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EUDIGIT
Европейски
дигитални граждани

Ф

актите са тревожни: 169 милиона европейци нямат дори
основни компютърни умения. Това само по себе си е истинска
спирачка не само в професионалната сфера, но и в борбата
срещу социалното изключване. Тази пропаст създава различия
и в развитието сред гражданите, между градовете и селата, застрашава
прилагането на принципа за регионално сближаване и може да навреди
на чувството за принадлежност към ЕС и на изграждането на широка
европейска идентичност.
Този факт е забелязан от всички градове-партньори по проекта EUDIGIT,
които изразяват своето притеснение относно връзката между дигиталното
изключване и европейското гражданство, особено сред хората в неравностойно положение.
Дигиталното неравенство като съвременно явление всъщност играе ролята на катализатор
на социалното изключване за тези, които не са достатъчно свързани, не са достатъчно
квалифицирани и не са достатъчно информирани – с други думи, тези, които са пропуснали
да се качат на „лодката на прогреса“. Дори когато са дигитално свързани, много граждани
проявяват слаб интерес към европейските въпроси. Това са съществени проблеми, тъй като
комуникацията, осъществявана от институциите на ЕС и държавите-членки, се случва предимно
онлайн без близък контакт с гражданите.
Ето защо залогът е голям, тъй като включва битка за сърцата и умовете на всички граждани
на ЕС. В основата си EUDIGIT проучва как градовете, като форми на управление, които са найблизки и най-достъпни за хората, могат да се включат активно в намаляването на дигиталното
неравенство чрез приемане на политики и подобряване на обществените услуги, съобразени с
и адаптирани за всички граждани, както и по-добрата комуникация с тях.
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eudigit.marseille.fr/en

@EUDIGITnetwork

@EUDIGIT_Network

ЦЕЛИ:

ДЕЙНОСТИ:

РЕЗУЛТАТИ:

• Укрепване на
европейското
гражданство и
информираността
на гражданите;

• 7 събития;

• 5 електронни
книги;

• Принос за
намаляване
на цифровата
пропаст в
градовете;
• Съвместно
изграждане на
цифрови политики
с гражданите.

• 30 работни
срещи с
гражданското
общество;
• Съвместно
изграждане
на политики
с граждани и
заинтересовани
страни във
всички градовепартньори.

eudigit@marseille.fr

• Декларация за
сътрудничество
между градоветепартньори;
• Проучвания за
цифрово участие;

ВРЕМЕВА
РАМКА:
05.2020 г. до
03.2023 г.

БЮДЖЕТ:
126 000 евро

• Пряко участие
на 520 души
и косвено
включване на
30 000 души.
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КАРТА
НА
ПАРТНЬОРСТВОТО
Хамбург

•
•
•
•
•
•
•
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ГРАД МАРСИЛИЯ

Rotterdam
Ротердам

СДРУЖЕНИЕ „ЕВРО АДВАНС“ /
THEMAYOR.EU
МЕТРОПОЛЕН РАЙОН КЛУЖ

Клуж

ОБЩИНА ГЕНУА
ОБЩИНА РОТЕРДАМ
СВОБОДЕН И ХАНЗЕЙСКИ ГРАД
ХАМБУРГ

Марсилия

Генуа

Варна
TheMayor.EU

ОБЩИНА ВАРНА
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Obshtina Varna

МЛАДЕЖТА,
ДИГИТАЛНОТО
НЕРАВЕНСТВО И
ГРАЖДАНСТВОТО

П

ървият семинар по
проект EUDIGIT се
проведе онлайн
на 25-26.02.2021
г. Организирано от град
Варна в сътрудничество с
координатора на проекта –
град Марсилия и TheMayor.
EU, събитието събра пред
екраните над 160 участни-
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ци с цел да обсъди какво
помага за преодоляване на
дигиталното неравенство
сред младите хора и как
да се насърчи дигиталното
гражданство.
През първия ден бе обърнато специално внимание на Плана за действие
в областта на цифровото

образование за 2021-2027
г., приет от Европейската
комисия през септември
2020 г.
След това градовете Марсилия, Ротердам, Генуа,
Варна, Хамбург и Клуж-Напока представиха местни
иновативни инициативи,
постигнали успех в нама-

ляването на дигиталната
пропаст в съответния контекст.

ностите за кариера, гражданската ангажираност и
дигиталното неравенство.

В две следобедни сесии
младите хора споделиха предизвикателствата,
пред които са изправени, и
решенията, които виждат
по отношение на COVID-19,
образованието, възмож-

Вторият ден включваше
дискусия за това как Европа може да се възстанови
от кризата, предизвикана
от коронавируса, и какво е
мястото на младите хора в
този процес.

