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В този контекст проектът NNC се стреми да отговори на 

необходимостта младите поколения да станат активни агенти на 

дигитална култура, насърчавайки развитието на умения за 

творчество и генерирането на съдържание и дигитална култура 

сред тях. 

 

 
1. Въведение 

 
Когато говорим за дигиталния свят, е важно да отбележим, че много 

нисък процент младежи генерират собствено дигитално съдържание. 

По време на пандемията, произтичащите от нея блокиран достъпът 

до интернет и потребление на дигитална култура се умножиха 

експоненциално сред младите хора; по отношение на създаването на 

съдържание обаче не се наблюдава същото увеличение. Дигиталната 

пространство сега е повече от всякога уникален инструмент, който 

може да се използва за себеизразяване и участие, но младите 

европейци имат фундаментално пасивно отношение спрямо 

концепцията. 

 
 

Дигитализацията на културата също така увеличава риска от 

изоставяне при по-малко подготвените и квалифицирани млади групи: 

творчеството и дигиталната култура са ключови елементи за 

икономическото и социалното развитие и са особено важни за 

активното гражданско участие и пригодността на младите хора към 

нуждите на пазара на труда. 
 

 

 
 

1.1 Проектът NNC 

 
NNC- New Normal Channel е проект по програма Еразъм+, който е 

създаден, за да допринесе към развитието на капацитетите на 

младежите в областта на дигиталната култура и творчеството. 
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Проектът е осъществен благодарение на сътрудничеството на 

различни европейски организации с допълващи се познания и опит в 

областта на дигиталната култура, творчеството и младежката работа. 

Целта на сътрудничеството е постигане на общоевропейски обхват и 

въздействие на проекта чрез създадените големи мрежи от партньори 

и чрез адресиране на общи Европейските цели, посочени в “Целите за 

младежта 2019-2027”. 

 
Организациите, участващи в проекта, под координацията на 

Младежки институт Форал (IFJ), са следните: 

 
● Foral Youth Institute (IFJ) – Испания  

● Diktyo Ellinikon Poleon Gia Tin Anaptyxi (DEPAN) – Гърция  

● Sdruzhenie Walk Together (Association WalkTogether) - България  

● Citizen Centre Bennohaus, Arbeitskreis Ostviertel Association 

(AKO) – Германия  

● MEDIA CREATIVA 2020, S.L (MC) – Испания  

● Vienna Association of Education Volunteers (VAEV) – Австрия  
 

 

 

  
   

Проектът NNC се фокусира върху насърчаване развитието на умения 

и компетенции за творчество сред младите хора; затова партньорите 

по проекта разработват иновативен образователен опит, който чрез 

базирана на предизвикателства симулационна игра предлага 

интерактивна и мотивираща и среда за развитие. 

Чрез NNC Experience, основен резултат от проекта, младежите ще могат 

да се пренесат в 2030 г. в ролята на сътрудници на онлайн медията, 

New Normal Channel. Докато работят директно за директора на канала, 
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те ще трябва да докажат своите умения и компетенции, като изпълнят 

серия от предизвикателства и задачи, всички свързани с дигиталния 

свят и култура. 

 
 
 
 

 
1.2 Целева група 

 
Основната целева група на проекта NNC са младежите между 15 и 29 

години, особено тези в риск от социално изключване от средите на 

дигиталното пространство. 

Проектът също така е насочен и към младежки работници и други 

агенти, които чрез работата си адресират, както социалното и трудово 

изключване от обществото на рискови социални групи, така и 

младежкото образование. Надяваме се, че тези работници и агенти 

ще намерят NNC за полезен ресурс, който може лесно да бъде 

приобщен и използван в техните инициативи и образователни 

програми. 

 

1.3 За какво е това ръководство? 

 
Този документ, Ръководството за NNC опит, е предназначен да бъде от 

помощ при използване на NNC платформата, както и да служи като 

педагогическо ръководство за младежки работници и организации, 

работещи с младежи. 

