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DIGITOL и Медийната грамотност 

Националните доклади представят моментна 
картина на възприетите нужди и предпочитания 
за дигитални компетентности и обучения за 
медийна грамотност за възрастни хора. В тях са 
застъпени гледните точки както на експерти, така 
и на самите възрастни. 
Медийната грамотност се отнася до 
способността да намериш, да анализираш 
критично и да взаимодействаш чрез медия. 
Усъвършенстването на медийната грамотност 
дава възможност на гражданите от всички 
възрасти да вземат информирани решения и да 
противодействат на ефектите от кампаниите за 
дезинформация и манипулация. 
Нашето проучване показа следното: 

 съществува общ интерес между възрастовите
групи за подобряване на дигиталната
грамотност и споделено любопитство към
справянето с дезинформацията.

 Има множество инициативи за подобряване
на дигиталната грамотност, но те често са
фокусирани върху по-младите поколения. 

 Инициативите насочени към възрастни хора, 
често се фокусират само върху умения за
работа с компютър и интернет.

Справяне с предизвикателството на
дезинформацията 

Докладът на екпертната група за фалшиви 
новини и онлайн дезинформация към 
Европейската комисия, предлага 
междудисциплинаред подход за справянето с 
феномена. Като част от този подход, докладът 
препоръчва подобряване на медийната 
грамотност за противодействие на 
дезинформацията. 

В съответствие с тази препоръка, DIGITOL 
предоставя възможности за обучение по 
медийна грамотност. Чрез междупоколенчески 
подход участниците се учат как да се ориентират 
към предизвикателствата на днешния дигитално 
информационен свят. 

DIGITOL набира млади посланици! 

През октомври партньорите по проекта 
публикуваха покана за млади посланици, с цел да 
селектират  10 младежи на възраст 18-30 години, 
които са готови активно да участват в проекта за 
борба с езика на омраза, поляризацията и 
фалшиви новини на местно и европейско ниво. 
След участие в обучение, младите посланици ще 
се ангажират с избрана група възрастни (55+) в 
техните градове. Те ще установят диалог и ще 
планират съвместни действия за повишаване на 
обществената информираност относно 
коректната информация онлайн и активното 
участие в общността. Желаем посланиците да са 
мотивирани и заинтересовани от онлайн медиите 
и дезинформацията, да имат предишен опит в 
подобни инициативи (например комуникация, 
блогове и т.н.) и имат добри познания за 
основните социални мрежи. Присъединявайки се 
към проекта, младежите ще имат уникалния шанс 
да се развият като професионалисти в областта 
на медийната грамотност, и да се запознаят с 
нови методи за обучение. 
По време на обучението и след това, младите 
посланици от всички страни ще си 
взаимодействат чрез онлайн платформата на 
проекта и чрез участие в международни събития, 
които ще се  проведат през 2021 г. в Италия и 
Германия. Моля, обърнете се към «Дружество 
Знание», за да научите повече как да станете 
част от екипа на младите посланици. 
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DIGITOL 
Поколения, обединени в борбата с фалшивите новини _ 

Добре дошли в първия бюлетин на проекта DIGITOL. Стремим се да ви предоставяме актуална 
информация за нашия проект, както и интересни данни относно дигиталната и медийна грамотност. 

https://digitol.eu/bg/2020/09/14/%d0%bd%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd-%d0%b4%d0%be%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-literacy
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6ef4df8b-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1


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.

 

Дезинформация 

Докладът на Съвета на Европа относно „Информационното разстройство“ предлага рамка за разбиране 
и разграничаване на различните видове невярна информация, както е показано на следната графика: 

Обучението включва 
дискусии относно 
термини, съкращения 
и фрази, използвани 
във връзка с 
предизвикателството 
на дезинформацията, 
като тези, включени в 
„Информационно 
разстройство: 
Речникът“ на Клеър 
Уордъл. 

Обучение на обучители 

Във втората фаза на проекта партньорите по 
проект DIGITOL ще работят по подготовката и 
предоставянето на иновативна програма за 
обучение на обучители, насочена към младите 
посланици и фокусирана върху 
противодействието на фалшивите новини. 

Обучението в цифри: 

 Най-малко 10 млади посланици между 18-30 г.
от Българиа, Германия, Гърция и Италия

 5 обучители от всяка страна
 30 часова учебна програма, включително

онлайн събития и модули, достъпни чрез
Академията DIGITOL

Програмата за обучение засяга теми като: 
проблема с фалшивите новини и начините за 
тяхното идентифициране и докладване; онлайн 
език на омраза и различни форми на расизъм и 
дискриминация; наративна конструкция в 
публичния дискурс относно социално-
икономически и политически теми; 
междупоколенчески инициативи; дигитални 
компетенции за включване и активно 
гражданство. 

Запази датата: 

 Монца (Италия): 15 Декември 2020
 Диценбах (Германия): 7-11 Декември 2020
 Атина (Гърция): 16 Декември 2020
 София (България): 26 Ноември 2020

Credit: Claire Wardle and 
Hossein Derakshan, 2017 
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https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/information-disorder
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf?x30563
https://medium.com/1st-draft/information-disorder-part-3-useful-graphics-2446c7dbb485
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Повече информация за DIGITOL на: 

Свържете се с нас: hello@digitol.eu   

Посетете онлайн страницата ни: https://digitol.eu/ 

 Последвайте ни: 

Партньори пo проект DIGITOL 

        Координатор и домакин                  Домакин на Социална              Домакин на Социална 

на Социална академия в Италия    академия DIGITOL в Гърция    академия DIGITOL в Германия 

       Домакин на Социална          Партньор връзки с обществеността  Партньор по комуникации 

 Академия DIGITOL в България 
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