пълен и съдържа всички теми, необходими за работа в
дигиталния свят по здравословен и балансиран начин. Интересно е как се
разделят теоретичните аспекти и упражненията върху материала.” - Испания
· „Ще се фокусирам върху осъзнатостта в живота си повече, за да намаля стреса си
и да подобря способността си за решаване на проблеми сега, когато съм по-наясно
с научните ползи.“ - Великобритания
· „Обучението е блестящо и го препоръчвам на всеки, който иска да е по-наясно с
дигиталния свят.“ -Великобритания
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Коментари на обучителите относно обучението
По-долу е представен преглед, предоставен от обучителите по отношение на
изпълнението, методологията и процеса на програмата, както и наблюдения върху
въздействието на обучителната програма DigitFIT върху участниците, и мнения за
по-нататъшното й развитие.
Белгия: Реализацията на пилотното обучение беше по-сложна от първоначално
планираната поради ограниченията, свързани с пандемията от Covid-19, особено
при положение, че първоначално материалите бяха разработени за присъствено
обучение. Това означаваше, че обучителите трябваше да отделят повече време и
усилия за адаптация на дейностите. Методологически повторението на
попълващите се формуляри за оценка и обратна връзка предизвика нежелание у
участниците. Може би методологията трябва да даде приоритет на
интерактивността при представянето на учебния материал, а не на теоретичния
аспект, тъй като участниците предпочитаха откритите дискусии.
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България: Участниците бяха много по-ангажирани в присъствената сесия (модул 1).
Груповата работа и комуникацията бяха по-лесни в сравнение с онлайн
модалността. Въпреки това, като цяло участниците се адаптираха към дигиталната
среда и бяха много активни по време на пилотното обучение. Те даваха мнения и
идеи, и като цяло харесаха съдържанието, особено упражненията, викторините и
предизвикателствата. Чрез използването на платформи и приложения като Zoom,
Miro и Jamboard сесиите бяха адаптирани към онлайн контекста. Би било хубаво да
продължим да се срещаме наживо или да организираме по-продължително
обучение (национално или международно), което да позволи на участниците да
работят заедно по темите наживо.
Испания: Участниците, които ежедневно използваха дигитални инструменти, не
бяха наясно с негативните страни на социалните медии. Това обучение им даде
инструменти за разпознаване на проблема и за намиране на решения. Препоръката
ни за подобрение на обучението е включването на повече упражнения и
намаляване на теоретичното съдържание, особено при провеждане в онлайн среда.
„Воденето на това обучение също беше ценен опит за мен като обучител. Въпреки че
съм професионалист в областта на дигиталните инструменти, се задълбочих в
темата. Забелязах, че в началото много участници не разбираха напълно целта на
всеки дигитален инструмент и не знаеха как конкретно да го използват. В
последствие успяхме да обясним всеки от тях и да им дадем необходимата
информация, за да могат да работят с инструментите. Въздействието върху
участниците беше положително, в края на обучението те успяха да намерят решения
на проблемите си.” - обучител от Испания, CESUR
Великобритания: Обучителите в модули 1 и 3 отбелязаха, че продължителността на
сесиите може да бъде твърде дълга за тази целева група, особено по време на
онлайн обучение, и следователно трябва да се вземе предвид за бъдещи онлайн
сесии, във връзка с нуждите на групата. Обучителят в модул 2 предполага, че
взаимодействието между участниците при онлайн обучение е много важно, за да се
създаде благоприятна атмосфера. Участниците оценяват и представянето на
научни доказателства в модул 4. Обучителят също така отбелязва, че някои
участници са направили определени промени в поведението си след обучението, но
много от тях все още се интересуват от допълнителни промени, за да подобрят
контрола си върху дигиталното си потребление. Като цяло обучителните сесии бяха
много положителен опит и позволиха на групата да се възползва от максимално от
представената информация.
От пилотното обучение, проведено във всяка страна-партньор, участваща в проекта
DigitFIT, коментарите на обучителите и отзивите от участниците, е видно, че
обучението е било успешно, особено като се вземат предвид трудностите и
предизвикателствата, свързани с Covid-19 в целия свят.
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DigitFIT Менторски кръгове

TM

Освен четирите обучителни сесии с млади хора, всяка партньорска организация
проведе и четири сесии Менторски кръгове™, като част от учебната програма
DigitFIT (IO1). По-долу е даден преглед на датите, на които бяха проведени сесиите.