На следващите страници ще намерите описание на характеристиките 

на NNC опита, прилагания педагогически подход, целите на 

обучението, разглежданите специфични компетентности и умения, 

предложените тематични области и теми и връзката им с 

образователните компетенции, както и възможните приложения на 

проекта в неформална и формална учебна среда, лице в лице или 

при смесени образователни действия. 
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2. NNC опитът 

 
NNC Experience е иновативно образователно изживяване, базирано на 

педагогическия подход за учене чрез опит, което предлага на 

младежите и младежките работници интерактивна среда за учене и 

развитие на творчески умения и дигитални компетенции, които ще им 

помогнат да изиграят по-активна роля в обществото, като агенти на 

дигиталната култура. 

NNC Experience възнамерява да допринесе за преодоляване на 

технологичната бариера, пред която са изправени някои младежи, 

причинена от проблемите с достъпа до дигитални ресурси, и по- 
специално от липсата на умения и компетенции за разбиране и 

създаване на материали в дигиталния свят. 
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Участниците ще трябва да изпълнят задачите, възложени от своя 

работодател, ръководителят на съдържанието на NNC Channel, и, чрез 

задълбочаване във възложените им теми, да подготвят качествени 

материали за канала. 

Чрез онлайн платформата, директорът на NNC отправя покани за 

сътрудници, под формата на предизвикателства, което позволява на 

кандидатите да станат част от екипа на медията. Изпълнявайки 

възложените им предизвикателства, кандидатите ще развият своите 

умения и компетенции, свързани с дигиталния свят и дигиталната 

култура. 
 
 
 

NNC Experience е симулация, в която участниците се пренасят в 

2030 г. и работят като репортери за New Normal Channel, 

новинарски канал, от който можете да научите за най-новите 

разработки в областта на науката, развлеченията, културата и 

новините от 2030 г. 
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Чрез NNC Experience ние предлагаме на младежите възможността 

да придобият практически опит в създаването на дигитално 

съдържание, давайки ив възможността да изпитат какво е  

чувството да работиш за медийна компания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 Педагогически подход 

 
NNC Experience се основава на педагогическия подход учене чрез 

опит, което се осъществява чрез симулация. 

Ученето чрез опит включва “учене чрез правене”. Според Kolb (2014) 

този тип обучение може да се определи като „ процес, при който 

знанието се създава чрез трансформация на опита. Знанието е 

резултат от комбинация от схващане и трансформиране на опит“. 

Тази теория използва по-холистичен подход и подчертава как 

преживяванията, факторите на околната среда и емоциите, влияят 

върху процеса на обучение. 

Ученето чрез опит има много ползи за учениците, тъй като им дава 

възможност незабавно да приложат знанията в реалния свят, което 

помага да усвоят информацията по-добре. Това им позволява да 

натрупат опит и им помага да се подготвят за реалния свят и 

бъдещето си. 
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В NNC Experience участниците играят ролята на репортери, 

работещи за канала на NNC и трябва да изпълнят задачите 

(предизвикателствата), възложени им от техния работодател 

(директора на NNC). 

Симулациите са учебни сценарии, при които учащите се поставят в  

„свят“, дефиниран от създателя на симулацията, и представляват 

реалност, с която учениците взаимодействат. Параметрите на този  

„свят” се създават и използват за постигане на желаните резултати от 

обучението; по този начин учениците преживяват реалността на 

сценария и събират опит от него. 

Симулацията е форма на учене чрез опит, която се вписва добре с 

принципите на ученето и преподаването, ориентирано към учениците. 

Те често намират симулацията за по-ангажираща от други дейности, 

тъй като чрез нея получават и директно прилагат научената теория, 

вместо просто да слушат за нея в час. 

 
 
 
 
 
 

NNC Experience пресъздава онлайн средство за комуникация в 

бъдещето (2030 г.), чрез което младежите могат да си представят едно 

нова общество, което, в зависимост от нивото на въздействие, 

пандемията Covid-19 или много други фактори може да са причинили. 