ЗАПИСИТЕ
НА ЦЯЛОТО
СЪБИТИЕ, КАКТО
И СЛАЙДОВЕТЕ
ОТ ВСИЧКИ
ПРЕЗЕНТАЦИИ,
СА ДОСТЪПНИ НА
EUDIGIT.MARSEILLE.FR.
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COVID- 19
ни показа, че адаптирането на
образованието и обучението към
цифровата ера е задача на цялото общество
ПЛАНЪТ ЗА ДЕЙСТВИЕ
ДОЙДЕ КАТО ОТГОВОР НА
КРИЗАТА, ПРЕДИЗВИКАНА
ОТ COVID-19, И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА,
С КОИТО СЕ СБЛЪСКАХМЕ,
НО СЪЩО ТАКА Е ВИЗИЯ
ЗА СЛЕДВАЩИТЕ СЕДЕМ
ГОДИНИ И ПО-НАТАТЪК,
ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ЦИФРОВОТО ОБРАЗОВАНИЕ,
КОЕТО БИХМЕ ИСКАЛИ ДА
ИМАМЕ В ЕВРОПА.

Интервю със Симона Петкова, асистент
по политиките към отдел C4 „Цифрово
образование“,
Генерална
дирекция
„Образование, младеж, спорт и култура“,
Европейска комисия Симона Петкова
разговаря с нас в контекста на проекта
EUDIGIT преди първия уебинар на тема
„Младежта, дигиталното неравенство и
гражданството“.

Г

-жо Петкова, в края на
септември Комисията
прие План за действие
в областта на цифровото образование за 2021-2027
г. Като част от екипа, работил
по този документ, бихте ли
обяснили какво наложи създаването му?
През 2020 г. преживяхме
най-големия скок до този
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момент в използването на
цифрови технологии за социални, комуникационни дейности, ежедневни практики.
Образованието и обучението не са изключение от тази
тенденция. Цифровите технологии бяха един от малкото
начини да се гарантира, че образованието ще продължи да
съществува при тези трудни
обстоятелства.

Тази безпрецедентна промяна обаче ни показа, че има
още много неща, които трябва да се направят, за да се
гарантира, че дигиталната
трансформация е наистина
и ефективно интегрирана в
образователните и обучителните практики, че образованието и обучението са адаптирани към цифровата ера.

В този смисъл миналата година Европейската комисия
прие План за действие в областта на цифровото образование за 2021-2027. Планът за
действие дойде като отговор
на кризата, предизвикана от
COVID-19, и предизвикателствата, с които се сблъскахме, но също така е визия за
следващите седем години и
по-нататък, по отношение на

цифровото образование, което бихме искали да имаме в
Европа.
Планът за действие е част от
по-големите европейски усилия за адаптиране към двойния преход, който е един
от ключовите механизми за
гарантиране на това, че имаме Европа готова за цифровата ера, което пък е един от

шестте приоритета на Комисията „Фон дер Лайен“. Той
също така допринася за Плана на ЕС за възстановяване от
COVID-19, в подкрепа на целите на Механизма за възстановяване и устойчивост, който сам по себе си е ключовият
инструмент, предложен от ЕС
за този период.
Този политически документ
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Не на последно място, опитът
с кризата, предизвикана от
COVID-19, ни показа, че адаптирането на образованието
и обучението към цифровата ера вече не е отговорност
само на хората, работещи в
тази сфера. Това по-скоро е
задача за цялото общество.

не поставя началото на всичко. Всъщност това е вторият
европейски план за действие
в областта на цифровото образование. За първи път опипахме почвата през 2018 г., а
сега увеличаваме продължителността, като обхващаме
следващите 7 години и отразяваме своята по-амбициозна
визия за образованието и обучението в цифровата ера.
Покрай кризата, предизвикана от COVID-19, станахме свидетели на големи неравенства и разделения не само по
отношение на свързаността,
но и на наличието на оборудване, което направи невъзможно някои семейства да
продължат образователните
си дейности у дома. Не само
това – станахме свидетели и
на различия по отношение на
дигиталните умения и компетенции, както сред младите
хора, така и сред възрастните.
Това само ни показа, че трябва да се предостави допълнителна подкрепа на държави-
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Този цялостен подход е отразен в стратегическите приоритети на Плана за действие.
С тази политика ние излизаме
извън формалното образование – разглеждаме както него
и неформалното образование, така и ученето през целия живот.
те-членки и на самите системи
за образование и обучение.
Какви цели има планът?
Нашият подход на първо
място е насочен към това да
подкрепяме целенасоченото
и ефективно използване на
цифрови технологии за по-добро преподаване и учене,
като се уверяваме, че те се използват, когато има нужда от
тях и когато придават действителна стойност, както и към
подобряването на дигиталните умения и компетенции на
младите хора и подготовката
им за дигиталната трансформация.

