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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.
DigiFIT се стреми да противодейства на негативните ефекти на зависимостта от
интернет върху психичното здраве на младите хора и да развие техните меки
умения, самосъзнание и самоефективност, за да насърчи изграждането на поздравословна връзка с дигиталните технологии. В същото време обучителната
програма насърчава положителното въздействие на използването на интернет за
учене, комуникация и активно гражданство.
Специфичната цел на Интелектуален продукт 2 (IO2) е да подпомогне обучители,
които в рамките на своята социална/професионална позиция могат да подкрепят
младите хора да разпознават и предотвратяват негативните ефекти, които
цифровият свят може да има върху тях, като в същото време ги запознават с
инструменти и начини за използване на интернет по здравословен начин.
По време на пилотното издание на IO2, всяка партньорска организация от Белгия,
България, Испания и Великобритания тества обучителната програма и Менторските
кръгове с целевата група от професионалисти, работещи с млади хора (младежки
работници, учители и др.).
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Пилотно обучение за обучители DigitFIT
Белгия: Обучението за обучители DigitFIT се проведе през месеците февруари и
март 2021 г. Поради ограниченията, наложени от Covid-19 и наложените
ограничителни мерки в страната, беше невъзможно да се проведе присъствено
обучение. Затова обучението се реализира онлайн чрез платформата Zoom, като
включваше 3 сесии с общо 4 участници.
България: Обучителните модули се проведоха онлайн чрез Zoom поради
ограниченията, свързани с разпространението на Covid-19 в България. Програмата
включи 3 сесии с общо 15 участници.
Испания: Пилотното издание на обучението за обучители в Испания беше
проведено от Карима Оучен Мадан и в него участваха 13 участници. Програмата
включи 3 сесии, които поради ситуацията, свързана с пандемията от Covid-19, се
проведоха онлайн чрез платформата Zoom.
Великобритания: Във Великобритания Inova Consultancy проведе поредица от 3
сесии с 15 отговарящи на условията участници, с цел пилотиране на ръководството
за обучители DigitFIT (IO2). Поради Covid-19 всяка от трите сесии се проведе
онлайн, чрез платформата Zoom. Въпреки че това беше различен начин на
обучение, той беше изключително успешен при обучението на професионалисти,
работещи с млади хора.
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Подбор и профил на участниците
Партньорите по проекта DigitFIT използваха атрактивни материали като флаери и
публикации онлайн, които всеки партньор преведе и публикува в социалните
мрежи, заедно с онлайн формуляр за регистрация на кандидатите.
По -долу са дадени някои примери от кампанията за набиране на участници и от
онлайн сесиите:
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Всеки партньор има собствен подход за набиране на участници, при който достига
до потенциалните кандидати чрез имейл, телефон, социални мрежи, а също и чрез
разпространение на информация до други организации, училища и университети.
Като цяло набирането на участници във всяка държава беше доста трудно поради
ситуацията, причинена от Covid-19. По време на периода на разпространение на
информация за обучението имаше много ограничителни мерки в страните
партньори, което направи разработването на ефективен подход за достигане до
целевата група предизвикателство, тъй като не можеха да се реализират лични
срещи или присъствени събития, чрез които да се достигне до по-голям брой
потенциални участници.

Профил на участниците
Белгия: По отношение на опита си в използването на цифрови медии при работата
си с млади хора, някои участници посочиха, че се занимават с теми като фалшиви
новини и критично мислене при използването на социалните мрежи, както и че
дискутират с малдежите темата за дигиталните навици, използват радио техника и
работят с иновативни цифрови технологии.
Conexx също попита участниците какви са очакванията им за програмата и 50%
посочиха, че искат да получат повече знания и инструменти за работа с младите
хора за развитие на здравословни дигитални навици.
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Оценка на сесиите
За да подпомогнат развитието и подобрението на обучителната програма,
участниците бяха помолени да направят оценка на отделните сесии и на
програмата като цяло.