Симулациите приемат няколко форми и могат да съдържат елементи 

от игри или ролеви игри, какъвто е случаят в NNC Experience. 
 
 
 

 

2.2 Цели на обучението 

 
Чрез участието си в проекта младежите ще могат: 

О.Ц. 1. Да развият своята творческа компетентност. 

О.Ц. 2. Да развият уменията си за създаване на дигитално 

съдържание. 

О.Ц. 3. Да придобият знания за дигиталната култура. 

О.Ц. 4. Да развият своите умения за критично мислене. 
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О.Ц. 5. Да придобият знания относно дезинформацията и 

фалшивите новини. 

О.Ц. 6. Да подобрят адаптивните си умения. 
О.Ц. 7. Да   придобият   технически познания, свързани с 

дигиталната култура. 

О.Ц. 8. Да развият своите предприемачески и 

вътрешнопредприемачески компетенции. 

 
 

 
2.3 Елементи на преживяването 

 
NNC Experience се състои от всички необходими елементи, спомагащи 

симулацията да оживее и да предостави на участниците 

необходимите материали за развитие на компетенции и умения за 

създаване на дигитално съдържание. Това са: платформата, 

предизвикателствата и ресурсите за нови сътрудници (“хапчета” за 

обучение) . 

Ще намерите подробно обяснение на всеки от елементите по-долу. 

 

Платформата  

 
Онлайн платформата на NNC Experience е отправната точка за 

предизвикателствата, както и мястото за публикуване на 

резултати/изработени материали от участниците, и включва всички 

нужни ресурси. 
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Платформата и цялото съдържание са достъпни на пет езика: 

английски, испански, български, немски и гръцки. Езикът може да бъде 

променен с помощта на раздела език в горния десен ъгъл. 

 
 

 
Освен това платформата има следните секции, до които можете да 

стигнете, кликайки върху тях: 

• Предизвикателства за нови сътрудници: в този раздел ще 

намерите предизвикателствата за участниците, групирани по 

теми (Новини, Култура, Развлечения и Наука). 

• Ресурси за нови сътрудници: в този раздел ще намерите 

образователните ресурси (“хапчета” за обучение) за 

участниците. 

• Новини, култура, развлечения и наука: приносите на 

участниците се публикуват в тези раздели, в зависимост от 

темата, която се разглежда в тях. 

• Ръководства: ръководството за участниците, направено във 

видео формат, и ръководството за NNC experience са достъпни 

в този раздел. Тези ръководства ще помогнат да извлечете 

максимума от NNC Experience 
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Предизвикателствата  

 
Предизвикателствата са задачи, възложени от директора на New 

Normal Channel, като част от симулацията, която искаме да 

предоставим с The New Normal Channel Experience. Тези 

предизвикателства, осигурени от фигурата на „работодателя“, карат 

младежите задълбочат в съответните теми и да научат повече за тях с 

лекота и мотивация. 

Предизвикателствата обхващат 4 различни области, които обикновено 

могат да бъдат намерени на реални новинарски страници: новини, 

култура, развлечения и наука. 
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Всички предизвикателства следват една и съща структура: те са 

отправени директно към участниците, сякаш от директора на New 

Normal Channel, което спомага да направи изживяването по-реално и 

кара младежите да се потапят в симулация. Предизвикателствата са 

написани от гледна точка на лице, което дава указания на служител. 

Това е важна част от опитния педагогически подход в NNC Experience, 

тъй като позволява на младежите да изпитат какво е да работиш за 

някого в компания, помагайки им да развият своите предприемачески 

и вътрешнопредприемачески компетенции. 
 
 

 

В предизвикателствата режисьорът моли репортерите да създадат 

материал за NNC Channel в 4 различни формата: текст, видео, 

изображение и аудио. 