Великобритания – Inova Consultancy проведе 4-те сесии на Кръговете по-късно,
след приключване на обучението по DigitFIT IO1. Целта беше да се даде време
за размисъл върху наученото от участниците по време на обучението. Поради
Covid-19 и разнообразието от налични онлайн дейности, повторното събиране на
групата беше трудно. В крайна сметка 8 участници бяха ангажирани в
Кръговете.
Някои от участниците бяха включени само в обучението, а други участваха само
в Кръговете. Поради Covid-19, нарастващата младежка безработица и
въздействието на дигиталните технологии върху живота и заетостта, беше
важно да се позволи на тези, които могат да участват в дейността, да бъдат
включени в нея и да се възползват от възможността. На участниците бяха
предоставени материали, които да им помогнат да се подготвят за Кръговете.
България
–
Сдружение
"Професионален
форум
за
образованието" проведе 4-те Кръга
след всяка от обучителните сесии
по този проект. В тях бяха
включени 6 участници, които
проявиха най-голям интерес към
участие в тази дейност. Първата
сесия се проведе офлайн, а
останалите сесии - онлайн, поради
Covid-19.
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Белгия – CONEXX проведе 4-те сесии на Кръговете след всяка от обучителните
сесии по DigitFIT IO1, осигурявайки почивка между модулната сесия и Кръга.
Испания – CESUR проведе 4-те сесии на Менторските кръгове™ след всяка
обучителна сесия, за да позволи директно прилагане на знанията от обучението в
упражненията по време на Кръговете. Включиха се общо 6 участници.

Оценка на сесиите на Кръговете
Участниците попълниха формуляри за оценка в края на всяка сесия на Кръговете и
бяха попитани за очакванията си, методологията и какво смятат за най-полезни за
сесията. Извадка от отговорите на всеки въпрос може да се намери по-долу, взети
от националните доклади за пилотното обучение:

1. Какви бяха очакванията ви от днешния Кръг и бяха ли изпълнени?
· „Обсъждане на интересни теми“
· „Обмен на опит на тема използване по неподходящ начин на социалните мрежи“
· „Всички мои очаквания са оправдани“
· „Очаквах да срещна нови хора и да разбера повече за сесиите - тези очаквания
бяха изпълнени.“
· „Очаквах да видим какви целите сме си поставили за обучението и да си
поставим нови - за следващата сесия, и това беше изпълнено.“
· „Очаквах да разбера повече за цифровото благосъстояние и факторите, които му
влияят. Това се случи в тази сесия. "
„Очаквах да бъде полезно и да обсъдим темата по-задълбочено, и беше наистина
интересно“

2. Кои са 3-те основни неща, които взимате с вас от днешната сесия?
· „Идеята на Менторските кръгове, техниките и сценариите“
· „Поставяне на SMART цели, реалистичност и разбиване на целите на подцели.“
· „За да се откъснем от цикъла на негативно мислене, RAS е важен за нас и вместо
да използваме израза "ще се опитам“, можем да казваме просто "ще"
· „Добра комуникация, плавност, уместност.“
· „Обмен на опит и идеи.“
· „Дървото на промяната, психологически фактори, положителност.“
· „Добра комуникация, добри дейности, всеки можеше да говори“
· „Дискусиите, казусът, мисловната карта“
· „Да си почина малко от социалните мрежи и да не гледам телефона си постоянно“
„Интересни мнения и препоръки от другите за професионално развитие, LinkedIn и
др.“
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3. Коя беше според вас най-добрата част от Кръговете досега?
· „Breakout rooms в Zoom дадоха добра възможност за работа в мрежа и
получаване на конкретни съвети.“
· „Индивидуалните разговори за напредъка и индивидуалните цели на всеки.“
· „Как повтарянето на нови действия подобрява невропластичността, значението
на SMART целите и поставянето под въпрос вътрешния ми монолог, когато съм в
социалните медии.“
· „Тестът; професионално профилиране и принос от всички участници“
· „Добра комуникация, добри дейности и това, че всеки имаше възможност да
говори.“
· „Процесът на споделяне“
· „Разговорът в групата по темата за FOMO“
· „Всичко“
От коментарите на участниците в сесиите се вижда, че Менторските кръгове са им
помогнали да си поставят реалистични SMART цели за подпомагане на тяхното
развитие и подобряване на техните комуникационни умения, като в същото време
са предоставили възможност за индивидуална подкрепа и работа в мрежа.
От отговорите на участниците от България на тези въпроси е видно, че повечето от
тях харесват работата в малка група и по-интерактивния начин на организиране на
тези сесии. Те оценяват положително дискусиите и споделянето, както и казуса,
свързан с пристрастяването на младежите към цифрови устройства, и
упражнението за съзадаване на мисловна карта.
Въпреки предизвикателствата на онлайн обучението, тази обратна връзка показва,
че сесиите се възприемат положително, и че участниците са развили своите знания
и умения по време тези сесии, което им дава възможност да продължат да
развиват и по-здравословна и балансирана връзка с дигиталните технологии,
което доказва, че обучението има положителен резултат.
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Крайна оценка на Кръговете
По време на последната сесия на Менторските кръгове™ участниците бяха
помолени да попълнят формуляр за оценка относно курса като цяло, във връзка с
менторството, което са получили.
Участниците бяха помолени да отговорят на следните въпроси:
Полезни ли бяха Кръговете за развитие на меките ви умения?
Имате ли ясна представа за следващите си стъпки?
Колко полезна беше подкрепата на връстниците и средата в малката група?
Бихте ли препоръчали тези сесии на приятел?
Във
Великобритания
всички
участници отговориха с „да“ или
„да, определено“, подчертавайки
цялостния успех на пилотния курс
на Менторските кръгове™ в тази
партньорска страна. В България
получените отговори също бяха
положителни.
Само един участник отговаря с „може би“ на първите два въпроса, но мнозинството
от участниците показват удовлетвореността си от менторството.
В Испания всички с изключение на един участник отговарят с „да“ или „да,
определено“ на горните въпроси, по което може да се съди за успеха на Кръговете,
проведени от CESUR. Един участник отговаря с „може би“ на всеки от въпросите.
Въпреки че тази оценка не е толкова висока, колкото дадената от останалата част
от групата, това не е отрицателен отговор на зададените въпроси.