Отзивите от сесиите бяха много положителни. Участниците споделиха, че намират
обучението за много полезно и ангажиращо. Според получената обратна връзка
участниците са развили знанията си в областта на дигиталното здраве.
Съдържанието и материалите, използвани по време на сесиите са задоволили
очакванията на участниците в цяла Европа.
Белгия: Важно е да се подчертае, че според обратната връзка от участниците,
материалите от обучението са сметнати за един от най-добрите елементи в
пилотното обучение за обучители.
Обратната връзка от участниците и техните коментари относно възможните
подобрения са от съществено значение за проекта, като бяха дадени някои
практични идеи в тази връзка - според един от участниците би било по-лесно, ако
всеки участник получи линковете към използваните видеоклипове предварително,
тъй като понякога има технически проблеми със звука на видеоклиповете при
показването им в Zoom. Освен това, участникът смята, че пилотното обучение би
могло да постигне по-добри резултати, ако повече хора участват, което обаче
невинаги е нещо, което зависи от организаторите.
Сесия 1: Модул 1 и 2
Формулярите бяха попълнени на френски език, на който се проведе пилотното
обучение. Участниците дадоха оценка на следните аспекти на обучението, като
използваха скалата от 1 до 5:
- Обучителят
- Съдържанието на сесията
- Подкрепата от страна на обучителите и
предоставените материали
- Мястото на провеждане и
организацията на сесията
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България: Всички участници бяха жени - в България голяма част от учителите са жени,
така че това съответстваше на социалната реалност в страната, въпреки че Сдружение
"Професионален форум за образованието" се опита да постигне баланс между
половете.
Темата на обучението беше свързана с тази на друго обучение, което учителите
посетиха онлайн по същото време, организирано от Националния център по
обществено здраве и анализи през същия период - за промоция на здравето в училище.
Всички учители съобщиха по време на предварителните анкети и първоначалните
дискусии, че имат известни знания и умения в областта на цифровите медии и че през
последната година са работили с учениците си предимно онлайн поради пандемията.
Въпреки това, когато използвахме инструменти като Google Slides, Miro или Jamboard,
те бяха нови за тях, както и голяма част от информацията, включена в обучението
DigitFIT.
Испания: Участници бяха учители, които работят с млади хора. Много от тях включват
ежедневно цифрови инструменти в своята методология. Най-силната мотивация за
участие за тях беше да подобрят комуникацията си с младите хора, за да може тяхната
работа да отговаря на нуждите на младежите.
Великобритания: 15 от 18-те участници бяха от Великобритания. Inova включи и
участници от Сингапур, Индия и Египет. Всички участници в групата, с изключение на 1,
бяха жени. Няколко от участниците в това обучение присъстваха и на обучението за
млади хора (IO1), за да наблюдават процеса и да се запознаят с темите. Участниците
бяха с различен профил, като всички по някакъв начин работят с млади хора - в
сферата на кариерното развитие, образованието или подкрепата, насочена към
младежи с увреждания.

От тази графика става ясно, че всички участници работят с млади хора. Основните им
очаквания бяха да опознаят по-добре дигиталния свят, за да подобрят личните си
навици и да научат повече за дигиталните инструменти с цел подобряване на подхода,
който имат при работа с младежи.
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Сесия 2: Модул 3 и 4
Формулярите бяха попълнени на френски език, на който се проведе пилотното
обучение. Участниците дадоха оценка на следните аспекти на обучението, като
използваха скалата от 1 до 5:
- Обучителят
- Съдържанието на сесията
- Подкрепата от страна на обучителите и
предоставените материали
- Мястото на провеждане и
организацията на сесията

България: Както се вижда от оценките на
сесиите и от общата оценка на обучението,
участниците бяха доволни от всички
аспекти на процеса.
Мнозинството
от
участниците
също
споделиха, че ще използват методологията
DigitFIT в работата си с млади хора:
Испания: По-долу е графично представена обратната връзка, получена от Cesur:
Оправдаха
ли
се
първоначалните ви очаквания?
