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1. Въведение
Според Европейската комисия определението за медийна грамотност е способността за:
- достъп до медиите;
- критично разбиране и взаимодействие с медиите;
- навигиране на съвременната информационна среда и взимане на информирани
решения.
Медийната грамотност също така е инструмент за овластяване на гражданите,
повишаване на осведомеността и подпомагане на борбата с последиците от
дезинформационните кампании и фалшивите новини, разпространявани чрез цифровите
медии (Европейска комисия, 2019a).
Европейската комисия определя дезинформацията като „проверимо невярна или
подвеждаща информация, създадена, представена и разпространена с цел икономическа
печалба или умишлено заблуждаване на общността” (Европейска комисия, 2019b).
През 2018 г. с помощта на Евробарометър за фалшиви новини и онлайн дезинформация
(The Flash Eurobarometer on Fake News and Online Disinformation) са измерени
възприятията и притесненията на 26 576 европейски граждани, свързани с фалшиви
новини. Резултатите показват, че фалшивите новини са широко разпространени в целия
Европейски съюз, като 85% от анкетираните възприемат фалшивите новини като проблем
за страната си, а 83% – като проблем за демокрацията като цяло (Европейска комисия,
2018 г.).
Затова настоящото пилотно обучение е важно в опитите за справяне с този проблем и ще
осигури представа за това как вътрешносемейната динамика може да повлияе на
обучението по медийна грамотност. В идеалния случай преди обучението трябва да се
проведат проучване и консултация, за да се събере информация за участниците и да им се
разяснят целите на обучението.
Общата цел на проекта GetFacts е борба с дезинформацията сред ученици/младежи (1416 години) в социално и икономически неравностойно положение и техните
родители/баби и дядовци чрез предоставяне на достъп до възможности за обучение по
медийна грамотност и повишаване на информираността. Това обучение ще протече в 10
часа – по 5 за всяка група поотделно, след което 5-часови занимания, при които юношите
и родителите ще работят заедно.
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В идеалния случай пилотното обучение ще се проведе по време на Цифровата
седмица/Седмицата на медийната грамотност 20201 г. с участието на най-малко 250
европейци в 7 страни от ЕС (приблизително 20 юноши и 20 родители). В края на
обучението участниците ще разпознават по-добре характера на съдържанието, на което
обикновено попадат в социалните мрежи. По-специално те ще се научат да различават
кое е реално и кое е не, както и търговските или политически причини за умишленото
публикуване на това подвеждащо съдържание в интернет. С други думи, участниците ще
научат какво е дезинформация и как да я откриват в онлайн мрежата. Те ще упражнят на
практика съответните способности за концентрация и проява на критично съзнание. Освен
това ще се запознаят по-отблизо с опасността, която дезинформацията представлява по
отношение на частната им сфера, както и за обществото и демокрацията.

2. Оценка на добрите практики и успешните проекти за медийна
грамотност
За да се вземе решение относно методиката на това обучение, се извърши оценка на
добрите практики и успешните проекти за медийна грамотност. В страните от ЕС се
проведоха редица проекти и много други все още са в ход.
Оценката на националните стратегии на съответните държави от ЕС и насърчаването на
медийна грамотност и безопасно ползване на нови медии, осъществена посредством
достъп до информацията, наличната на Платформата за национални политики на
Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA 2019), показва, че
никои две държави не споделят един и същ план. Заинтересованите страни обаче остават
същите: публичното, частното и гражданското общество, тъй като успешните проекти за
медийна грамотност изискват прякото или косвеното участие на тези три отделни страни.

2.1.

Общи оценки

2.1.1. Съществуваща оценка на добри практики 1: проект Empower
Екипът на проекта Empower създаде Каталог на добрите практики за медийна грамотност
и критично мислене в професионалното образование и обучение (ПОО), който съдържа
1

Европейската седмица на медийната грамотност е нова инициатива на Европейската комисия, имаща за цел да
подчертае общественото значение на медийната грамотност и да насърчи инициативи и проекти за медийна грамотност
в целия ЕС.
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изчерпателни резюмета за 16 добри практики и предоставя аналитични изводи, които
бяха от полза за техните партньори при разработването на по-ефективни материали и
отворени образователни ресурси.
Програмите за медийна грамотност търпят различни промени, но крайната цел винаги
остава същата, а именно да се внесе нещо полезно в живота на хората, като им се
предоставят инструментите и уменията за това. Проектът Empower е създаден с ясна цел,
която е значително да се подобри способността на младите хора да оценяват критично
съдържанието на онлайн медиите и социалните мрежи, което възприемат и което
създават, което им дава възможност да станат отговорни и уверени дигитални граждани.
Каталогът на добрите практики представя и препоръчва по-ефективни начини за
предаване на сложни идеи около медийната грамотност за целите на гражданството на
ученици и младежи. Някои категории добри практики например включват иновативни
педагогики, критично мислене и епистемично образование, при които на учащите се
предлага многообразието от знания, те се насърчават и се мотивират да мислят върху
своите собствени хипотези и да разсъждават за истината и знанието. Чрез своите щателно
изготвени обобщения каталогът съдържа полезни съвети за воденето на сесии. Например
вместо да се ангажира с дълга учебна сесия, преподавателят може да я раздели на
поредица от по-кратки сесии с почивки между тях, за да помогне на учащите да усвоят подобре информацията.
Един пример за добра практика (Intergroup Empathy или Междугрупова емпатия) се
стреми да насърчи съпричастност между членовете на една група и конструктивен
социален контакт. Дадените съвети за реализация може да се вземат предвид при
разработването на семинари, в които участват хора с различен произход. Например
учителите и местните активисти се задължават да медиират сесиите и да предотвратяват
разделения и тогава игровизацията може да помогне за преодоляване на тревожността
при взаимодействието с други групи, а ролевите игри помагат на участниците да мислят
по различен начин и да разглеждат проблемите от нов ъгъл.