Седемгодишният
период
ни позволява да постигнем
по-добро съгласуване с програмния период на ЕС, като
използваме и търсим полезни взаимодействия между
различните инструменти за
финансиране, като например
„Еразъм+“, „Хоризонт Европа“, Механизма за възстановяване и устойчивост.
Включването и качеството са
ключови ценности в образованието и обучението и това
трябва да остане така и по отношение на цифровото образование, поради което те остават водещите ни ценности
занапред.

Като говорим за това, бихте
ли ни разказали как включихте широката общественост и
заинтересованите страни по
време на подготовката на документа?
При подготовката на Плана за
действие в областта на цифровото образование Комисията
проведе голям брой консултации със заинтересованите
страни в периода март – септември 2020 г.
По-конкретно
проведохме
редица целенасочени консултации със заинтересованите
страни, с хората, работещи в
сферата на образованието и
обучението, но също така и с
гражданското общество, частния сектор, националните и
регионалните власти. Например комисар Мария Габриел
(ресор „Иновации, култура,
образование и младеж”) се
срещна с представители на
Комитета на регионите, за да
обсъди предизвикателствата,
с които те са се сблъскали, когато е трябвало да се гарантира, че образованието и обучението са готови за цифровата
ера.

Освен това проведохме редица информационни мероприятия, като обсъдихме темата с
гражданите по различни поводи. Например през юли 2020
г. изпълнителният заместник-председател за Европа,
подготвена за цифровата ера,
Маргрете Вестегер, се срещна
със студенти в Копенхаген на
единственото събитие, което
можеше да се проведе лице в
лице миналата година; всички
останали бяха онлайн.
С това искам да кажа, че нашата цел бе да се консултираме с колкото е възможно
по-широка общественост. И
това усилие бе допълнено от
Отворената обществена консултация, насочена към обществото като цяло. Консултацията продължи през цялото
лято и събра повече от 2700
отговора, като бяхме много
щастливи да видим разнообразие сред респондентите,
включващо местни, регионални власти, образователни

ВКЛЮЧВАНЕТО
И КАЧЕСТВОТО СА
КЛЮЧОВИ ЦЕННОСТИ
В ОБРАЗОВАНИЕТО
И ОБУЧЕНИЕТО И
ТОВА ТРЯБВА ДА
ОСТАНЕ ТАКА И
ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ЦИФРОВОТО
ОБРАЗОВАНИЕ.

институции, министерства,
ученици и родители от 66 държави.
Какви изводите направихте
след тези консултации?
Всички тези консултации до
голяма степен ни предоставиха информация за последиците от кризата, предизвикана
от COVID-19, върху образованието и обучението, както и за
визията на заинтересованите
страни за бъдещето на европейското цифрово образование.
Ако трябва да обобщя, бих
се фокусирала върху две конкретни ключови констатации
– първо, нашите заинтересовани страни бяха много наясно със задълбочаващите се
социални неравенства и със
създаването на нови разделения.
Второ, те видяха, че дигиталната грамотност и уменията, свързани с дигиталното
гражданство, като например
безопасността в интернет,
разграничаването на факти
от измислици, филтрирането и управлението на големи
количества информация, са
най-необходимите умения
през 21-ви век.
Споменахте стратегическите
приоритети на Плана. Бихте
ли ни казали повече за тях?
Всички доказателства и мнения, които събрахме, отразяваха много внимателно фокуса, който Комисията бе приела
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в Плана за действие. Възприехме интегриран подход към
цифровото образование – от
една страна гарантираме, че
имаме високоефективна екосистема (което означава, че са
налице всички условия, като
инфраструктура, оборудване, съдържание), и от друга
страна, че имаме дигитални
умения и компетенции, адекватни на дигиталната трансформация и преподавани по
приобщаващ начин, включващ ученето през целия живот.
Тези два приоритета се допълват от амбицията ни да
имаме по-добра координация и сътрудничество на ниво
ЕС, когато става въпрос за
цифрово образование, като
с оглед на това Комисията
открива Център за цифрово
образование, което ще бъде
специално място за взаимодействие и сътрудничество в
тази област.
Докато разглеждаме първия
приоритет, бихме искали да се
съсредоточим върху осигуряването на всички необходими
условия за цифрово образование. Например Комисията ще
стартира стратегически диалог с държавите-членки относно това кое прави цифровото образование наистина
ефективно и кои са основните
фактори. В този стратегически
диалог разглеждаме начини
за справяне с неравенствата
и пропастите, които споменах
по-рано.
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СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРИОРИТЕТ 1:
НАСЪРЧАВАНЕ НА РАЗВИТИЕТО
НА ВИСОКОЕФЕКТИВНА
ЕКОСИСТЕМА ЗА ЦИФРОВО
ОБРАЗОВАНИЕ
В тази връзка ние ще подкрепим свързаността в училищата. Вече има успешни инициативи, като схемата за ваучери
WiFI4EU за общините. През
новия програмен период Комисията ще засили тези амбиции и ще насърчи по-висока
скорост и гигабитова свързаност в училищата.