На графиката са представени
ключовите
резултати
чрез
оценяване на твърденията по
скалата от 1 до 5 (1 синьо, 2
червени, 3 жълто, 4 зелено, 5
виолетово).
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В
края
на
програмата
участниците
оцениха
съдържанието на програмата
по
редица
аспекти.
На
графиката са представени
ключовите
резултати
по
отношение на съдържанието
на програмата.
Великобритания: От оценките във Великобритания е видно, че участниците
оценяват всеки аспект като много добър или отличен. Това е много положителна
обратна връзка за проекта и програмата DigitFIT, особено имайки предвид, че беше
необходимо да се направят адаптации поради Covid-19 и наложените ограничения,
което означава добро структуриране и представяне на съдържанието в онлайн
формат.
На въпроса „Кои бяха най-добрите елементи от обучението за вас? Какво ще вземете
с вас от това преживяване?” бяха дадени следните отговори:
Това, че имах време да обмисля собственото си поведение въз основа на
обучението, и че имахме практически упражнения.
Всички добри идеи и препратки.
Много информативно обучение за дигитална грамотност.
Разбирането за дигиталното здраве и разнообразните дейности.
Позитивното отношение, което предполага, че нещата винаги могат да се
коригират.
Ролевите игри - ментор / наставляван / наблюдател.
Развитието на знания и умения, свързани с дигиталния свят, осъзнаване на
необходимостта от прилагането им в реалния живот.
Прилагането на знания на практика.
Участниците бяха попитани и дали биха използвали тази методология в работата
си с млади хора. Бяха получени следните отговори, което представлява
положителна оценка за проекта и за обучителната програмата, и показва, че тя е
приложима и занапред:
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DigitFIT Менторски кръгове TM
Модулът Менторски кръгове™ беше много добре приет от участниците във всички
партньорски държави. Този различен подход беше много привлекателен за
участниците, които смятат, че програмата е много полезна за тях, тъй като им
помагат да разберат по-добре нуждите на младите хора и да общуват с тях на
техния език. Участнциите споделиха, че имат намерение да включат елементи от
програмата DigitFIT в своята работа с младежи.
Програмата Менторски кръгове™ беше нещо ново за участниците и някои от тях
посочиха в обратната си връзка, че инструментите и подходът, въведени чрез тази
методология, ще им бъдат полезни в работата с млади хора. По време на
дискусиите повечето от участниците оцениха положително, че работата чрез
Менторските кръгове™ се извършва в малки групи, и е фокусирана върху
идентифициране на проблеми, решения, възможности и генериране на нови идеи.
Участниците оцениха положително и допълнителните неформални образователни
инструменти, както и използването на дискусии в Кръговете. Те споделиха, че ще
включат някои инструменти и подходи в работата си по здравно образование и
други теми със своите ученици и млади хора, с които работят.
Някои цитати от обратната връзка, дадена от участниците, са:
„Научих как младите хора могат да използват цифровите технологии по поздравословен начин, както и някои платформи и инструменти, които можем да
използваме за работа с тях“
„Получих информация за това как мога да използвам различни приложения и
софтуер при работата с млади хора, както и как да работя с тях, за да
предотвратя пристрастяването към социалните мрежи и технологии“
„Мисля, че ръководството и презентациите ще ми бъдат полезни, и оценявам
факта, че са преведени на български език“
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Коментари на обучителите
Белгия: По отношение на наблюденията върху въздействието на DigitFIT върху
участниците, включваме някои наблюдения въз основа на техните собствени
препоръки. След всяка сесия обучителят от наша страна реализира малко интервю
с участниците, за да се запознае с тяхното мнение, в допълнение към
формулярите. При по-нататъшното развитие на проекта, смятаме, че
предложението на г-н Шварценбергер за добавяне на съдържание дропшипинга и
за рисковете, свързани с дигиталните медии, и работата с родители, е релевантно.