2.1.2. Съществуваща оценка на добри практики 1: аналитичен доклад на
Мрежата от експерти, работещи по социалните измерения на
образованието и обучението NESET II
Докладът на МакДугъл (McDougall) и съавт. (2018), озаглавен „Преподаване на медийна
грамотност в Европа: данни за ефективни училищни практики в началното и средното
образование“, описва най-новите изследвания в областта на медийната грамотност и
медийното образование с оглед на основното и средното образование в Европа. Сред
основните констатации е фактът, че образованието по медийната грамотност е
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разпокъсано в училищното образование в цяла Европа, като се появява в различни
аспекти на учебната програма или като отделен предмет. Води се активен дебат около
въпроса кой е най-добрият начин за справяне с възприемчивостта на учениците към
дезинформация, който е сведен до степента, в която да се упражни намеса върху дадена
система от основополагащи убеждения и мироглед. Инициативите за медийна
грамотност, сред които и образователни програми с участието на журналисти, са
помогнали за това децата да станат по-малко уязвими към дезинформация.
Основните компоненти на успешната образователна намеса включват развиване на
критично мислене и аналитични способности. В практиките за преподаване и усвояване
на знания в обучението по медийна грамотност може да се използват различни методи,
базирани в класната стая, като активно проучване, учене на базата на дискусии, съвместно
учене и учене на базата на игри и др., повечето от които се основават на активното
обучение.
За успешното реализиране на обучението по медийна грамотност на училищно ниво са
необходими педагогични подходи, които съчетават и/или прекосяват граници между
пространства и роли. Това означава, че учениците могат да използват знанията си в
„третото пространство“, извън класната стая което е пресичащото се пространство между
техния собствен живот и наученото.

2.1.3. Холандска национална програма MediaCoach
Тази програма е на следдипломно ниво и целта ѝ е „подготовка на преподаватели“.
Според официалния ѝ уебсайт Nationale Opleiding MediaCoach (NOMC) от началото на
обучението през 2007 г. са били обучени над 2400 медийни преподаватели
(MediaCoaches). Тези сертифицирани медийни преподаватели използват своите умения и
знания в работата си и заключението на NOMC е, че от 2013 г. медиен преподавател се
счита за нова професия, която е добре приета в училищата, библиотеките и при работата с
младежи.
Инициативата за обучение на холандски медийни преподаватели успешно постига целта
си за подобряване на медийната грамотност сред децата, младите хора и родителите чрез
обучение на млади професионалисти, по-специално на учители, библиотекари,
работници по въпросите на младежта, държавни служители и други социални работници,
като им дава възможност да изучат възможностите и предизвикателствата на тези нови
медии и нови компетенции. Акцентът на обучението на национални медийни
преподаватели пада върху развитието на дигиталната и медийната грамотност сред
всички граждани: младежи, възрастни и пенсионери. По време на курса се реализира
обширно обучение с треньорски умения и разработване на дидактични дейности и
6
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материали. На участниците се преподават техники за комуникация и презентиране, както
и уменията за дизайн и управление на проекти.
Интересно е да се отбележи, че програмата е създадена чрез „обръщане на класната стая“
(flipping the classroom), което е постигнато чрез възлагане на учениците на повече задания
като доклади, статии, видеоклипове или документални филми преди сесиите на живо.
Следвайки тази методика (flipping the classroom), учениците могат да се съсредоточат
върху задълбочен анализ по време на сесиите на живо и върху прилагането на темите в
тяхната собствена работна среда и върху работата по съвместни задания. Обръщайки хода
на програмата за обучение, акцентът се прехвърля към (отговорността на) учениците.
Активира ангажираността на учениците и сътрудничеството и взаимодействието между
тях. Това поражда повече индивидуална отговорност и самостоятелно обучение и
предоставя на учениците повече лични напътствия от преподавателите. Съгласно тази
методика се препоръчва възлагането на ясни и приложни задания, както и
изготвянето/подбора на атрактивно съдържание за учениците, за да се стимулират
тяхната подготовка.
С годините програмата се разраства и медийните преподаватели се обучават също и в
Кюрасао и Синт Мартен. Това дава началото на проекта European MediaCoach –
тригодишна инициатива до края на 2020 г., която обединява основни заинтересовани
страни в областта на медийната грамотност. Тя може да послужи като катализатор за
насърчаване на мащабирането в регионите и страните на една от най-добрите успешни
европейски практики в областта на младежката медийна грамотност. Холандската
инициатива за обучение на MediaCoach ще се проведе и в следните пет национални
контекста на Европейския съюз: Кипър, Гърция, Португалия, Румъния и България.
Въпреки че акцентът на програмата MediaCoach е различен от този на обучението
GetFacts, той подчертава засиленото участие на учениците, особено когато активира
тяхната ангажираност, сътрудничеството и взаимодействието между тях. Това също ни
показва, че за може програмите да бъдат ефективни и мащабируеми, трябва да имат ясни
цели и насоки, да са в достатъчни дози и с достатъчен интензитет, да се прилагат
различни подходи за обучение и да достигнат до хората в момент, когато са готови за
промяна.