учителя и с доброто планиране на институционално ниво.
Ето защо това е нещо, което
ще подкрепим чрез Еразъм
+, Учителската академия на
Еразъм, проектите за сътрудничество, както и чрез новия
инструмент, целящ да помогне на учителите да преценят
своите дигитални умения.

По време на кризата, предизвикана от Covid-19, получихме
много отзиви от учители и
публични власти, които заявяват, че в интернет има толкова
много учебно съдържание, че
е наистина трудно да се разбере кое е с високо качество
и кое не отговаря на добрите
стандарти.

Що се отнася до втория приоритет, той разглежда дигиталните умения и компетенции.
Тук първо бих искала да се
съсредоточа върху дигиталната грамотност и справянето
с дезинформацията. Комисията наистина вярва, че тези
умения и компетенции са от
съществено значение за това,
което ви прави гражданин в
цифровата ера – да можете да
сърфирате безопасно в интернет, да правите информирани
граждански и политически
избори и да разбирате добре
информацията пред себе си.
Ето защо цифровата грамотност е област, в която образованието и обучението играят
ключова роля. Неотдавнашно
проучване в Германия всъщност показва, че учениците

Така че Комисията ще представи Европейска рамка за
цифрово съдържание като набор от насоки за насърчаване
на многоезичието, високото
качество, създаденото в Европа съдържание, достъпното и
сертифицирано съдържание
за използване от учителите.
Не на последно място, вярваме, че всяко успешно цифрово образование започва с

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ПРИОРИТЕТ 2:
ПОДОБРЯВАНЕ НА ЦИФРОВИТЕ
УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ЦИФРОВАТА
ТРАНСФОРМАЦИЯ
също очакват по-голяма подкрепа от образователните и
обучителните институции в
това отношение, така че това,
което ще направим, е да внесем предложение за общи
насоки за учителите и преподавателите относно това как
тези умения могат да бъдат
развити чрез образование и
обучение.

Освен това ще работим за
по-добро предоставяне на
дигитални умения в образованието и обучението, включително обмена на добри
практики. Една от областите,
които ще разгледаме, е компютърното образование. То е
добра основа за това младите
хора да могат да разберат как
функционира светът.

Тясно свързано с това е и нашето разбиране за нови и
нововъзникващи
технологии, като изкуствен интелект
и данни. Уменията, касаещи
тези технологии, вече не се
считат за специализирани.
Всеки трябва да има известно
разбиране защо онлайн платформите ни предлагат определени видеоклипове или
песни, а не други.

И накрая, нашата работа за
преодоляване на дигиталното
неравенство между половете
ще продължи и това ще бъде
направено чрез специфични семинари за дигитални
умения за момичета и млади

В тази връзка, това, което
вече правим е актуализиране на европейската рамка за дигитални компетентности, (DigComp), за да
включим дигитални умения, които са свързани с
изкуствения интелект (ИИ)
и разбирането на данни.

ВЯРВАМЕ, ЧЕ ВСЯКО
УСПЕШНО ЦИФРОВО
ОБРАЗОВАНИЕ
ЗАПОЧВА С УЧИТЕЛЯ
И С ДОБРОТО
ПЛАНИРАНЕ НА
ИНСТИТУЦИОНАЛНО
НИВО.

жени, както и чрез предложение за актуализация на идеята за учебна програма STEM,
която да включва аспект на
изкуството, като начин за привличане на повече жени и
момичета към тази форма на
обучение и професии.
В заключение, моля, кажете
ни повече за Центъра за цифрово образование, за който
споменахте по-рано.
Центърът за цифрово образование е една от водещите инициативи на Плана за
действие за цифрово образование. С него Комисията цели
да засили взаимодействието
и сътрудничеството в областта
на цифровото образование
на всички нива, включително местно, регионално и национално, както и да осигури
общо пространство за обмен
на добри практики, знания и
търсене на полезни взаимодействия и възможности за
сътрудничество.
Като първа инициатива в рамките на Центъра, Комисията
ще създаде мрежа от национални консултантски служби в областта на цифровото
образование. Знаем, че вече
има редица добри примери
в Германия, Словения и други
държави, затова нашата цел
е да ги свържем и да насърчим структурирания диалог.
Амбицията на Центъра е голяма и Комисията ще работи
усилено през следващите няколко години, за да постигне
целите си.
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Le Fabuleux Musée

ДОБРА ПРАКТИКА № 1

LE FABULEUX MUSÉE

завладяващ музей за младите

Къде?