Коментари на участници от Сесия 1
Александър Шварценбергер, младежки работник, сподели: „Хареса ми колко
интерактивна беше сесията и че групата беше малка. Представянето, дейностите и
Kahoot бяха много добри. Като предложение, сред опасностите в интернет бих
добавил дропшипинг, и когато говорим за плюсовете и минусите на дигиталните
медии, трябва да се включи необходимостта от повишаване на осведомеността
сред родителите."
Коментари на участници от Сесия 2
Отзивите от сесия 2 бяха записани на видео (моля, вижте приложението).
Едноминутното видео е достъпно чрез линк в приложението. Мод Лосфелд,
координатор по медийно образование, споделя : „За мен беше интересно да видя
социологическия аспект информацията за пристрастяването към дигиталните
технологии“. Александър Шварценбергер, младежки работник, казва: „За мен
видеоклиповете, показани по време на тази сесия, бяха изключително полезни.
Знам, че ще ги използвам с младите хора, с които работя”.
Коментари на участници от Сесия 3
Мод Лосфелд, координатор по медийно образование, споделя: „Обучението беше
страхотно! Хареса ми фактът, че ни изпратиха материалите от обучението".
Александър Шварценбергер, младежки работник, казва: „Наистина ми беше
приятно да работим в малка група, въпреки че група от 5 души също би била
страхотна”.
Първоначално беше предизвикателство да се разработи пилотната програма, при
положение, че реално включилите се участници бяха много по-малко от
кандидатствалите. В малката група обаче участниците бяха много активни в
дискусиите и това улесни провеждането на обучението. Впечатленията на екипа са,
че участниците са останали доволни от пилотния курс и че ще могат да приложат
наученото в ежедневието си.
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България: Въпреки предизвикателствата, процесът на обучение протече много добре.
Сдружение
"Професионален
форум
за
образованието"
изгради
успешно
сътрудничество с екипа на Националния център за обществено здраве и анализи в
България, който беше планирал да организира онлайн обучение за промоция на
здравето и превенция на рисковото поведение, за учители от мрежата "Училища за
здраве в Европа". По този начин пилотното обучение DigitFIT се проведе в допълнение
към това обучение и допълни другите теми, свързани със здравето. Учителите
отчетоха значението на дигиталното здраве, особено по време на пандемия, и
увеличеното присъствие на цифровите инструменти в живота ни. Те оцениха
положително представените неформални методи и интерактивния подход на
методологията. Повечето от тях смятат да приложат наученото по време на
обучението в ежедневната си работа в училище.
Участниците от България също споделиха, че наличието на многобройни формуляри за
оценка и обратна връзка за всеки елемент от обучението могат да са натоварващи и
да бъдат възприети като тежест от участниците, които предпочитаха да използват
приложения като Miro и Mentimeter или Zoom чат-а, за да споделят впечатленията си
от сесиите, без да се налага да попълват цял формуляр. Те също бяха по-отворени към
устно обсъждане и споделяне, отколкото към писане на дълги отговори на въпросите,
зададени във всеки формуляр.
Испания: Обучителят даде много положителна обратна връзка за резултата от
пилотното обучение. Обратната връзка за програмата е, че съдържанието и
динамиката са имали много ефективно въздействие върху личните навици на
участниците. В допълнение към това, те споделиха, че ще използват ръководството
DigitFIT, за да работят по темата за дигиталното здраве с млади хора.
Великобритания: Обучителят сподели следното: „В групата имаше желание да се
споделят идеи и да се обсъждат лични навици, свързани с дигиталните технологии,
което показа големия интерес на участниците към инструменти и техники за
ограничаване на използването на дигитални технологии и за развитие на
здравословни дигитални навици - както у самите участници, така и у младите хора, с
които те работят. Самоанализирайки се, те успяха да обмислят как биха могли да
използват техниките с други хора, включително с младежи. (...) ”
„Използваните методи бяха в съответствие с нуждите на групата и релевантни за
периода на пандемията, по време на която има засилено използване на дигитални
технологии. Бъдещото използване на тези обучителни материали за обучение на хора,
работещи с младежи, ще допринесе за развитието на здравословна връзка с
дигиталните технологии у тях и у младите хора, включително в пост-ковид периода,
което от своя страна ще допринесе за устойчивостта на резултатите от проекта.