2.1.4. Lie Detectors
В образователните програми в училищата в цяла Европа, които целят борба с
дезинформацията, започват да участват професионални журналисти.
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Lie Detectors е организация, спечелила наградата на Европейската комисия за цифрови
умения през 2018 г. за работата си в образованието. Нейният престижен проект има за
цел да превърне учениците в Европа на възраст 10-15 години в мощни детектори на
лъжата и критични мислители, като ги научи да разбират информационните медии, да
правят информиран избор и да устояват на натиска на връстниците си, докато изработват
своя мироглед. Журналисти и избрани медийни експерти са разпределени в класните
стаи, за да водят сесии с продължителност 90 минути в присъствието на учител и да
предлагат последващи материали, ако е необходимо.
Сесиите включват преглед на фалшиви новини, методи за тестване за дезинформация и
анализ на двигателите на явлението „фалшиви новини”. Интерактивните сесии –
предназначени да отговарят на нуждите на съответните възрастови групи – помагат на
децата да разберат как средствата за масова информация подбират новините и могат да
внушат предубеждения, за да представят картина на реалността, която често е непълна.
Материалите за домашна работа или последващи сесии – когато това се изисква –
позволяват на децата да развият по-задълбочено разбиране на избирателните разкази и
перспективи.
Въпреки че тези проекти са насочени към различните умения за медийна грамотност по
разнообразни начини, те обикновено използват смесени подходи и включват методи като
активно проучване и съвместно обучение, които се основават на активното обучение.
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2.2.

Проекти, специфични за нашите целеви групи и учебни
потребности

2.2.1. Младежи и ученици
Както младите, така и възрастните учащи трябва да имат усещането, че играят активна
роля в своето образователно начинание, а не са само пасивни учащи.
Social Media Literacy for Change (sml4change; Грамотността в социалните мрежи към
промяна) е едногодишен пилотен проект, координиран от European Schoolnet и
съфинансиран от Европейската комисия, който има за цел да подкрепи европейските
училищни лидери и преподаватели, особено тези, които работят с млади хора, изложени
на риск от социално маргинализиране, за насърчаване на грамотността в социалните
мрежи (SML) както в училище, така и в местната общност, като по този начин достига до
гражданите като цяло. Препоръките на проекта sml4change бяха публикувани в доклад от
Доносо (Donoso) и Сефен (Sefen) през 2019 г. Те отбелязаха, че вече в няколко проучвания
са направени опити да се открият общите характеристики на успешната превенция на
младежкото образование. Стратегии като прибягване до крайни примери, тактика за
предизвикване на страх и лекции, които са главно фокусирани върху предоставянето на
информация, са по-малко ефективни от програми, базирани на умения, в които се
прилагат стратегии за активно обучение и ясни теоретични модели.
Фондация Evens се стреми към повишаване на медийната грамотност в Европа от 2009 г.
Нейната публикация от 2013 г., озаглавена „Медийна грамотност в Европа – 12 добри
практики, които ще ви вдъхновят“, представлява окончателен подбор на 12 проекта,
които са избрани с помощта на консултативен съвет, включващ в състава си експерти по
медийна грамотност от различни европейски страни. След внимателно проучване на тази
публикация, представяме обобщение на някои добри проекти, в които пряко са
ангажирани младежи и пенсионери.
Таблица 1 Избрани добри проекти от публикацията на фондация Evens през 2013 г.

Заглавие и резюме на проекта

Таргет група

Метод

Продължи
телност

Обучение с Assassin's Creed

Ученици
в
държавни
училища. Тази
поредица от
игри е найподходяща за
прогимназиал

Конструктивистко
обучение
чрез
любопитство
към
играта и провеждане
на
независимо
проучване
онлайн
(и/или в книги),

Най-малко
три часа,
за
предпочит
ане един
цял учебен

Учениците
проучиха
една
търговска видеоигра, която е
направена за забавление, но в нея
има реалистична историческа
обстановка. След като им бяха
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зададени въпроси какво са ното училище
видели, чули и какво е трябвало
да направят в играта, като и след
като потърсиха отговорите на
своите собствени въпроси с
помощта на онлайн източници, те
изготвиха своя собствена учебна
програма за историческия период
и темата.

формулиране
на ден
въпроси и търсене на
техните
отговори,
общуване в писмена
форма онлайн

Медийни гласове за специални Тийнейджъри
тийнейджъри
с
различни
видове
Общата тема беше медийната
специални
грамотност:
„Проверка
на
нужди
на
реалността – как възприемаме и
възраст 12-17
конструираме
света
чрез
години
от
медиите“. Силните страни и
сръбски
и
потенциалът на тийнейджърите
румънски
със специални нужди бяха
партньорски
представени
на
широката
училища
общественост, като се използваха
и създадоха различни медии,
повиши се осведомеността и се
подпомогна придобиването на
полезни умения. Множество нива
на работа: презентации на
проекти, творчески работилници,
блог, училищно списание и
публични събития.