МАРСИЛИЯ, ФРАНЦИЯ

Кой?

LA FABULERIE – КУЛТУРНА И ДИГИТАЛНА
ФАБРИКА, ГРАД МАРСИЛИЯ И ПАРТНЬОРИ

Кога?
2021

ПРОДЪЛЖАВА
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https://lefabuleuxmusee.com/

Защо?
Le Fabuleux Musée или „Невероятният музей“ е приобщаващ дигитален музей,
предназначен за всички под
25 години, който им позволява да разберат местната
култура и културно наследство. В същото време това е
и образователна игра за бягство, самостоятелна изложба
и Fablab (цифрова производствена лаборатория), като
всяка година се разглежда

contact@lafabulerie.com

различна тема. През първата
си година музеят реши да се
съсредоточи върху проблемите на околната среда.
Музеят, подкрепен от град
Марсилия, има за цел да се
бори срещу културното и
социално изключване чрез
интерактивно преоткриване
на връзката между различни
културни, артистични и дигитални области.

ПРЕДЛАГАТ СЕ
БЕЗПЛАТНИ
ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ПОСЕЩЕНИЯ
ЗА УЧЕНИЦИ
В НАЧАЛНИ
УЧИЛИЩА В
МАРСИЛИЯ.
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© 2020 LEAP

ДОБРА ПРАКТИКА 2

LEAP КЛУЖ

първото интердисциплинарно проучване за нуждите
и възможностите пред младите хора в Румъния

Къде?

Защо?

КЛУЖ-НАПОКА, РУМЪНИЯ

Клуж-Напока, и като цяло
метрополният район в Клуж, е
дом на нарастващ брой независими инициативи, насочени
към младите хора, но те обикновено са прекалено различни
и не се обработват правилно
при отчитането на публичните
данни.

Кой?

УНИВЕРСИТЕТ „БАБЕШ-БОЛАЙ“, ГРУПА
PONT, КУЛТУРЕН ЦЕНТЪР – КЛУЖ,
ФОНДАЦИЯ „БОТНАР“
Shutterstock

Кога?

ЯНУАРИ – ЮНИ
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2020
https://leapcluj.ro/

Проведеното интердисциплинарно проучване на нуждите
и възможностите на младите
хора доведе до набирането на
основана на доказателства, технически разработена база данни за участници и инициативи
в областта на здравето и благосъстоянието, образованието и
бъдещето на труда в метрополния район Клуж, използвайки

приобщаващ подход, основан
на участието. Първо по рода
си в Румъния, проучването бе
проведено от консорциум от
неправителствени организации и представители на академичните среди.
Основните въпроси, разглеждани от проекта, бяха:
• Неравенствата в развитието
в областта на образованието,
здравеопазването и благосъстоянието;
• Недостатъчно количество
данни за точното документиране на тези две области по
отношение на младите хора
(10 – 24 г.).

В РЕЗУЛТАТ НА
ПРОУЧВАНЕТО
ВЛАСТИТЕ В
КЛУЖ ВЕЧЕ ИМАТ
ПО-ДОБРИ И
ЗАДЪЛБОЧЕНИ
ПОЗНАНИЯ
ЗА МЛАДИТЕ
ЖИТЕЛИ, КОЕТО
ОТ СВОЯ СТРАНА
ИМ ПОМАГА ДА
РАЗБЕРАТ ТЕХНИТЕ
НУЖДИ И ДА
ПРЕДОТВРАТЯТ
СТРУКТУРНИ
ПРОБЛЕМИ, КАТО
ИЗТИЧАНЕТО НА
МОЗЪЦИ.
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ДОБРА ПРАКТИКА 3

GE9SI-APP

приложение за устойчив
туризъм, разработено от ученици

Защо?
Заглавието на проекта „GE9SIAPP“ показва общото в стремежа на техникума „Vittorio
Emanuele II – Ruffini“ и този на
град Генуа. Целта му е да стимулира предприемаческа инициатива в учениците като начин за
развиване на тяхната креативност, дисциплина, отговорност
и нагласа за сътрудничество.

Къде?

ГЕНУА, ИТАЛИЯ

Кой?