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Изводи и препоръки
Всички партньори проведоха обучителните сесии онлайн, но повечето от тях смятат, че
присъствените сесиите биха довели до различни резултати, като например по-голямо
ниво на активност и повече участници.
Целевите групи бяха привлечени като участници чрез социални медии, флаери,
публикации, информационни бюлетини и имейли. Участниците имаха цялостно
положително впечатление от курса и споделиха, че той е отговорил на техните очаквания.
Методологията и използваните инструменти и упражнения за саморефлексия, според
резултатите от Великобритания, са проработили изключително добре, докато според
обратната връзка от Белгия за някои участници те са били натоварващи и изморителни.
По отношение на препоръките за подобрение, участници във всички партньорски страни
споделят, че биха включили повече практически упражнения и биха намалили
теоретичното съдържание, за да бъдат адаптирани дейностите и материалите към онлайн
средата.
По-долу следват конкретните заключения от страна на всеки партньор:
Белгия
Обобщете основните резултати/констатации от националния доклад
Реализацията на пилотното обучение беше по-сложна от първоначално планираното.
Липсата на възможност за провеждане на присъствени сесии, както беше предвидено,
означаваше, че вече създадените материали трябваше да бъдат модифицирани и
адаптирани към онлайн средата.
150 души/организации бяха достигнати чрез имейл по време на процеса на подготовка на
обучението. Бяха разпространени флаери, бюлетини и публикации, а целият процес на
набиране на участници беше подкрепен чрез използването на социалните мрежи на
партньорите и на Facebook страницата на проекта. 4 лица кандидатстваха за участие в
пилотното обучение за обучители (IO2) и бяха приети в програмата.
Оценката на участниците за всяка сесия беше положителна. Нито една от оценките по
нито 1 от критериите не е била по-ниска от 3. Повечето участници дават оценка 4.
По отношение на удовлетвореността, участниците споделиха, че са доволни от курса, и че
той отговаря на техните очаквания, като се оцени положително и работата в малка група.
От гледна точка на методологията, сметнахме, че може би не са необходими толкова
много формуляри за оценка, тъй като участниците споделиха, че това ги натоварва и
изморява.
Сесията, посветена на Менторските кръгове™, също беше оценена положително, но
участниците посочиха, че не е изцяло ясно как могат да използват Кръговете на практика
в работата си. Дискусиите, видеоклиповете и Kahoot бяха най-високо оценените методи,
използвани по време на сесиите.
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Обучението постигна положително въздействие върху участниците, за което може да се
съди по обратната връзка. Въпреки това, включеният брой участници беше по-малък от
планирания.
Какви са вашите коментари по отношение на процеса на пилотиране на обучението във
вашата страна?
От CONEXX-EU смятаме, че обучението премина успешно в Белгия, но резултатите щяха да
са още по-добри, ако повече участници се бяха включили. Провеждането на сесиите беше
приятно за участниците и обучителите и беше интерактивен процес, в който участниците
се включваха активно, и който даде положителни резултати.
Що се отнася до използвания подход, смятаме, че той е подходящ за първите 4 модула, но
може би не функционира толкова добре при Менторските кръгове™. Участниците не бяха
сигурни как могат да ги прилагат в ежедневната си работа; следователно може би друг
подход би могъл да се приложи по-успешно.
Идентифицирахте ли инструменти/методи/упражнения, които работят по-добре от други?
Открихме, че подкрепянето на теоретичното съдържание на презентациите с различни
видеоклипове, както от беседи, така и от споделяне на личен опит, е това, което работи
най-добре. Използването на интерактивни викторини чрез платформи като Kahoot също
беше много добре прието, тъй като беше инструмент, който участниците могат да
използват с млади хора. Накрая, въз основа на техните оценки, установихме, че модулите
от Ръководството за обучители работят по-добре сред обучаващите се, отколкото
Менторските кръгове™.