Неформални
9 месеца-1
дейности и методи година
на
активно
обучение, например
„интерактивно
обучение, семинари
и
практика,
обучение
на
връстници,
съвместно обучение,
дистанционно
обучение, медийни
дейности,
сътрудничество
с
публични медийни
услуги, създаване на
собствени медийни
инструменти

Поколения в диалог

Активна
медийна
работа, съчетана с
методи
за
художествено
образование
и
творческо писане

Потенциалът
на
активната
медийна работа беше тестван и
оценен
за
насърчаване
на
медийната
грамотност
и
подкрепата на диалога между
поколенията
за
по-добро
разбиране. Стартира комуникация
между две възрастови групи, за да
се стимулира диалогът чрез

Младежи на
възраст
между 14 и 20
години,
за
предпочитане
в
неравностойн
о положение,
и лица над 60
години; във

3-5 дни в
зависимос
т
от
проекта
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съвместна
работа
върху
медийните
продукти.
11
образователни
проекта
бяха
инициирани и реализирани с
различни
участници
и
разнообразни медии, като видео и
аудиопродукция,
телевизионно
предаване, аудиогид, клипове за
мобилни телефони и други.

всеки проект
взеха участие
приблизителн
о
десет
младежа
и
петима
възрастни

Видеомузеи

Ученици
от
прогимназиал
ен и среден
курс (13-18годишни),
както
и
техните
учители

Проект, в който учениците са
поканени
колективно
да
изследват, избират, записват и
представят в кратки видеоклипове
– с документална насоченост –
своята лична култура. Тези теми
може да произтичат от тяхната
лична, естествена, изкуствена или
социална среда и са избрани от
учениците, тъй като смятат, че те
трябва да бъдат съхранени във
въображаем младежки музей на
бъдещето. Първо, този проект им
дава достъп до средства за
медийно продуциране и им
предоставя
необходимите
умения, след което ги подканва да
обсъждат и оценят критично
видеоклиповете, като им дава
шанс да постигнат по-голяма
информираност.

Медийна работа във
и извън класната
стая,
социални
проучвания,
видеозапис
и
монтаж,
документална
продукция
или
смесени жанрове

Една
учебна
година
(около 6
месеца)
Учениците
се срещат
за 2 часа
седмично,
трябват им
2-3
допълните
лни дни от
почивните
за
заснемане
и
2-3
допълните
лни дни за
монтаж

Това не е изчерпателен списък на всички точки, представени в публикацията, но оценката
на тези проекти показа, че те имат някои общи страни – комбинация от изрична
методическа стратегия и методи на активно обучение – и включват множество
заинтересовани страни за продължителен период от време.
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2.2.2. Възрастни
Изследвани бяха подходите за обучение, подходящи за възрастни и пенсионери. Ще бъде
интересно да се проучи обратната връзка от преподаватели и участници след пилотното
обучение, тъй като семейното обучение за медийна грамотност в смесена възрастова
група все още е рядкост.
Обучението GetFacts е вдъхновено от принципите на образованието за възрастни, и поспециално андрагогията на Малкълм Ноулс (Malcolm Knowles) предлага цялостен преглед
на образованието за възрастни. Четирите принципа са обобщени във фигурата по-долу:
Фигура 1 Четирите принципа на андрагогията на Ноулс (Knowles)

4 ПРИНЦИПА НА АНДРАГОГИЯТА

НА НОУЛС

ОПИТ НА
ВЪЗРАСТНИТЕ УЧАЩИ

УЧАСТИЕ НА
ВЪЗРАСТНИТЕ УЧАЩИ
Възрастните трябва да
участват в планирането и
оценяването на техния
инструктаж.

ОБУЧЕНИЕ, СЪСРЕДОТОЧЕНО
ВЪРХУ ПРОБЛЕМИ
Обучението на възрастни е по-скоро
съсредоточено върху проблеми,
отколкото ориентирано към
съдържанието.
(Kearsley, 2010)

През 1984 г.
Ноулс предлага 4
принципа, които се
прилагат при обучение
на възрастни

Опитът (включително и
грешките) осигурява
основата за обучителните
дейности.

ПРИЛОЖИМОСТ И
ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ
ЖИВОТА НА УЧАЩИТЕ
Възрастните проявяват найголям интерес към
усвояването на предмети,
които имат непосредствено
приложение върху работата
или личния им живот.

Източник: https://elearninginfographics.com/adult-learning-theory-andragogy-infographic/