УЧЕНИЦИ ОТ ТЕХНИКУМ
VITTORIO EMANUELE II – RUFFINI
Ge9si App Project

Кога?

2020
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https://www.ge9siapp.com/

Целта на проекта GE9SI-APP
бе осигуряване на подкрепа
за развитието на културното
наследство и местните традиции чрез разработване на интересна бизнес идея, която да
преплита туристическата привлекателност на града и дигиталните умения на учениците
по начин, който едновременно стимулира разпознаваемостта на местните занаятчии
и информира посетителите
за най-добрите места в Генуа.
Проектът също така позволи на
учениците да проведат проучване на пазара и да създадат

geis00600r@istruzione.it

иновативен технологичен инструмент за компаниите в града, който отговаря на техните
нужди в областта на комуникацията и маркетинга.
Проектът обръща по-специално внимание на два въпроса:
колко ценни са взаимоотношенията между поколенията
и упражняването на демократични принципи в предприятията. Чрез срещи с местни предприемачи и представители на
търговски асоциации, обучаващите се научиха колко важни
са иновациите за работата на
една компания и как новите
технологии могат да спомогнат
за по-добра разпознаваемост
на допълнителни пазари.
„Всички участници показаха
голям интерес и ангажираност към проекта и въпреки
многото възникнали трудности, успяхме успешно да работим заедно в групи и извън
определеното време, за да

подготвим по-добре съдържанието на приложението
и бизнес плана. Проектът не
само подобри нашите умения
в сферата на ИТ, бизнеса и графичния дизайн, но също така
допринесе за развитието на
нашите меки умения“, заявиха
учениците в изявление.

РАБОТАТА В ГРУПИ
ПОЗВОЛИ НА
МЛАДИТЕ ХОРА
ДА СЕ НАУЧАТ КАК
ДА УПРАВЛЯВАТ
ДЕМОКРАЦИЯТА В
ПРЕДПРИЯТИЕТО,
ДА СПОДЕЛЯТ
ИДЕИ, ДА СЕ
СВЪРЗВАТ С ВЪНШНИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ
СТРАНИ, ДА
ПОДКРЕПЯТ
ДИСКУСИИ И
ДА УПРАВЛЯВАТ
КОНФЛИКТИ.
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ДОБРА ПРАКТИКА 4

Harko Stolte

РАВНОПОСТАВЕНОСТ

в дигитално отношение
сред учениците от Ротердам

Къде?

РОТЕРДАМ, НИДЕРЛАНДИЯ

Кой?

ОБЩИНА РОТЕРДАМ, MEEDOEN В РОТЕРДАМ,
STICHTING DE VERRE BERGEN, SINT LAURENSFONDS,
RABOBANK

Кога?

МАРТ – АПРИЛ

22

2020

Защо?

Като много други държави,
Нидерландия също наложи
ограничителни мерки поради
COVID-19 и училищата бяха
затворени. За съжаление, тъй
като образованието премина онлайн, учениците, които
нямаха достъп до интернет
или лаптоп/таблет у дома, не
можеха да вземат участие в
часовете или бяха принудени
да използват алтернативни,
неоптимални начини, като например гледане на лекции на
телефоните на родителите си.
Община Ротердам реши, че
нещо трябва да се направи.
Ето защо между март и средата на април 2020 г. градските
власти, заедно с три филантропски организации и благодарение на частни средства,
раздадоха над 5000 лаптопа/
таблета и създадоха над 400
точки за достъп до безжичен
интернет за местните ученици.
Благодарение на това действие
децата получиха възможност

да участват във виртуалните
часове и да настигнат връстниците си. Освен това, тъй като
устройствата вече са собственост на училищата, те могат да
се използват през следващите
няколко години за организиране на онлайн или хибридни образователни курсове, както и
за използване на съвременни
учебни ресурси.
И накрая, това послужи и като
вдъхновение за проект, който
прилага ново, по-структурирано цифровото образование и
предоставя подкрепа на училища, деца и родители. Тази
обширна програма за цифрово
начално и средно образование
стартира веднага след началото на кризата, предизвикана от
COVID-19, в Нидерландия.
Програмата се основава на
уроците, научени от COVID-19:
от една страна, необходимостта да се инвестира в модерна
инфраструктура, включително
оптични връзки за училища

и устройства за ученици, а от
друга – полагане на много усилия за подобряване на дигиталните умения и насърчаване
на усещането за цифрово гражданство на ученици, учители и
родители. Дигиталната дидактика и педагогика също са част
от програмата.
В момента се изготвя план за
прилагане на тази политика,
като участниците търсят начини
да я финансират. В зависимост
от финансирането през 2022
г. властите могат да започнат
с цифровата инфраструктура.
В последствие програмата ще
продължи с поддръжката на
инфраструктурата (след 2024 г.).
БЛАГОДАРЕНИЕ НА
ТОВА ДЕЙСТВИЕ
ДЕЦАТА ПОЛУЧИХА
ВЪЗМОЖНОСТ
ДА УЧАСТВАТ ВЪВ
ВИРТУАЛНИТЕ ЧАСОВЕ
И ДА НАСТИГНАТ
ВРЪСТНИЦИТЕ СИ.
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© 2021 [U25] Hamburg

ДОБРА ПРАКТИКА 5

[U25] ХАМБУРГ

онлайн превенция на
самоубийствата на млади хора

Къде?

