
Покана за възрастни участници да се присъединят към
обучението на DIGITOL за „Фалшиви новини“, медийна грамотност

и дигитални умения

КОЙ: Възрастни над 55 години в София, България

КАКВО: Обучение по медийна грамотност и дигитални умения - „Как да се борим с
фалшивите новини“

КОГА: Май – Август 2021 г.

КЪДЕ: Офис „Дружество Знание“ и/или онлайн

КАК: Попълнете формуляра за кандидатстване до 30 Април 2021 г.

Научете повече за обучението, защо да участвате, и за проекта DIGITOL:

Проектът DIGITOL

DIGITOL е проект, финансиран от програма Еразъм+, насочен към борба с речта на омразата,

стигматизацията и всякаква форма на дискриминация в рамките на ЕС чрез подобряване на
дигиталните умения и критичното мислене на възрастните хора, изложени на фалшиви
новини. Той се координира от Консорцио Комунита Брианца, Италия и включва партньори от
Белгия, България, Естония, Германия и Гърция.

Чрез дейности между поколенията DIGITOL насърчава взаимното обучение, социалното
сближаване и активното гражданство, като по този начин допринася за защита на
европейските ценности на солидарност и многообразие.

Във време, когато интензивната комуникация чрез дигитални средства улеснява
разпространението на фалшиви новини, които подхранват популизма и
дискриминацията, DIGITOL ще участва в изграждането на алтернатива, която е
приобщаваща, за нашата дигитална среда.

Обучението - Програма за изграждане на капацитет

Програмата за изграждане на капацитет има за цел да даде възможност на възрастните хора
чрез нови умения да насърчи тяхното участие в живота на техните общности, като се
обсъждат и запознават с общоевропейските ценности, фалшивите новини, дигиталната
грамотност, информационната грамотност, толерантността и дискриминацията.

Обучението се провежда от мотивирани и умели „млади посланици“, които преди това са
посещавали онлайн обучение, което ги е снабдило с необходимите компетенции по
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отношение на критичното мислене, дигиталната и медийна грамотност, както и уменията за
улесняване и модериране. Те са подкрепени от старши обучители, а именно експерти в
областта на правата на човека, речта на омразата, недоброжелателната информация и
медийната грамотност.

Съдържанието е свързано с пилотни дейности, които ще се популяризират в местните
общности след обучението, като се обърне внимание на концепции като значението на
дигиталните умения и значението на активното участие и участие за подобряване на
социалното сближаване на общностите и градовете.

Действията ще започнат през юни 2021 г., предлагайки 60 часа обучение (присъствено и
онлайн) за период от три месеца (юни-август 2021 г.).

Програмата ще бъде разделена на следните раздели:

1. Технически: дигитални умения за възрастни хора, като се започне със създаване и
управление на канали за социални медии, засичане и управление на фалшиви новини и
повишаване на уменията за филтриране на дезинформация;

2. Теоретични: информационни семинари по спорни теми (миграция, интеграция и социално
сближаване, свързани с пола въпроси, права на ЛГБТИ, политическа поляризация и
радикализация и др.), където възрастните хора ще бъдат помолени да изразят и споделят
своите мнения и гледни точки;

3. Практически: определяне и дизайн на пилотните дейности, които ще следват края на
обучението за изграждане на капацитет. Примери за пилотни дейности могат да бъдат:

Панаири/събития/фестивали по градове, които да ангажират различни хора от всички
възрасти; Кампании за повишаване на осведомеността; Информационни дни в училища или
други организации за обучение и др.

Освен това организаторите на програмата и участниците (т.е. 5 възрастни и 3 млади
посланици на държава) ще имат възможност да посетят международна „Академия“ през
септември в Германия, организирана от Pro Arbeit, където те ще се свържат помежду си и ще
обменят информация относно пилотните дейности, които са извършили на местно ниво. Ако
ситуацията с COVID-19 не позволява събитието да се проведе присъствено, дейностите ще се
провеждат онлайн.