Основателят на eLearning Кристофър Папас (Cristopher Pappas) (2013) написа задълбочена
статия на тема как петте теоретични предположения на Ноулс за обучение на възрастни
могат да бъдат пренесени в съвременния опит с електронното обучение (eLearning) и как
можем да интегрираме четирите принципа на андрагогията в един курса от eLearning с
оглед на максимална ангажираност и мотивация на учащите. Четирите принципа на
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андрагогията на Ноулс са приложени и при разработването на методика за проекти като
Система за развитие на дигитални компетенции (Digital Competences Development System,
DCDS), имаща за цел да установи рамка, която да осигури на дигитално неграмотното
възрастно европейско население основните дигитални и трансверсни умения,
необходими за тяхната заетост, личностно развитие, социална интеграция и активно
гражданство.
Прилагане на практика на четирите теоретични принципа на Ноулс за обучение на
възрастни
1. Принцип на андрагогията № 1: Участие на възрастните учащи
За възрастните учащи е от особено значение да се чувстват ангажирани в преживяването,
да бъдат неразделна част от разработването и прилагането на учебната програма, както и
от процеса на оценяване. За да се постигне това, може да получим обратна връзка от
възрастни учащи, което ще ни позволи да съставяме по-добре учебните материали,
тестовете и дейностите въз основа на нуждите и желанията на възрастните учащи. За
обучението GetFacts се надяваме да съберем информация с помощта на проучване и
консултации преди урока относно интересите и миналото на участниците, както и да ги
запознаем с поставените цели и методите за тяхното постигане. Обратната информация,
събрана след пилотното обучение, също ще се използва за преразглеждане и
актуализиране на обучението и ние ще общуваме с участниците в съответствие с нея.
2. Принцип на андрагогията № 2: Опит на възрастните учащи
Преживяванията представляват ценен източник на уроци, и особено за възрастните
учащи, тъй като те се привързват към житейския си опит. Затова процесът на обучение
трябва да отразява опита на участниците. Вместо задачи за запаметяване, трябва да се
насърчават дейности, които предизвикват възрастните учащи да излязат навън, да
изследват темата и да извлекат опит. Така възрастните учащи могат да се поучат от
грешките си, да бъдат по-самостоятелни при решаването на задачи и да използват
знанията си на практика.
3. Принцип на андрагогията № 3: Приложимост и влияние върху живота на учащите
Възрастните учащи трябва да се уверят, че целите на обучението могат да оказват
положително въздействие върху живота им и трябва да разберат как да го прилагат в
реални ситуации. Това може да им осигури мотивация, а преподавателите може да го
приложат на практика, като интегрират сценарии в обучението. Профилирането на
участниците, където е възможно, може да помогне за установяването на основните им
интереси и преподаването да се насочи към тях.
4. Принцип на андрагогията № 4: Обучение, съсредоточено върху проблеми
Дайте на възрастните учащи възможност да усвояват информация, а не да я запаметяват.
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Обучението трябва да е по-скоро съсредоточено върху проблеми, а не ориентирано към
съдържанието, тъй като възрастните учащи ще искат веднага да се видят как
съдържанието ще им помогне да решават практически проблеми. Възрастните усвояват
по-добре информацията, като прилагат наученото на практика вместо просто да го
запаметят. Затова ще се направи всичко възможно да се обрисува проблемът с
дезинформацията в нашето ежедневие и ще се провеждат дейности в клас, включително
и симулации, където това е възможно, за да могат участниците да съхранят информацията
в своята дългосрочна памет чрез повторения и преживявания.

2.2.3. Пенсионери
Партньорите на проекта GetFacts споделиха своя опит с обучението на пенсионери и подолу са представени мненията, събрани въз основа на техния опит и знания:
Таблица 2 Обучение на възрастни и пенсионери

Кои са някои от добрите
дейности/методи,
които сте използвали
при обучението на
възрастни
и
пенсионери?
-

Възрастните и пенсионерите много харесват списъците със
задачи, на които могат да следят какво е изпълнено, както
и раздаването на печатни материали

-

Работете в малки групи, особено с пенсионери, тъй като при
тях може да се наложи да приложите метод на
индивидуално обучение

-

Основани на проект или проблем и в тяхната контекстуална
рамка

-

Елементи на андрагогията

Кои са някои от нещата, които човек
трябва
да
има
предвид,
когато
преподава
на
възрастни
и

Възрастните учащи обичат да могат да избират начина, по
който да учат (видеоклипове, текстове и т.н.)
Игровизация, дискусии, предизвикателства в kahoot, повече
творчески дейности като learnnapps.org, socative.com или
playbuzz.com

Не забравяйте, че възрастните и пенсионерите вече са
преминали обучение и са натрупали житейски опит, както и
че са експерти в своите области, така че трябва да сме с тях
на равни начала, а не да ги гледаме отгоре, докато
преподаваме. Вземете под внимание знанията на
възрастните
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пенсионери?

-

Обяснявайте на прост и разбираем език, повтаряйте, ако е
необходимо, и винаги задавайте въпроси, за да сте сигурни,
че всичко е ясно

-

Важно е да припомняте в началото на всяка нова сесия
какво е направено в предходната сесия

-

Имайте положителен и търпелив подход

-

Питайте учащите какво точно искат да научат

-

Пояснете, че никой няма да ги съди и че е позволено да се
допускат грешки

-

Възрастните обичат да получават конкретна и точна
информация, докато пенсионерите гледат на този вод
дейности като на места, където могат да се социализират, с
по-малък акцент върху това, което се преподава

-

Възрастните трябва да се уверят, че могат да се възползват
директно от това, на което ги учат

-

Важно да се определи кои са техните интереси и нужди,
свързани с обучението

-

Особено при пенсионерите, техният страх от технологиите и
компютрите: много възрастни хора се плашат от ИТ
оборудването и понякога отказват да го докоснат, защото се
страхуват да не го счупят. Тази нагласа най-вероятно ще
възпре по-възрастните някога да се запишат за курс. Или ако
го направят, ще им бъде много трудно да експериментират с
оборудването.

-

Физически затруднения: физическата достъпност и
организацията на достъпа до интернет са важни. Затова
планирайте по-малки групи, така че да има достатъчно
физическо пространство за обучаващите се.

-

Дигитална компетентност, културно образование, езикови
умения, ползване на социални мрежи

Кои
дейности/методи не
са подходящи за
обучение
на -

Уроци тип лекции
Обширни работни сесии
След 2 часа пенсионерите се уморяват и не могат да се
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възрастни
пенсионери?