Добавихте ли инструменти/методи/упражнения?
От момента, в който разбрахме, че пилотното обучение ще трябва да бъде проведено
онлайн, добавихме и променихме упражнения и част от методологията. Всички
упражнения са проектирани да се използват присъствено, като някои от тях могат да
бъдат адаптирани, а други трябва да бъдат променени. Във всички сесии включихме
някои допълнителни въпроси, за да предизвикаме дискусии по различни аспекти на
съдържанието, обхванато в сесията. Освен това водещият на сесията, имайки предвид, че
видеоклиповете са оценени положително, включи няколко допълнителни видеоклипа,
свързани с темата, като допълнителен ресурс. По отношение на използваните
инструменти, ние използвахме Zoom като платформа, и Kahoot като приложение за
интерактивно провеждане на викторините.
Какви промени направихте, за да постигнете максимално въздействие във вашата
страна?
Промените за максимално въздействие започнаха по време на набирането на участници.
Положихме много усилия в разработването на различни информационни материали, за да
достигнем до максимален брой потенциални участници: флаери, бюлетини, публикации,
снимки, с които да дадем повече видимост на обучението, и да достигнем до по-голям
брой хора.
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Комуникацията във Facebook изигра централна роля за въздействието, което
искахме да постигнем в нашата страна. Независимо от това, поради вече
обяснените обстоятелства, очакваното въздействие не беше изцяло постигнато,
тъй като планираният минимален брой регистрирани участници (4/5) не беше
достигнат.
Какви са вашите препоръки за програмата въз основа на опита от прилагането й
във вашата страна?
На първо място, това обучение е проектирано като присъствено, а не за онлайн
среда, и дори с нашите усилия да адаптираме дейностите и материалите към
онлайн средата, резултатите не бяха същите. Това от своя страна означаваше, че
организацията трябва да разпредели много повече ресурси, които първоначално не
бяха предвидени, за да разработи кампания за набиране на участници, която беше
изцяло ограничена до онлайн средата, и да преработи някои от материалите. В
заключение, при разработването на друга програма за обучение, препоръчваме
(ако Covid-19 го позволява) тя да бъде реализирана присъствено, а не онлайн,
защото е по-ефективна. Независимо от това, ако има ограничения, които правят
невъзможна присъствената форма, смятаме, че би било по-добре да помислим за
друг начин за реализацията на обучението онлайн, вместо да адаптираме вече
разработените за присъствено обучение материали.
От друга страна, бихме искали да подчертаем, че в рамките на програмата са
включени изключително много формуляри за оценка. Участниците споделиха, че е
изморително и натоварващо да ги попълват. Понякога бяха необходими повече от
два имейла до участниците, за да бъдат тези формуляри попълнени. Според
обратната връзка от тях, те предпочитат неформален разговор, в който могат да
изразят своите мнения и коментари след всяка сесия, отколкото да попълват
формуляри за оценка.
И накрая, бихме искали да препоръчаме да включим в обучението повече
пространство за дискусии, видеоклипове и упражнения за критично мислене и за
споделяне на опит, отколкото толкова много тестове и теоретични дейности. По
време на обучението разбрахме, че този подход работи най-добре и го приложихме
в сесиите.
Въпреки тези реално осъществими препоръки за бъдещето, ние вярваме, че
обучението беше добре конструирано, според предназначението си, и че
резултатите са достатъчно положителни, за да бъдат прилагани и в бъдеще.
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България
Обобщете основните резултати/констатации от националния доклад
От обратната връзка, получена от участниците чрез формулярите и чрез неформални
методи (писане на ключови думи в чат-а в Zoom или в Mentimeter и т.н.), можем да
заключим, че пилотното обучение е било успешно, и че разработените учебни материали са
подходящи и полезни за учители и младежки работници. Към тях биха могли да се добавят
и още теми, както и да се разгледат по-задълбочено някои от тях (като кибертормоз,
киберсигурност, дигитално гражданство и т.н.), но общият резултат е положителен.