ХАМБУРГ И ДРУГИ
ГРАДОВЕ В ГЕРМАНИЯ

Кой?

AKL ФРАЙБУРГ, КАРИТАС ГЕРМАНИЯ, ГРАД
ХАМБУРГ, IN VIA HAMBURG E.V.

През 2001 г. стремежът на
Arbeitskreis Leben (AKL) Фрайбург
бе да достигне до млади хора на
възраст под 25 години, сред които
има най-голям брой опити за самоубийство. Така те измислиха проекта [U25], който оттогава се разрасна
и включва няколко града в Германия, Австрия и Швейцария. Техният
подход? Да отидем там, където са
младите хора – в интернет и в училищата.
Започвайки от Фрайбург през 2001
г., екипът създава уеб страница,
предоставяща достъпни знания по
въпроса за самоубийството и започва онлайн консултации с връстници
по имейл. Консултантите са доброволци, обучени от професионалисти, с които младите хора могат да
се свържат анонимно чрез Helpmail.

Кога?

2001 -

ПРОДЪЛЖАВА
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Защо?

Първите консултанти във Фрайбург
https://www.u25-hamburg.de/
www.umbreit-film.de

са обучени през 2002 г. Това са младежи (под 25-годишна възраст),
които консултират лица от своята
възрастова група, търсещи помощ,
и са до тях през трудните периоди
от живота им. Общо около 300 доброволци консултират повече от
1300 души годишно. От 2001 г. организацията е достигнала до 10 града
в Германия.
През 2010 г. организацията продуцира филм, наречен „Hallo Jule, ich
lebe noch“ (Здравей, Джул, все още
съм жива), който разказва историите на две момичета, чийто живот е
белязан от желанието за самоубийство. Тъй като филмът предизвика
лавина от молби за помощ от млади
хора, AKL се свърза с Асоциация Каритас с молба за тяхната подкрепа
при откриването на още центрове в
Германия, включително Хамбург.

[U25]
ХАМБУРГ
ОТИВА ТАМ,
КЪДЕТО СА
МЛАДИТЕ
ХОРА – В
ИНТЕРНЕТ И В
УЧИЛИЩАТА.
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Municipality of Varna

ДОБРА ПРАКТИКА 6

ORV MEDIA
ВЪВ ВАРНА
първата младежка
медия в България

Къде?

Защо?

ВАРНА, БЪЛГАРИЯ

Кой?

ОRV Media е първата младежка медия в България.
Създадена е през 2005 г. за
насърчаване на младежката
журналистика, популяризиране на младежките дейности и
доброволчеството в страната.

ORV MEDIA, ОБЩИНА ВАРНА,
ФОНДАЦИЯ „НИКОЛАЕВКА“

Municipality of Varna

Кога?

2005 -

ПРОДЪЛЖАВА
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https://infoteka.bg/

Екипът работи и подкрепя
млади хора, предоставя технически консултации за хора,
които започват бизнес (например как да създадат уеб сайт,
кои платформи да използват
и т.н.). Техният вече завършен
проект „Професия инфлуенсър“ включва обучение за
това как да се популяризират
ефективно в света на социалoffice@orvmedia.com

ните мрежи.
Продължаващият
проект
„Infoteka.bg“, финансиран от
ЕС, от друга страна, е уеб базирана платформа за реклама,
информация и дигитализация
на архиви, основана като социално предприятие заедно
с фондация „Николаевка“. Той
осигурява заетост, обучение и
подкрепа за лица от уязвими
групи. По време на мерките за
ограничаване на COVID-19 те
проведоха и онлайн конкурс
за вокално изкуство, заедно
с общински център в един от
районите на Варна.