и

концентрират. По принцип не можете да им преподадете
нещо твърде сложно или такова, което изисква
продължителни усилия
-

При различните хора е различно. Някои видове игри
(активни тонизиращи игри, ледоразбивачи), както и
дейности с ролеви изпълнения не са особено подходящи

-

Самообучението или самостоятелните упражнения не са
много ефективни при пенсионерите, но може да се прилагат
с постоянно наставничество

Тази таблица ще бъде възпроизведена в преработен формат и ще се добави към
инструментариума като част от нашите източници за инструктори/преподаватели.

2.2.4. Смесени групи
Партньорите положиха усилия да открият подходящи доклади и информация за
семейното обучение. Проектът Generations in Dialogue (Поколения в диалог) е полезен за
обучението GetFacts, тъй като предоставя важни заключения от провеждането на
обучения с участието на младежи и възрастни хора. Както бе споменато в публикацията на
фондация Evens през 2013 г., докладът за проекта представи някои факти, на които следва
да се обърне специално внимание. Необходимо е да се отдели много време за диалог в
работата между поколенията, например да се обсъди избраната тема на медийния
продукт, да се съгласуват различните задачи, като се осигурява взаимна подкрепа. Важно
е да планирате достатъчно време за постигането на добри резултати. Обменът между
участниците беше много важен и в началото и в края на всеки ден всички участници се
събираха, за да обсъдят проекта и да обменят опит. Председател на тази среща беше един
от членовете на екипа, което беше гаранция, че всички участници ще бъдат приети и на
всички идеи ще се даде гласност.
Трудностите, срещани при реализирането на проекта, включват: затруднение при
намирането на групи от пенсионери за проекта, тъй като няма много места, които те да
посещават често. След проектите обаче голяма част от тях изразиха силен интерес към
участие в други проекти. Внесено бе предложение за бъдещо подобрение и тази точка
може да бъде включена в проекта GetFacts. Едно кратко представяне на проекта преди
неговото стартиране може да помогне за намирането на заинтересовани участници. Това
би дало на по-възрастните хора представа какво да очакват и какво трябва да правят.
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Има редица проучвания и литературни източници относно влиянието на родителите върху
социализацията и развитието на децата. Например Верма (Verma) заключава в своята
статия от 2013 г., че родителите „имат голямо влияние върху развитието на своето дете. С
положително родителско влияние и помощ детето може да се развие като здрава личност
и да изгради своята идентичност. Родителите също „подпомагат развитието на моралните
разсъждения и уменията за преценка на детето чрез подкрепящи дискусии и разговори.
По-близката и сигурна връзка между дете и родители оказва влияние върху социалното
поведение на детето в бъдеще. Затова ние се надяваме, че като дадем шанс на
родителите/бабите и дядовците да преминат през обучение заедно с детето, така ще им
осигурим споделено преживяване и възможност да обменят идеи.
Макар и не по темата за медийната грамотност, Терзиан (Terzian) и Мбвана (Mbwana)
представят някои полезни изводи в информационен лист от 2009 г. на тема „Кое работи
при юношеските програми за участие на родители“. Те отбелязват, че привличането на
родители да участват в корекционни програми с участие на родителите е трудно и има
нужда да се оцени толерантността към стимулите и други стратегии за набиране и
задържане на участници. Те са оценили 47 програми с участие на родителите и са
установили, че програмите, чиято основна стратегия е да предоставят информация на
родителите по определена тема, но без да им дават възможност да приложат уменията си
на практика или да участват в дейности заедно с децата си, като цяло се оказват по-малко
успешни.

3. Възприета методика
3.1.

Общ преглед

По време на експертната кръгла маса, проведена на 19.11.2019 г., членовете обсъдиха
дали трябва да се постигнат различни резултати от обучението на двете отделни целеви
групи. Изводът беше, че може да се постигнат едни и също резултати от обучението, но с
помощта на различни методи и/или ресурси за двете групи.
Фигура 2 Таксономия на Блум (Bloom)
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Създаване на нова или оригинална творба

Създаване
Оценяване
Анализиране
Прилагане
Разбиране

Проектиране, сглобяване, изграждане, предполагане, разработване,
формулиране, изобретяване, проучване

Обосноваване на позиция или решение
Преценяване, спорене, защитаване, преценяване, подбиране, подкрепяне,
ценене, критикуване, претегляне

Начертайте връзки между идеите
Разграничаване, организиране, съпоставяне, сравняване, контрастиране,
разпознаване, изследване, експериментиране, поставяне под въпрос, изпитване

Използване на информация в нови ситуации
Изпълняване, осъществяване, решаване, ползване, демонстриране,
тълкуване, опериране, планиране, скициране

Разясняване на идеи или концепции
Класифициране, описване, обсъждане, обясняване, идентифициране,
локализиране, разпознаване, докладване, избиране, превеждане

Помнене

Припомняне на факти и основни идеи
Определяне, дублиране, изброяване, запаметяване,
повтаряне, заявяване