В Белгия има различни отговори на
въпросите - докато мнозинството от
участниците заявяват, че са доволни от
курса, 1 човек е дал отрицателен или
неутрален отговор. Въпреки това,
водещият
на
тези
сесии
дава
положителна оценка на реализацията
на тази част от обучението.
Използването на Менторските кръгове™ в тази обучителна програма несъмнено
беше успешно, като участниците показаха положителна нагласа за подобряване на
връзката си с дигиталните технологии и за развитието на меките си умения в
бъдеще.
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В края на формуляра за оценка участниците бяха попитани: „Как кръговете ви помогнаха
да мислите за подобряването на връзката ви с цифровите технологии и/или развитието на
меките ви умения и за следващите ви стъпки, които да предприемете в тази посока?“ Бяха
дадени следните отговори, събрани от четирите национални пилотни доклада и
приложенията към тях:
"Да, сега съм по-наясно как дигиталните технологии могат да станат по-полезни за мен,
като същевременно мога да оценя нездравословните си навици, които имах във връзка
с тях. Също така съм по-готов да говоря за собствените си меки умения в бъдещи
ситуации, което ще бъде наистина полезно за мен." - Великобритания
„Беше страхотно и ми помогна да анализирам връзката си с технологиите“ Великобритания
„Дадоха ми по-обективен поглед върху използването на технологиите и върху това как
да поддържам здравословна връзка с тях“ - Великобритания
„Важно е да се знае, че аз имам контрол над технологията, а не тя върху мен, и че
социалните ми умения не могат да бъдат напълно развити чрез дигиталните медии." Испания
„Ampliar la aplicación de redes sociales en clase. [Да се увеличи използването на
социалните мрежи в образованието.]” - Испания
„Решенията, които бяха дадени за съществуващите проблеми.“ - Испания
„Разширяване на знанията и споделяне“ - Испания
„Сесиите ми помогнаха да оставя телефона си настрана и да управлявам по-добре
времето си, прекарано пред екрана.“ - Белгия
„Реших да намаля времето, прекарвано в социалните медии, комбинирам интернет и
страстта си“ - Белгия
„Открих реалността“ - Белгия
„Харесах сесиите, бяхме малко хора, беше доста интерактивно и успяхме да обсъдим
много теми, включително важни неща за използването на цифровите технологии по подобър начин.“ - България
„Този ф ормат на сесиите е интересен, имаше дискусии и упражнения, които ми харесаха,
и мисля, че са полезни.“ - България
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Оценка на меките умения
Важен аспект от методологията в рамките на Кръговете е развитието на меките
умения и самооценката на тези умения. В началото на първия Кръг и в края на
последния участниците бяха помолени да попълнят кратка оценка, базирана на 15
ключови меки умения, които са полезни за развитието на младите хора в
дигитална ера. По-долу е направен преглед на развитието на меките умения,
предоставен от всяка партньорска организация, включително графики, които
показват разликата в средните оценки на участниците между началото и края на
Кръговете. Оценките варираха от 1 (лошо) до 5 (отлично).
Белгия:

*Промени има в следните умения: Самочувствие, Управление на времето,
Асертивност, Критично мислене, Творческо мислене и Работа в екип. Няма налични
данни за осъзнатост и работа в мрежа.
От горната графика е видно, че участниците в Белгия са показали подобрения в
няколко умения, като например Решаване на проблеми, Самоефективност,
Ентусиазъм и Идентифициране на собствените цели. Това е много обнадеждаващо,
тъй като уменията, върху които се фокусира тази методология, включват
самоефикасност и поставяне на цели, което подчертава успеха на методологията в
тези области.
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В Белгия във формуляра за първоначална оценка бяха включени и някои
допълнителни умения, базирани на знания и информираност, като резултатите са
представени в графиката по-горе.
Bulgaria:
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Общата тенденция на резултатите на българските участници също е окуражаваща.
Освен решаване на проблеми и ентусиазъм, участниците дадоха по-високи оценки
и за други меки умения в крайната си оценка, което дава индикации за развитие у
участниците. Най-значимата разлика между началото и края на Кръговете беше
„Идентифициране на моите нужди/цели и как да ги постигна“ - средно оценката по
този показател беше между 3,16 и 4,16.
Испания:

В оценките на участниците от Испания имаше някои колебания в резултатите. За
някои от меките умения участниците дадоха едни и същи оценки в началото и в
края или дори дадоха по-ниски оценки за някои от меките си умения в края на
сесиите. Тези по-ниски резултати не означават непременно намаляване на
знанията или нивото на умения, а по-скоро повишено ниво на самосъзнание.
Например, някои участници може да са почувствали, че при стартирането на
Кръговете техните умения за работа в мрежа са били доста високи; след сесиите
обаче те са с повишено самосъзнание си и осъзнават, че техните умения за работа
в мрежа могат да бъдат допълнително подобрени. Вижда се, че самосъзнанието е
ключово за развитието на всеки млад човек.
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Великобритания:

Графиката на Великобритания показва ясна тенденция, че участниците са видели
подобрения в своите меки умения след участие в Кръговете. Средните оценки за
почти всички меки умения, с изключение на ентусиазма, се увеличават в края на
сесиите. Най-съществената разлика между началото и края е при управлението на
стреса, за което участниците дават оценки между ~ 2.49 и ~ 3.8. Като цяло
тенденцията е окуражаваща и се вижда, че участниците от Великобритания са
развили своите умения чрез Менторските кръгове™.
От тези графики и анализ става ясно, че по време на Кръговете са били развити
няколко умения във всяка от участващите държави партньори. Те включват:
управление на стреса, критично мислене и разсъждение, самоефикасност и
поставяне на цели. Основна цел на методологията на Менторските кръгове™ е
именно да подпомогне развитието на самоефикасността чрез планиране на
действия и поставяне на цели. По този начин участниците развиват умения за
критично мислене и разсъждение, за това да си поставят реалистични цели.
Всичко това допринася за управлението на стреса - при поставянето на цели
намаляват несигурността и вредните навици, като тези, свързани с
нездравословното потребление на дигитални технологии.
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Коментари на обучителите относно
Кръговете
Обучителите от всяка страна партньор коментираха, че Менторските кръгове™ са
били ефективни в предоставянето на допълнителна информация, което означава,
че чрез тях участниците могат да получат по-задълбочени познания по отношение
на здравословното използване на цифровите медии. Онлайн сесиите създадоха
безопасна среда за участниците да отворят и споделят лични предизвикателства,
създавайки предпоставки за добър групов процес. Може би именно затова
мнозинството от участниците се включват активно в предложените упражнения.
Обучителите от България подчертаха, че работата в по-малки групи мотивира
участниците да обсъждат и взаимодействат повече.
Обучителите от Белгия подчертаха, че техните участници не са толкова мотивирани
по време на обучителните модули, тъй като предпочитат да имат една сесия,
съчетаваща обучението и кръговете. Някои участници заявиха, че смятат, че има
твърде много Google формуляри, с които трябва да оценят обучението, което може
да се вземе предвид при бъдещи проекти.
В Испания Кръговете бяха много успешни, като:
90% от присъстващите участваха в дейностите.
80% от присъстващите споделиха собствен опит.
100% от присъстващите заявиха, че са успели по-добре да осмислят
дигиталните си навици благодарение на курса DigitFIT.
В България Кръговете имаха допълнителен принос за развитието на знания и
умения у участниците за здравословно използване на цифрови медии, което
осигури добавена стойност към програмата на обучението.
Необходимостта от провеждане на събитията онлайн наложи обучителите да
положат допълнителни и непрекъснати усилия за ангажиране на участниците и за
мотивирането им да присъстват на всички сесии. Онлайн средата в някои случаи
създаде и комуникационна бариера, която се отразни на дискусиите и дебатите. В
допълнение към това, в онлайн среда изграждането на връзка между участниците
и на чувство за сигурност в групата отнема повече време, отколкото при
провеждане на присъствени Кръгове. Предвид продължаващата пандемия
провеждането на сесиите наживо обаче не беше възможно и партньорските
организации организираха висококачествено обучение онлайн, адаптирайки
методологията.
Като
цяло
Кръговете
бяха
реализирани
успешно
онлайн,
въпреки
предизвикателствата при набирането на участници и тяхното активно включване
във всички сесии. Що се отнася до препоръките, партньорите трябва да вземат
предвид броя на формулярите за оценка, използвани по време на Кръговете, за да
поддържат ангажираността на участниците през 4 -те сесии.
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Изводи и препоръки
Обучителната програмата DigitFIT за млади хора и Менторските кръгове™ (IO1) бяха
успешно адаптирани към онлайн средата и пилотирани във всяка страна партньор,
въпреки предизвикателствата, свързани с глобалната пандемия от Covid-19. От
получената обратна връзка се вижда, че обучителите от България, Великобритания,
Белгия и Испания подготвят и адаптират по подходящ начин упражненията и
дейностите от програмата към онлайн средата. Комбинирането на обучителните
сесии и методологията на Менторските кръгове™ повишава осъзнатостта на
участниците по отношение на техните меки умения и способността им да
изграждат по-здравословна връзка с дигиталните медии и социалните мрежи.
Обратната връзка от обучителите и участниците откроява някои препоръки за
подобрение:
Разделянето на материала на по-кратки сесии, фокусирани върху всяка отделна
тема, може да помогне на обучителите да поддържат ангажираността на
участниците и да се съсредоточат върху конкретна тема.
Разработените материали биха били подходящи за присъствено обучение,
което да предостави на участниците възможността да бъдат пълноценно
ангажирани в повече упражнения, дискусии и дебати.
Интегрирането на Менторските кръгове ™ към обучителните сесии би могло да
подпомогне ангажираността на участниците и задълбочаването на връзката
между теоретичните знания и развитието на меки умения.
При бъдещи обучения броят на формулярите за обратна връзка може да бъде
намален (ЗАБЕЛЕЖКА: Тези формуляри се събират, за да се получи ценна
информация за пилотното обучение, което се реализира с европейско
финансиране. При бъдещи обучения може да не изисква попълването на всички
формуляри за обратна връзка, ако дейността не се извършва с финансиране от
ЕС).
Обучителната програмата и Менторските кръгове DigitFIT (IO1) бяха успешно
реализирани, като в обучението бяха включени общо 52 участници, на които бяха
предоставени всички разработени по проекта материали, а 24 младежи участваха в
Менторските кръгове™.
В съвременната дигитална ера провеждането на подобни обучения придобива още
по-съществено значение за развитието на здравословна връзка с цифровите
медиии от страна на младите хора. Чрез настоящото обучение и Кръговете
партньорите по проект DigitFIT разпространиха важна информация по теми,
свързани с цифровото благосъстояние, и обсъдиха с млади хора начина, по който
те използват дигиталните медии. Този проект и по-конкретно това обучение
изведоха тази тема на преден план в сесиите, проведени във Великобритания,
Белгия, Испания и България, и партньорите по проекта поемат ангажимента да
продължат да работят по тази тема, да разпространяват информация и
разработените материали, като допринасят за развитието на по-здравословни
дигитални навици у младите хора.
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Предвид Covid-19 и произтичащите от пандемията промени в обучението и
работата, дигиталните технологии се налагат като средство за комуникация,
работа, учене, социализация и ежедневен контакт. Поради това става още поналежащо да се гарантира, че младите поколения имат необходимите знания и
умения за здравословно използване на цифровите медии, като същевременно
разбират начините, по които използването на дигитални технологии може да има
негативен ефект, и са наясно с методите за избягване на евентуално
пристрастяване, във време, когато цифровите технологии се превръщат в
жизненоважен аспект от ежедневието. Чрез проекта DigitFIT неформалното
образование в тази сфера е насърчено и има положително въздействие както на
национално, така и на европейско ниво. Ресурсите, разработени по проекта, са
достъпни на уебсайта на DigitFIT, като партньорските организации осигуряват
разпространението на материалите и се ангажират да продължат работата си в
тази сфера, за да достигат до все повече млади хора в цяла Европа.

Приложения
Великобритания - Национален отчет
Испания - Национален отчет
Белгия - Национален отчет
България - Национален отчет
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