Участниците

Кандидатите, които биха искали да се присъединят към проекта, трябва да отговарят на
следните изисквания:

● Интерес към въпроса за невярна, неразбираема и малформация онлайн (напр. фалшиви
новини, пропаганда и др.);

● Интерес към/ или разбиране на най-популярните социални мрежи (Facebook, Twitter,

Instagram и др.) И основните приложения за мобилна комуникация (WhatsApp и др.);
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● Интерес към/ или разбиране на медиите, новините и журналистиката;

● Основни компетенции как да се използва интернет и социални медии;

● Да са на възраст над 55 години;

Всички кандидати ще бъдат оценени и по следните допълнителни критерии:

● Мотивация и готовност за работа с по-млади хора;

● Готовност за работа в междукултурна среда;

● Възможността за работа на английски може да бъде предимство, но не се изисква;

● Готовност за пълно участие в проекта DIGITOL, по-специално за обучението (60 часа: юни -

август 2021 г.) и за проектирането и изпълнението на пилотни проекти (в периода септември
2021 г. - януари 2022 г.)

Защо възрастни ?

Всеки трябва да бъде социално свързан и това все повече се случва онлайн. Въпреки че тази
тенденция може да се наблюдава във всички възрастови групи, използването на интернет от
по-възрастни хора в сравнение с други възрастови групи все още е по-ниско.

DIGITOL иска да подкрепи дигиталното включване на възрастни хора (над 55 години),

насърчавайки подобряването на техните умения и знания по дигиталните въпроси. Убедени
сме, че предизвикателствата на цифровизацията и бързото разпространение на фалшивите
новини през последното десетилетие изискват преориентиране на концепцията за цифрова
грамотност.

Насърчаването на цифровата грамотност трябва да надхвърля придобиването на основни
умения за използване на компютри, таблети и други устройства и трябва да включва
засилване на медийната грамотност, критичното мислене и способността да се разпознава
надеждна онлайн информация.

Достъпът до надеждна и точна информация е в основата за участие в публичния дебат по
политически въпроси, които засягат живота на всички нас, тъй като фалшивите новини влияят
на обществения дебат по политически важни въпроси като: климатични промени, миграция,

социално включване, намаляване на бедността , приемане на многообразието и много други.

Ползи от участието

Участието в обучението е безплатно, а проектните дейности, следващи програмата за
изграждане на капацитет (т.е. пилотните действия), ще се извършват от млади посланици и
възрастни хора заедно.

Предимствата за възрастни хора, присъединяващи се към DIGITOL, включват:

• Увеличете своите цифрови и медийни умения;
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• задълбочете знанията си по дигитални въпроси, дезинформация и човешки права;

• Запознайте се с нови хора от различни среди и споделете своите виждания с тях;

• Участвайте в дебат между поколенията по въпроси, считани за най-важни за социалното
сближаване и съвместния живот; Създайте пилотни проекти, споделени с местни участници,

за да подобрите живота на общностите и градовете.

Процедура за кандидатстване

Кандидатите ще трябва да попълнят формуляра за кандидатстване и да обяснят накратко
своята мотивация и интерес към програмата до 30 април 2021 г. Като алтернатива те могат да
регистрират интереса си, като се свържат с представители на „Дружество Знание“-

Валентина Георгиева и Йоана Новачкова, на телефон: 0877674144 – Йоана Новачкова или по
имейл: projects@znanie-bg.org.

Предварително избраните кандидати ще бъдат интервюирани чрез конферентен разговор
през първата половина на май.

Информация за резултатите от процедурата за кандидатстване ще бъде предоставена на
всички кандидати не по-късно от 15 май 2021 г.

В случай на оттегляне на един или повече избрани кандидати, класираните непосредствено
по-долу ще заемат своето място. Избраните кандидати ще получат потвърждение по
електронна поща.
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