Източник: https://www.turtlelake.k12.wi.us/faculty/wmarek/bloomstaxonomy.cfm

Таксономията на Блум представлява йерархична подредба на познавателните
(когнитивните) умения, което означава, че обучението на по-високите нива зависи от
придобиването на необходимите знания и умения на по-ниските нива. Таксономията е
предложена през 1956 г. от Бенджамин Блум (Benjamin Bloom), който е образователен
психолог в Чикагския университет, и е редактирана през 2001 г. Тя може да се използва за
класифициране на образователните цели на обучението, да помогне на учителите да
преподават/планират уроците си, а на студентите да учат. (Armstrong, n.d.)
По отношение на таксономията на Блум за различните нива на обучение, членовете на
кръглата маса обсъдиха дали може да очакваме да постигнем повече от ниво 2
(разбиране). Имайки предвид времевото ограничение от само 10 часа, широкия възрастов
диапазон на участниците и техния разнообразен произход, повечето членове сметнаха, че
би било по-възможно да се насочат само към ниво 2. Положени са усилия да се включат
въпроси/дейности в учебния план, които да предизвикат по-високи нива на обучение.
Въпреки това, тъй като това е пилотно обучение, планът и целите може да се
преразгледат и актуализират по-добре след доклада за обратна връзка. Някои дейности
може да се адаптират за постигане на по-високи нива на обучение и в зависимост от
комбинацията от участници, преподавателите биха могли да бъдат по-гъвкави при
провеждането на обучението.
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Все още не е ясно кое е нивото на компетентност на участниците и техният интерес към
дезинформацията и друга важна информация остава неустановен. Тъй като обучението за
медийна грамотност на семейството все още е нова концепция и предвид различните
възрастови групи и произхода на участниците, подходът ни трябва да остане гъвкав и
ангажиращ.
За обучението GetFacts се стремим да събираме информация с помощта на проучване и
консултации преди урока относно интересите и миналото на участниците, както и да ги
запознаем с поставените цели и методите за тяхното постигане. Обратната информация,
събрана след пилотното обучение, също ще се използва за преразглеждане и
актуализиране на обучението и ние ще общуваме с участниците в съответствие с нея.
Преподавателските и учебние практики по медийна грамотност може да са базирани на
различни методи, осъществявани в класната стая (например учене, базирано на
проблеми, учене, базирано на дискусии, съвместно обучение и учене, базирано на игри
и др.). Повечето от тези методи са базирани на активно обучение. Стремим се да
включим тези методи в обучението и да ги адаптираме в зависимост от различните групи.
Преподавателите ще преценят целите на обучението с участниците и преди да проведат
дейности като игри, дали трябва да ги използват.
При обучението ще се възприеме смесен подход, който черпи вдъхновение от
конструктивистката теория за обучението и дидактическите методи, изискващи активно
участие на учащите. Конструктивизмът е теория, която гласи, че хората изграждат своето
собствено разбиране и познаване на света, като преживяват нещата и после размишляват
върху тези преживявания. Теорията на дидактическите методи на обучение се основава
на изходните знания на учащите и се стреми да подобри и предаде тази информация.
При смесения подход също се използват 4 различни стратегии:
(Стратегиите може да се допълват взаимно и в една сесия може да се използват различни
методи от различни категории, а някои методи може да се припокриват.)
1) Директна инструкция
Ориентирана към учителя и ефективна за предоставяне на информация или
развитие на умения стъпка по стъпка. Също така работи добре при въвеждане на
други методи на преподаване.
Избрани възможни методи: структуриран преглед, лекция, сравнение и контраст
2) Индиректна инструкция
Ориентирана към ученика и търси високо ниво на ангажираност на ученика в
наблюдението, проучването, извличането на изводи от данните или формирането
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на хипотези. Възползва се от интереса и любопитството на учениците и насърчава
развитието на междуличностни умения и способности.
Избрани възможни методи: дискусия с разсъждения, насочено проучване,
решаване на проблеми
3) Интерактивна инструкция
Разчита до голяма степен на дискусии и споделяне на идеи между участниците.
Учениците може да се учат от връстници и учители.
Избрани възможни методи: дебати, търсене на творчески идеи (брейнсторминг),
обучение на връстници, дискусия, съвместно обучение, решаване на проблеми
4) Емперическо обучение
Индуктивно, фокусирано върху учащия и ориентирано към дейности.
Персонализираният размисъл върху опита и способността знанията да се прилагат
в на практика в нови ситуации са част от тази стратегия
Избрани възможни методи: игрови задачи, ролеви игри
При стратегиите за обучение по-горе използваните ресурси също ще бъдат максимално
адаптирани към „контекста“ на участниците. Така те ще могат да обработват нова
информация или знания по начин, който е разбираем за тях в рамките на тяхната система
от възгледи.
Обучението може да бъде сложен процес и когато променливите са неизвестни и/или
многобройни, това изисква повече внимание и усилия. Обучението в идеалния случай
трябва да се раздели на няколко сесии, като в началото и в края на сесията на участниците
се отпусне време да обменят мнения и да дават обратна връзка и, доколкото е възможно,
да се използва комбинация от директно преподаване, съвместно учене и обучение,
базирано на проблеми.

3.2.