Какви са вашите коментари по отношение на процеса на пилотиране на обучението във
вашата страна?
Въпреки онлайн формата, ние направихме всичко възможно да имаме интерактивен
подход и да използваме неформални образователни методи, адаптирани към виртуалното
пространство. Използвахме приложения като Zoom, Miro, Mentimeter, Jamboard, Google
Slides и Kahoot. Участващите учители оцениха разнообразието от инструменти и
комбинацията между теория и практика. Те бяха отворени за научаване на нови неща и
въпреки че някои технологични аспекти бяха предизвикателство за тях, с подкрепата на
обучителите те успяха да изпълнят различни задачи (свързани с куизовете, казусите и
т.н.), и да придобият нови знания и умения. Те също така признаха важността на темата за
дигиталното здраве.
Идентифицирахте ли инструменти/методи/упражнения, които работят по-добре от други?
Открихме, че участниците оценяват разнообразието по отношение на съдържанието и
упражненията, комбинацията от теория и практика. Те оцениха положително използването
на нови за тях инструменти (като Mentimeter, Miro, Kahoot, Jamboard), както и дискусиите в
групата и гледането и коментирането на видеоклипове по темите.
Добавихте ли инструменти/методи/упражнения?
Ние адаптирахме програмата за обучение към онлайн средата и освен че използвахме
презентациите на Power Point и Kahoot за викторините, използвахме Mentimeter, Miro,
Jamboard и Google Slides - адаптирайки съдържанието, което сме разработили заедно с
другите партньори към контекста в България и към виртуалната среда. Използвахме и
някои енерджайзери в сесиите, както и упражнения за измерване на нивото на енергията в
групата.
Какви промени направихте, за да постигнете максимално въздействие във вашата
страна?
Промените, които направихме, бяха свързани най-вече с адаптирането на съдържанието
към онлайн контекста, както и към групата - винаги, когато някой от участниците
повдигаше дадена релевантна тема в дискусия, ние надграждахме върху нея и я
обсъждахме допълнително.
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Участниците споделиха и личен опит или опит от работата си с младежи / ученици,
така че това беше обсъдено и по време на сесиите. Използването на някои
допълнителни онлайн инструменти в сесиите също даде добавена стойност на
процеса, тъй като някои от тях бяха нови за участниците и те заключиха, че биха ги
използвали в работата си.
Какви са вашите препоръки за програмата въз основа на опита от прилагането й
във вашата страна?
Нашите препоръки са на първо място обучението да се организира присъствено,
ако е възможно. Това би довело до по-добра комуникация между участниците и до
по-добри резултати. Освен това, в случай че сесиите трябва да се провеждат
онлайн, препоръчваме да се използват възможно най-разнообразни онлайн
инструменти, които биха могли да направят процеса по-интерактивен, и да
обогатят уменията и знанията на участниците (напр. Mentimeter, Miro, Kahoot,
Jamboard, Mural, Padlet и др.). Използването им може да бъде предизвикателство
за някои участници, но те го считат за полезно преживяване. Освен това, ние също
бихме препоръчали използването на по-малко формуляри за оценка (може би един
за предварителна оценка и един финален формуляр за оценка, тъй като
участниците се демотивират, когато трябва да попълват формуляри след всяка
сесия). Вместо да попълват тези допълнителни формуляри, те могат да
предоставят обратна връзка чрез чат-а в Zoom, Mentimiter или Miro, при онлайн
обучение, или просто да споделят как се чувстват в края на сесията устно.
Би било полезно да се проведе международно обучение по темата за дигиталното
здраве, с участието на учители и младежки работници от различни страни. Тогава
обучението би могло да бъде по-дълго, да включва повече теми и да бъде позадълбочено, което може да позволи интензивен обмен на опит и добри практики.
