Италия?
На прага сме на изпълнението на програмата за изграждане на капацитет,
която ще бъде последвана от пилотните дейности. Нашите млади
посланици са напълно подготвени да започнат обученията в четирите
партньорски страни и да изследват света на информацията в контекста на
обучението между поколенията.
Участниците на възраст над 55 години са набрани (като в някои случаи
броят им е много по-висок от очакваното ), учебните материали се
качват в Digital E-Learning Academy и всички сме много развълнувани
от предстоящите сесии.
Друго събитие, което си заслужава да бъде споделено, е Международният
урок, който се проведе на 20 май 2021 г.
Срещата първоначално беше планирана да се проведе в Италия, но се
проведе онлайн. Целта беше да създаде пространство за младите
посланици от всички страни да се обединят, свържат в мрежа и да
споделят своя опит от обучението по време на проекта Digitol.
По-далечната цел е да предостави пространство за споделяне на идеи и
планове за програмата за изграждане на капацитет, както и предоставяне
на подкрепа, предложения и обратна връзка помежду им.
Въпреки факта, че вместо да споделяме общо пространство в зала за
срещи, ние споделихме отделни оналайн стаи по екипи, младите
посланици от България, Гърция и Италия бяха отворени и любопитни към
това, което останалите са направили досега, как е минало, и какви са
плановете им.
По-конкретна информация можете да прочетете в раздела Новини от
партньорите, който следва по-долу.

Новини от нашите партньори!
България
Имахме истински късмет, че успяхме да организираме среща на живо с
нашите млади посланици и обучители през уикенда на 15-16 май 2021 г. Да
се срещнем лично беше толкова хубава възможност, която беше
използвана и за планиране на участието в международното събитие с
младите посланици от другите партньорски страни, за разпределяне на
задачите за по-нататъшно развитие на Програмата за изграждане на
капацитет и планиране на пилотните действия с възрастните участници.
Радваме се да съобщим, че има 36 записани по-възрастни. Пилотирането
започва на 19 юни и ще продължи до началото на август. Тъй като е
по-безопасно да се провежда онлайн, участниците са от цялата страна, а не
само от София.
Междувременно "Знание" беше поканено да говори за проекта по БНР,
София.
Италия
По време на Програмата за обучение на обучителите, младите посланици
бяха предизвикани от старшите обучители на DIGITOL по темите за
доброволчеството и работата между поколенията и им бяха зададени
следните въпроси:
„Работа между поколенията“: Какво означава за вас?
Какъв опит имате при работа/дейности/ обучение с възрастни?
Какво виждате като основни възможности и предизвикателства в работата
с възрастни?
Младите посланици имаха възможността да изразят своите виждания по
този въпрос в онлайн форума на проекта Digital Academy и това са някои
от коментарите, споделени от отделни млади посланици:
• „Работа между поколенията за мен означава работа в контекст с
хора от различни възрасти. Всяко поколение може да допринесе с
различни компетенции и умения, за да постигне краен резултат,
когато си влияем положително един на друг “.
• „По време на гимназиалните ми години имах възможността да
участвам като доброволец в Университета за трета възраст, така че
работих в тясно сътрудничество с хора, които вече бяха
пенсионирани, но все още имаха желание да учат.
Според мен основната възможност за работа с възрастни хора е
възможността да видим нещата от тяхна гледна точка, която често е
различна от нашата и това може да ни позволи да разширим
знанията и перспективата си. Друго предимство е възможността да
се учим от техния опит ”
• Основните предизвикателства в работата с възрастни според мен
са:
- намиране на начини за връзка с възрастни хора, които се нуждаят
от помощ: ако нямат работещ компютър, е малко вероятно да бъдат
достигнати от „обичайната“ публикация във Facebook, особено
сега, когато всички сме заключени.
- да не се приема за даденост нищо, от което би могъл да се нуждае
възрастен човек: дори самото разблокиране на телефон или
свързването с домашния безжичен интернет не е очевидно, ако
никога не сте го правили и ако не сте „роден дигитално грамотен“.
Германия
Информация за германската програма за изграждане на капацитет:
Програмата ще започне на: 02.06.2021. Тя ще се провежда на две онлайн
сесии на седмица по един час, понеделник и сряда от 18-19 ч. От юни до
края на август.
Следва общ преглед на дневния ред и темите, които ще бъдат разгледани
по време на обучението:
1. Въведение + Запознаване
2. Въведение в темата Дигитален свят (социални медии, устройства ...)
3. Въведение в темата Фалшиви новини
4. Източници на новини (медийно образование)
5. Филтър балон и търсачки
6. Реклама + платени реклами в дигиталния свят
7. Влияние върху изборите
8. Други варианти на фалшиви новини: Манипулация във видеоклипове и
съвместна работа.
9. Реч на омразата и теории на конспирацията в интернет
10. Разработване на идеи за пилотни проекти и действия
Регистрацията за програмата е възможна по всяко време, като се свържете
с нас по имейл: epm@proarbeit-kreis-of.de
Следвайте ни за информация за дейностите ни във Facebook и
Instagram:
https://www.facebook.com/proarbeit.epm/
https://www.instagram.com/proarbeit_epm/
Информация за доброволчеството в ЕС:
Вижте какво предлага Европа за младите хора:
Европейски младежки портал | Европейски младежки портал (europa.eu)
Разберете за финансираните възможности за доброволчество на
европейско ниво и извън него.
Отидете в чужбина | Европейски младежки портал (europa.eu)
Информация за възможностите за участие в оформянето на ЕС
Възможност за включване в конференция за бъдещето на европейския
процес. Вижте следната платформа:
Конференция за бъдещето на Европа (europa.eu)
Конференция за бъдещето на Европа (europa.eu)
Ангажирайте се с Диалог за младежта в ЕС:
Wie kann ich mich am EU-Jugenddialog beteiligen?
Европейски
|
младежки портал (europa.eu)
Гърция
Програмата Обучение на обучители в Гърция е завършена и нашите млади
посланици са готови да преминат към следващата фаза на проекта!
Програмата за обучение на обучителите ги снабди с образователни
инструменти и методологии, за да им помогне да насочат по-възрастните
си учащи чрез дейности между поколенията за по-добро разбиране на
Интернет и информацията, която той предоставя.
Те бяха изненадани да разберат, че имат свои собствени стереотипи за
старостта, стереотипи, които имаха възможност да идентифицират и да се
изправят срещу тях. Тъй като сега са добре подготвени да работят с
обучаемите, те проведоха първата си среща с участниците в програмата.
Основната цел на първото събиране беше групата да се опознае, да изрази
надежди, очаквания и желани резултати от програмата, и разбира се да
научи повече за нея.
32 по-възрастни обучаващи се, 8 млади посланици и 3 обучители взеха
участие в тази първа - за съжаление онлайн - празнична среща на
поколения! Всички участници изглеждаха много доволни да работят
заедно за общи цели, много обещаващ старт за успешен обмен на идеи и
опит по време на изпълнението на проекта!