 
 

В допълнение към разнообразието от области и формати, 

предизвикателствата се задълбочават и в съответните въпроси, които 

биха могли да възникнат през 2030 г., свързани със теми като: 

дискриминация, реч на омразата в медиите, глобално затопляне, 

приобщаване и други. Включвайки подобни теми в 

предизвикателствата, ние даваме възможност на младежите да 

разсъждават върху тях по забавен и мотивиращ начин. 
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Ресурси за нови сътрудници (участници): Хапчета за обучение  

 
Ще намерите хапчетата за обучение в раздела „Ресурси за нови 

сътрудници“ на NNC Experience. 

Хапчетата за обучение са серия от образователни ресурси във видео 

и инфографичен формат, чията цел е да помогнат на младежите да 

развият някои от необходимите умения за изпълняване на 

предизвикателствата, свързани със създаването на дигитално 

съдържание. 

Хапчетата за обучение ще се фокусират върху следните теми: 

● Презентационни умения  

● Ключова концепции при създаване на видеозапис  

● Писане на сценарии  

● Основи на аудиовизуалните средства за комуникация  

● Писане на статии  

● Редактиране на изображения  
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Педагогическият подход за хапчетата за обучение ще бъде 

Microlearning. Микрообучението е стратегия за обучение, разработена 

с помощта на материали, съдържащи кратко учебно съдържание и 

кратки дейности (обикновено с продължителност от около 30 секунди 

до няколко минути), прави мини обучение, проектирано да отговаря на 

границите на човешкия мозък по отношение на способността му за 

задържане на вниманието и за избягване на когнитивно претоварване. 

Микрообучението разгражда материала на кратки, лесно смилаеми 

компоненти, свързани с една единствена учебна цел. 

Всяка тренировъчна единица с микроразмер стои самостоятелно и 

отговаря на въпрос или решава проблем. Докато микрообучението 

може да приеме различни форми (текст, игри, подкасти, PowerPoint и 

др.), изследванията показват, че кратките видеоклипове за 

микрообучение са най-ефективната и ангажираща среда. Повечето 

микрообучения са във видео формат, какъвто е случаят с хапчетата за 

обучение в NNC Experience. 

Микрообучението е особено важно, защото успява да предостави 

информация и съдържание под формата на мини-курсове. По този 

начин NNC Experience ще може да достигне и да включи младежите по 

по-приобщаващ начин, избягвайки когнитивното претоварване. 
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3. Разглеждани компетенции и умения 

 
3.1 Общо описание 

 
Опитът, предоставен от NNC, иска да адресира дигитализацията на 

културата сред младежите, които са все повече изложени на 

разновидна информация онлайн в резултат на пандемия от COVID-19. 

Проектът New Normal Channel има за цел да даде възможност на 

младежите да бъдат активни популяризатори на автентична 

информация, благодарение на подкрепата на творчеството и 

дигиталните инструменти от страна на NNC. 

Поради тази причина младежите ще придобият следния набор от 

компетенции и умения: 

• Развитие на творческо и критично мислене спрямо новините и 
обществото. 

• Подобряване на дигиталните умения чрез използване на 

специфични инструменти, напр. видеоклипове, изображения, 
цифрови презентации, аудиовизуални материали и др. 

• Развитие на предприемачески и вътрешнопредприемачески 
умения. 

• Подобряване на уменията за адаптивност. 

Посочените по-горе компетенции и умения са адресирани и 

подкрепени от ad-hoc педагогически подход и работна методология, 

които са внимателно разработени благодарение на опита на 

професионалистите, част от консорциума на проекта. Освен това 

използването на обучение чрез опит и симулация ще позволи на 

младежите да придобият практически опит в създаването на 

дигитално съдържание, като по този начин ще бъдат истинският 

протагонист на създадените продукти. 

Благодарение на предложените тематични области младежите ще 

бъдат призовани да споделят своите мнения по съответните теми, 

като по този начин ще бъдат мотивирани да се включат по-активно в 

съвременните обществени предизвикателства. 
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3.2 Тематични области и теми, свързани с компетенциите 

 
Опитът на NNC се развива в рамките на измислен сценарий: младите 

участници се пренасят в 2030 г. и работят като репортери за New 

Normal Channel, платформа, отразяваща най-новите разработки в 

науката, развлеченията, културата и последните новини от годината 

2030 г. 