Стратегия за мащабиране и какво да се вземе под внимание

Не съществува универсален подход за подобряване на медийната грамотност, когато
става въпрос за увеличаване на размера. По принцип успешните социални програми
трябва да се основават на теории и да се задвижват от данни/изследвания. Увеличаването
на мащаба на такива програми не е лесно и Сакс (Sacks) и съавт. (2015) са направили
преглед на най-добрите практики за мащабиране на ефективни програми в цялата
литература и посочват в основните си констатации, че:
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❖ ефективното възпроизвеждане и мащабиране на програма, която се
основава на данни, изисква време, планиране и мобилизиране на усилия и
ресурси от общностите, разработчиците на програми и организациитеизпълнители на проекти;
❖ за да се гарантира, че усилията за увеличаване на мащаба ще доведат до
висококачествено
изпълнение,
разработчиците
на
програми,
организациите-изпълнители на проекти и финансиращите страни трябва да
отчетат редица фактори, сред които идентифициране на основните
компоненти, избор на подходяща програма за местния контекст,
организационен капацитет за мащабиране, привличане на персонал и
ръководители, мониторинг на надеждността и резултатите, осигуряване на
текущо обучение и техническа помощ и осигуряване на устойчиво
финансиране.
Ларсън (Larson) и съавт. обобщават в основните си констатации, че мащабирането изисква
участието на множество партньори, които изпълняват различни отговорности. Под
мащабиране се има предвид процес за значително увеличаване броя на устойчивите
реализации на една успешна програма, като по този начин се обслужват повече хора със
сходни ползи. Социалните мрежи се свързват и активират и това е начин за намиране на
партньори и възможни участници. Надеждността на програмата може да се повлияе както
преди, така и след мащабирането. Реорганизацията е често срещана, съвместна и
понякога преобразуваща. Често се очаква адаптиране, а понякога дори се насърчава.
Дори и най-добрата програма може да претърпи неуспех, ако бъде поставена в
неправилна среда. Мониторингът за контрол и обучение е различен.
За пилотното обучение GetFacts сме включили план на обучение с резултати, които са
идентифицирани и оценени от партньори, преподаватели и експерти. Редовната
комуникация между партньорите и последващите уебинари също имат за цел да осигурят
необходимото съдействие. Освен че взимаме решения, касаещи основните компоненти
(цели на обучението, резултати и методи), ние оставаме гъвкави по отношение на
ресурсите и изпълнението.

4. Участници
4.1.

Критерии за избор на участници

Тъй като обучението е насочено към дезинформацията и фалшивите новини в социалните
мрежи, се очаква участниците да използват или да имат натрупани познания за поне една
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социална мрежова платформа. Имайки предвид чувствителния характер на личните
данни и затрудненията при удостоверяването на „социално и икономически
неравностойно положение“ на участниците, партньорите и/или преподавателите може да
предоставят общо описание на района, където се намира училището, учебният център
или библиотеката.

4.2.

Набиране на участници

На 20.11.2019 г. се проведе среща на партньорите, на която присъстваха и
преподавателите. По време на срещата членовете обсъдиха начина, по който
възнамеряват да набират участници, както и някои проблеми.
Обучението по сравнително нова тема включва конкретна възрастова група от младежи
на възраст 14-16 години заедно с техните родители/баби и дядовци. В нашето изследване
не бяха открити предишни проучвания на семейно обучение, които включват тази
възрастова група по тази тема за медийната грамотност.
Всеки партньор и техните преподаватели ще работят заедно за набирането на участници.
Някои от идеите, които партньорите споделиха относно намирането на желаещи
участници, са работа с местни библиотеки и училища и проникване в тяхната
съществуваща мрежа. Някои партньори вече са добре установени в своята общност,
затова не се очаква да срещнат затруднения при провеждане на обучението.
По време на срещата беше повдигнат въпросът, че някои младежи, проявяващи интерес
към обучението, може да са непълнолетни или сираци без придружител. В този случай
може да се прояви гъвкавост при избора на участници и да се позволи на техните
родственици, законни настойници или възпитатели да преминат обучението с тях.

4.3.

Мотивиране на участници

Тъй като в обучението участват не само младежи между 14 и 16 години, но и възрастни и
пенсионери, е трудно да се определи конкретна стратегия за привличане на всички
потенциални участници.
Ето няколко начина, по които участниците може да бъдат мотивирани да участват и
завършат обучението си:
1) да осъзнаят връзката между целите на обучението и това да бъдат поосведомени/овластени да правят информиран избор;
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2) да разберат, че възможността да правят по-добре информиран избор ще им
помогне да упражняват по-добре правата си;
3) начин да участват по-активно в обучението и житейския опит на техния роднина;
4) материални стимули, напр. билети, награди.

5. Потенциални трудности и възможни решения
Различните езици и диалекти, на които говорят потенциалните участници, различната
(образователна) подготовка на участниците, например имигранти, и оттам различните
култури, може да породят затруднения за преподавателите при провеждането на
обучения и подготвянето на материали.
Потенциалните затруднения включват и трудностите, с които се сблъскват членовете на
семейството при присъединяване към обучението. Например младежите може да са
заинтересовани да преминат обучението, но родителят/бабата/дядото да не са, и
обратното.
Някои партньори предлагат да изтъргуват обучението на родители, които впоследствие
ще принудят децата си да участват заедно. Други партньори споделиха намерението си да
работят директно с училища и първо да намерят младежи, които да участват. За проекта
Generations in Dialogue (Поколения в диалог) по-успешният начин за намиране на
участници беше сътрудничеството с други организации и съответно проникването в
тяхната съществуваща мрежа.
Обсъди се и създаването на стимули за участниците, които те могат да получат след
успешното завършване на обучението за по-успешно убеждаване на семействата да се
присъединят. Това ще бъде допълнително проучено от партньорите, докато разработват
подробностите по своите бюджети. Партньорите и преподавателите също може да
споделят по-задълбочено възприетите от тях стратегии и да направят оценка на процесите
в пилотния и окончателния доклад, след като се проведат обученията и се анализира
обратната връзка от участниците.
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