Обучение между поколенията в образованието за
възрастни
Ученето между поколенията е мястото, където хората от векове се срещат
и учат заедно и един от друг. Първоначално разбирано повече в
семействата, то получава все по-голямо въздействие и се провежда с
по-широки социални групи и извън семейния кръг.
Какво е учене между поколенията
Освен трансфера на знания, ученето между поколенията насърчава
взаимоотношения между различни поколения с учебна цел, и помага за
развитието на социалния капитал и социалното сближаване в нашите
застаряващи общества. Европейската мрежа за учене между поколенията
го определя като учебно партньорство, основано на реципрочност и
взаимност, включващо хора от различни възрасти, при които поколенията
работят заедно, за да придобият ценности, знания и умения. Ученето
между поколенията има важна цел, която изисква по-нататъшно
проучване и включване в нашите образователни системи (формална,
неформална и самостоятелн), така че всички членове на нашите общества
да могат да се възползват от ученето през целия живот.
Защо е важно?
Обучението между поколенията може да се осъществи в различни
социални условия и чрез различни програми или проекти, които помагат
за укрепване на социалния капитал и връзките, създаващи социално
сближаване в нашите общности. Той работи добре за борба със
стереотипи като възрастта (насочен към млади и стари), и може да
помогне за справяне с демографските промени и да внесе солидарност в
целия жизнен цикъл, премахвайки бариерите и работейки за свят между
поколенията. В нашия променящ се свят обществото е преминало през
промени, като разпадане на семейността и географската мобилност –
поколения, живвещи разделени, особено по-млади и по-възрастни хора.
Отрицателните стереотипи и липсата на контакт между тези групи са
довели или могат да доведат до влошаване на социалното сближаване в
нашите общности. И двете групи имат ресурси, които се ценят; чрез учене
между поколенията те могат да споделят своите умения и стойност един с
друг. И двете групи са маргинализирани в процеса на вземане на
решения, а имат повече общи неща, отколкото предполагат.
Междупоколенческото учене може да укрепи общностите, за да станат
по-благоприятни за по-възрастните, като разруши бариерите между
възрастите и стереотипите от една възрастова група към друга, за да
насърчи разбирането, уважението и доверието, като същевременно
споделя идеи, умения, знания и опит.
С настоящата пандемия на COVID-19 отношенията между поколенията са
по-важни от всякога. Свидетели сме на нови висини в нивото на негативни
заглавия в медиите. Редовно те резделят поколенията помежду им,
използвайки плашещи заглавия като „Изтребване на възрастни хора“ или
„Надеждите за работа на младежи, разрушени от медийни стереотипи“.
Едно радио предаване нарече следобедната си секция за чат „Убиват ли
младите хора по-възрастни хора“, а в по-скорошна статия във вестник
пише „младежите са отвърнали на удара, когато са направени
изкупителни жертви на COVID-19“ в статия, озаглавена „Не сме виновни
ние“. Тази форма на медийно говорене отдалечава още повече
поколенията във време, когато трябва да си помагаме и подкрепяме
взаимно. Програмите, насочени към дейности между поколенията са
повече от „чувствайте се добре“: те са от полза както за участниците, така
и за доброволците, служителите, членовете на семействата,
организациите и общността, и могат да отговорят на основни проблеми в
местната общност като:
•
•
•
•
•
•
•
*

изграждане на активни и по-безопасни общности;
намаляване на неравенството;
намаляване на социалната изолация и самотата;
изграждане на взаимоотношения в общностите;
подобряване на здравето и психическото благосъстояние;
увеличаване на цифровата свързаност;
допринасяне за подобряване на климатичните предизвикателства.

* Ако искате да прочетете цялата статия, можете да я намерите тук.
Ние, партньорите по DIGITOL, сме посветени на идеята да
популяризираме дейности, да комбинираме теория и практика, и да
запазим фокуса върху основните теми, включени в проекта, като фалшиви
новини, човешки права, дезинформация и др., както и върху
гореспоменатите предимства.

www.digitol.eu