Тяхното участие в проекта ще бъде под формата на 

предизвикателства, обхващащи основните тематични области, 

споменати по-горе: новини, култура, развлечения и наука. 

Изборът на тези области идва от необходимостта от повишаване на 

ангажираността и интереса на младежите към информацията, 

свързана с всяка отделна сфера. Също така, областите са избрани, за 

да подкрепят младежите в процеса на изграждане на по-критичен 

начин за подход към обществото и неговите предизвикателства. 

Поради тази причина темите, които се вземат предвид при 

разработването на предизвикателствата, са свързани с много 

актуални проблеми като дискриминация, социално включване, реч на 

омразата в медиите, дигитална разлика, глобално затопляне и др. 

Младежите ще опознаят своята креативност и ще подобрят своите 

дигитални компетенции благодарение на задачите свързани със 

създаване на видеоклипове, аудио, изображения и текстове. Докато 

младежите изследват и се гмуркат в гореспоменатите теми, NNC ще 

им предостави иновативни инструменти и методология, които ще 

послужат на младежите като средство за по-мотивиращ и забавен 

начин на учене и подход към важни обществени проблеми. 
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4. Възможни приложения в неформална и формална 

учебна среда 

 
Днес учащите имат моментален достъп до информация чрез 

технологиите и мрежата, могат сами да придобиват знания чрез 

неформално обучение. Те вече не са консуматори на съдържание, а 

създатели. В резултат на това традиционните методи на преподаване 

и учене стават все по-неефективни за ангажирането и мотивирането 

на учащите. 

На днешните ученици се възлагат фокусирани върху съдържанието, 

отговарящи на стандартите задачи, които нямат не дават възможност 

на младежите за активно участие в образователния процес. Тъй като 

тези задачи често не успяват да ангажират учениците, те могат да 

доведат до липса на мотивация за работа. 

В този контекст, по отношение на (про)активното включване и 

ангажиране на младежите в демократичните процеси, 

микрообучението и базираната на предизвикателствата методология 

се очертават като подходящо решение за комбиниране на 

неформални и формални учебни дейности. 

Постигането на тази цел изисква да се предостави подкрепа на 

учениците и правилни инструменти, които да им помогнат да изпълнят 

задачите си успешно, като същевременно им се даде достатъчно 

свобода да бъдат самонасочени, креативни и вдъхновени. 

Обучението, основано на предизвикателства, може да им помогне 

именно с това. 

Микрообучението също играе важна роля в улесняването на този 

процес за потенциалните учащи чрез разбиване на новите концепции 

на малки фрагменти или “хапчета” съдържание. Тези малки учебни 

единици се предоставят на обучаемите постепенно и по начин, който 

е подходящ за тях. 

Благодарение на тяхната адаптивност и гъвкавост, “хапчетата” за 

микрообучение могат да се използват както в неформална, така и във 

формална учебна среда, подобрявайки обхвата на вниманието на 

учениците. Дигиталният формат също така позволява достъп до 

материалите отвсякъде и по всяко време, като по този начин създава 

допълнителни възможности за обучение дори по време на 

пандемията от COVID-19. 
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Прилагането на микрообучение в класните стаи може да бъде много 

полезно за учениците и учителите. Например, използването на 

инфографика предлага части от информация по по-привлекателен 

начин, поради използването на снимки, диаграми, цветове и текстове. 

Микрообучението може да се използва и в неформални учебни среди 

с цел по-добро преодоляване обществените предизвикателства и 

разпространение на демократичните ценности сред младежите. Този 

тип обучение представлява ценна подкрепа за всички младежки 

работници, които трябваше да адаптират дейностите си в онлайн 

формат поради пандемията: в този смисъл микрообучението, особено 

под формата на видеоклипове, може да помогне за ангажирането на 

младежите в дейности за електронно доброволчество. 