ПЪРВАТА МЛАДЕЖКА
МЕДИЯ В БЪЛГАРИЯ
Е СЪЗДАДЕНА
ПРЕЗ 2005 Г. ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ
НА МЛАДЕЖКАТА
ЖУРНАЛИСТИКА,
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ
НА МЛАДЕЖКИТЕ
ДЕЙНОСТИ И
ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО
В СТРАНАТА.
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МЛАДЕЖКА
СЕСИЯ 1:

Влиянието на
COVID-19 върху
образованието
Учениците/студентите, участващи в първата
младежка сесия, която се проведе на 25 февруари,
назоваха следните възможности, свързани с
цифровото образование по вре ме на COVID-19:
Те са доволни от допълнителното време, което са получили. Време, което
иначе са прекарвали в пътуване. Това
е позволило на някои от тях да съчетаят
ученето с работа.
Като цяло имаше съгласие, че би било грешка да се оценява онлайн обучението, като
се използват критериите за присъственото
образование, и че притежаването на дигитални умения не гарантира, че младежите
няма да са обект на дигитално неравенство.
Показаха съчувствие към преподавателите,
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които, изправени пред напълно нови
инструменти за преподаване се опитаха да се адаптират към новите условия.
Много ученици/студенти видяха бъдещето на образованието в хибридното обучение (съчетава дистанционно с присъствено
обучение). Според тях не е необходимо да
се ходи на училище при преподаване на теория, при това личното присъствие остава
от съществено значение за практическите
упражнения.

Съществуват обаче и предизвикателства, с които са се
сблъскали през първата година от пандемията:
Подчертано беше отрицателното въздействие от стоенето пред компютъра
цял ден върху физическото и психическото здраве и начина, по който се възприема образованието.
Някои ученици/студенти, като Йоан от Варна, бяха категорични, че има специалности
като медицината, които не могат да се изучават онлайн, а гледането на снимки или видеоклипове не може да се сравни с визитация при пациент или посещение в моргата.
Това може да накара учениците/студентите
да загубят мотивация и да прекратят обучението си, какъвто е неговият случай.
Сара от Франция сподели конкретна ситуация, свързана с обмена на студенти: тези,
чиито мобилности или доброволчески дейности по програма „Еразъм +“, са стартирали през периода на социална изолация, не
са успели да създадат социални и културни
връзки, до степен, в която това би се случило преди пандемията. Това трябва да се разглежда като огромна загуба за европейските
програми. Тя се съгласи също така, че освен

това хората се чувстват по-самотни.
Лили от Германия е загрижена за съществуващата разлика между тези,
които могат да си позволят устройства
и интернет връзка у дома, и тези, които не
могат. „Това ви лишава от възможността да
участвате пълноценно в час“, каза тя.
Много млади участници се съгласиха, че е
изключително трудно да се концентрират у
дома, тъй като има твърде много разсейващи фактори и е трудно да влязат в режим на
работа. Някои споделят, че родителите им
дори са ги молили да вършат домакинска
работа, когато е трябвало да са в час онлайн.
Беше установено, че някои учители, които
нямат технически умения, са били силно
стресирани от това, че не са в състояние да
отговорят на обичайните високи стандарти
на преподаване. Затова те често са реагирали, като са давали на учениците много задачи, вместо да се опитат да променят подхода
си и да се адаптират към новите обстоятелства.
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МЛАДЕЖКА
СЕСИЯ 2:

Гражданска ангажираност
и дигитално неравенство
Една отделна сесия бе посветена на връзката между гражданската ангажираност и
дигиталното неравенство. Дебатът естествено бе белязан от пандемията от коронавирус и продължаваше да се връща към темата за образованието, така че много от
направените преди това заключения се оказаха валидни и тук. Освен това бяха направени следните набкюдения:
Когато взаимодействието бе лице в
лице, хората обсъждаха повече и се
интересуваха от съвременни проблеми, свързани с гражданството. Но
сега, когато всичко е онлайн, не показват същата ангажираност.
Фактът, че всичко е онлайн също ни
даде възможност да организираме
събития като „Младежта, дигиталното неравенство и гражданството“ и
да включим много млади хора. Трябва да използваме възможността, която Covid ни даде, за да ангажираме
младежите в онлайн дебати по различни теми.
Дори да сме лишени от възможността
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да се срещаме лично с хора от нашия
град, все пак ни се предоставя шанс
да споделяме истории, идеи и опит с
младежи от цял свят.
Социалните медии и проекти, като
мобилността на Еразъм, се съчетават

много добре. Мобилността ни помага да създадем международни приятелства, докато социалните медии ни
позволяват да се свързваме помежду
си през цялото време. И двата фактора засилват чувството ни за принадлежност към Европейския съюз.
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Подкрепата на Европейската комисия за изготвянето на настоящата публикация
не представлява одобрение на съдържанието, което отразява гледните точки само
на авторите и не може да се търси отговорност от Комисията за всяка употреба,
която може да бъде използвана за информацията, съдържаща се в нея
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