Освен тези възможни промени и подобрения, ние вярваме и имаме доказателства,
че методологията за обучение, разработена в рамките на проекта DigitFIT, може да
се използва успешно с учители и младежки работници, и може да бъде много
полезна при редовната им работа с млади хора. Темата на проекта е от
изключително значение и ще продължи да бъде актуална и в бъдеще.
Следователно наистина е необходимо да се работи чрез сътрудничество и
иновации в тази област.
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Испания
Обобщете основните резултати/констатации от националния доклад
Открихме, че учителите, въпреки че ежедневно използват дигитални инструменти,
невинаги са наясно с ползите, които те могат да имат, и с това как могат да ги
прилагат в часовете си. Дадохме им подходящи инструменти, които да им
помогнат да разпознават проблеми в тази сфера и да ги решават.
Какви са вашите коментари по отношение на процеса на пилотиране на обучението
във вашата страна?
Подходът работи доста добре, въпреки че би бил по-ефективен при присъствено
обучение.
Идентифицирахте ли инструменти/методи/упражнения, които работят по-добре от
други?
Да, методологията на сценариите. Благодарение на факта, че всеки от участниците
сподели опит, успяхме да се задълбочим в различни аспекти.
Добавихте ли инструменти/методи/упражнения?
Не, може би, ако обучението беше присъствено,
дидактически методи.

бихме

добавили

някои

Какви промени направихте, за да постигнете максимално въздействие във вашата
страна?
Чрез обучението допринесохме за развитието на знанията и уменията на
участниците, за да могат те успешно да работят по темата с млади хора.
Какви са вашите препоръки за програмата въз основа на опита от прилагането й
във вашата страна?
Считаме, че трябва да включим повече практически упражнения, и да намалим
теоретичното съдържание.
Великобритания
Като цяло пилотното обучение за обучители въз основа на ръководството DigitFIT
IO2 във Великобритания мина много добре, като голям брой участници активно се
включиха в дискусиите и натрупаха ключови знания и опит за това как да
подкрепят младите хора в изграждането на здравословна връзка с дигиталните
технологии.

17

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 .

От събраните формуляри за обратна връзка е видно, че модулите и методите са
оценени положително, като всяка сесия е оценена високо. Този процес със
сигурност е бил успешен във Великобритания, особено като се има предвид
периодът на провеждане на обучението, когато цифровото потребление се е
увеличило драстично, което има определено въздействие върху всички.
По отношение на инструментите и методите, дискусиите, казусите и упражненията
за саморефлексия работят изключително добре; практическите упражнения,
последвани от дискусия, позволяват споделяне на опит, и могат да се адаптират
към различни контексти (училищна стая, младежки център, личен живот и т.н.).
Към модул 4 „Осъзнатост в дигиталната ера“ бяха добавени няколко допълнителни
дейности, за да се подобри цялостното разбиране за значението на осъзнатостта,
какво включва и как е свързана с дигиталното потребление на младите хора.
Поради гъвкавия характер на материалите и възможността те да се адаптират към
контекста на страната и конкретната група, беше лесно да се добавя информация и
да се правят промени, когато е необходимо.
Надяваме се в бъдеще тази програма за обучение да бъде приложена присъствено,
за да позволи на други младежки работници да се възползват от нея и да се
срещнат лично. Въпреки предизвикателствата на ковид пандемията, онлайн
обучението беше полезно за участниците и позволи на Inova да подкрепя
участниците дистанционно, дори по време на този труден период. Освен това,
поради провеждането на обучението онлайн, хора от цяла Великобритания успяха
да се включат - не само участници, живеещи в Шефилд и региона на Южен
Йоркшир. Трима други участници от различни страни също се включиха,
разширявайки обхвата на този проект.
Като цяло този пилотен проект беше изключително успешен и даде възможност на
мнозина да се възползват от материалите и ресурсите, разработени по проект
DigitFIT.

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