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--- ВКЛЮЧВАНЕ --- ВИДЕО --- МЛАДЕЖКА РАБОТА ---

Цели на проекта и контекст

Целта на проекта „Включващо обучение с помощта на видео при работата 
с млади хора“ (InDVT) е да спомогне за подобряване на квалификацията 
на младежките работници и обучители, работещи в сферата на 
извънучилищното образование, чрез предлагането на обучителни 
материали и примери.

През последните години включващото обучение с помощта на видео 
стана все по-популярно в училищното образование и понякога се 
отбелязва дори официално в образователните програми, но в повечето 
случаи извънучилищните дейности не включват стандартизиран подход 
към използването на видео материали. Една от основните причини за 
това е не липсата на видео материали, а липсата на методология и 
систематизиран подход, който да позволява на обучителите да избират 
удачни материали за работата си.

Избирането на видео ресурс за обучителни цели е процес, за който е 
нужна определена квалификация. Въпреки, че това е осъзнат проблем във 
формалното образование и вече е имало редица дебати и предложения 
как да се избират подобни ресурси, все още няма достатъчно материали 
за извънучилищното обучение на младежи.

Включване

Изключване Сегрегация Интеграция

 Ако направим опит да потърсим видео чрез думите „включващо 
образование”, на английски „inclusive education” ще се покажат 
хиляди видеа. При такова изобилие, обучителите могат лесно да се 
дезориентират и ще бъде трудно да оценят съдържанието, качеството 
и образователните цели на определено видео.

Проектът предлага кратка методология, спомагаща набирането на 
дигитални видео ресурси за извънкласно включващо обучение.

Има три основни принципа, които учителите ще трябва да обмислят 
при планирането на обучението: 

– как да се преподава по разбираем начин (преподаване)
– как учениците да покажат новопридобитите знание (изразяване)
– как да се мотивират учениците за да работят по най-оптималният 
начин (взимане на участие)

Главните продукти и дейности на проекта:
– Методология за избиране на дигитално видео с цел приобщаване;
– Онлайн системата за управление на знанието, съдържаща обучителни 
матриали и практически случаи подходящи за младежки работници;
– Обучения на младежки работници (семинари за подобряване на 
квалификацията);

Уеб-платформа: inclusivevideo.org
Обучителни модули: inclusivevideo.org/training-modules/


