
Програма за изграждане на капацитет

Το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων βρίσκεται σε καλό δρόμο. Διαβάστε 
εδώ για όσα έχουν συμβεί έως τώρα σε κάθε μία από τις χώρες του έργου:

Пилотни действия

С приключването на програмата за изграждане на капацитет ще започне 
третата фаза на проекта. Тя ще бъде свързана с разработването и 
изпълнението на пилотни проекти от участниците в проекта. Тези пилотни 
проекти са действия, финансирани чрез проекта с цел допълнително 
повишаване на осведомеността относно предизвикателството на 
фалшивите новини и сред широката общественост. По този начин, в 
зависимост от вида и обхвата на отделните действия, съществува 
възможност за напредване на дигитализацията сред млади и възрастни 
хора, с акцент върху укрепване на компетентността на потребителите 
както технически, така и по отношение на медийната грамотност и 
безопасна навигация в дигиталния свят. Вече като част от програмата за 
изграждане на капацитет, както младите посланици, така и възрастните 
хора започнаха мозъчна атака на идеи за тези пилотни действия, които 
биха искали да изпълнят, като се разработват и изпълняват от участниците 
в проекта. Тук можете да разберете какви идеи участниците вече са 
разработили във всяка партньорска държава:

България
Пилотните действия са следващата стъпка на проекта. Има няколко идеи, 
които се обсъждат както за мястото, така и за формата на събитието. Най 
-интересните идеи обаче включват, събитието да се проведе в един от
големите градове на България - Варна, който се намира на брега на Черно
море и може да бъде организиран от един от най-активните ни участници в
курса и един от нашите обучители.

Германия
Участниците вече обсъждаха идеи за пилотните действия в специална 
сесия от обучението. Някои първоначални идеи вече са разработени 
заедно с участниците и в сътрудничество с местните заинтересовани 
страни по проекта.
Наред с други неща, беше предложено да се създадат пространства за 
обучение в дигиталния свят в Диценбах. Имаше идея да се направи 
интернет кафе за междупоколеченско обучение, свързано с 
дигитализацията. Освен това бяха разработени идеи относно работа в 
мрежа между заинтересовани страни в областта на медийното 
образование и медийна грамотност, докато други идеи се въртяха около 
концепции за събития и публични дебати по темата за фалшиви новини, 
медийна грамотност, филтърен балон, социални медии и др.
 В сряда, 11 август, ще има събитие лице в лице за по-нататъшно развитие 
на идеите за пилотните дейности. То ще се проведе в Капитолия в 
Диценбах, като вечерно събитие от 18:00 до 20:00 часа.
Участието в това събитие е отворено за всички, които имат интерес към 
дигитализацията и фалшивите новини. По този начин активното участие в 
проектирането и изпълнението на пилотните проекти ще бъде отворено и 
за новодошлите в проекта.

Гърция
По -възрастните участници и младите посланици са много нетърпеливи да 
допринесат за следващата фаза на проекта и да го разпространят 
допълнително в своите общности. Пилотните действия в Гърция ще 
започнат в края на септември и се появиха много идеи за дейности в Атина, 
но и в други градове. Засега е планиран фестивал за 14 ноември, където ще 
се проведат уъркшопи и други дейности, които ще са свързани със 
същност на проекта DIGITOL.

Италия
По-възрастните участници и младите посланици ще проектират съвместно 
пилотни действия през септември по време на 3 специални сесии от 
Програмата за изграждане на капацитет.
Първата сесия на тема „Въведение в пилотните действия“, която вече се 
проведе на 6 юли, когато участниците споделиха много идеи за дейности в 
провинция Монца, но също така и в други градове или онлайн.
Ето някои от най-интересните идеи, възникнали от работата онлайн в 
малките групи:
- Създаване на работна група за борба с речта на омразата онлайн;
- Създаване на Facebook страници със съдържание по темите на проекта и
насочване към възрастни;
- Организиране на търсене на съкровища, където водещите въпроси са за
фалшиви новини и други теми на проекта;
- Информационни срещи в училища с млади ученици, но също и в
университети за възрастни хора;
- „уеб“ походи, означаващи организирани походи в планините или в
провинцията, където участниците в Програмата за изграждане на
капацитет са водачи, които споделят знанията, придобити по време на
обучението, със своите колеги.
Пилотните действия в Италия ще започнат в края на септември и
участниците са много нетърпеливи да започнат да ги прилагат и да ги
разпространяват допълнително в своите общности.

DIGITOL Академия
Новата секция е вече налична!
Моля, разгледайте нашата отворена секция на Академия DIGITOL. Там 
можете да намерите някои ресурси, свързани с откриването на фалшиви 
новини и насърчаването на дигиталната грамотност, като се използва 
междупоколенчески подход.
Ресурсите се актуализират постоянно, обхващайки нови тенденции и 
практики в областта на дигитализацията. Надяваме се да ви хареса да 
гледате клипчетата и четете статиите. Ако искате да научите повече, просто 
се регистрирайте в академията и се запишете в един от нашите безплатни 
курсове.
Можете да получите достъп до отворения раздел тук: Ресурси 
в-digitol-academy

www.digitol.eu

България 

Програмата за изграждане на 
капацитет в България се провежда 
предимно онлайн, но въпреки 
липсата на реален контакт между 
участниците и младите посланици, 
взаимодействието е много 
интензивно. Възрастните хора 
участват много активно в 
дискусиите и споделянето на 
информация и проявяват силен 
интерес към всички теми, включени 
в обучението. Младите посланици, 
от друга страна, са развълнувани от 
всяка представена презентация и 
подготвят интерактивните 
упражнения за сесиите и домашната 
работа между сесията като истински 
професионалисти. Електронната 
академия е инструментът, където се 
качват учебните материали, 
допълнителни материали за четене, 
видеоклипове и други подходящи 
материали, както и платформа, 
където участниците могат да 
изразят своите отзиви, 
предложения и мнения.

Германия

От края на май вече има проведини 
15 часа от обучението за 
участниците в Германия. Срещите се 
провеждат онлайн, ежеседмично, 
всеки понеделник и сряда от 18 до 
19 часа. Група от 10 до 15 участници 
се занимава с бурни дискусии и 
обмен на различни теми, вариращи 
от фалшиви новини и ролята на 
филтърния балон, както и до теми 
като разпознаване на онлайн 
реклами и настройките за бисквитки 
в браузъра. В допълнение към 
младите посланици, редица 
експерти подкрепят изпълнението 
на програмата, внасяйки ключов 
опит в проекта и представяйки 
своите гледни точки по различните 
теми, за да стимулират дискусиите. 
По този начин и възрастните, и 
младите участници научават нещо 
ново, и се учат един от друг чрез 
обмен на мнения, идеи и знания. 
Програмата ще продължи до края на 
август. За заинтересованите все още 
е възможно да се присъединят и да 
участват по всяко време. Просто се 
свържете с местния координатор на 
проекта.
За тези, които се интересуват да 
разберат кои теми са били 
разгледани, разгледайте ресурсите, 
с които нашите участници са се 
ангажирали досега:
• Тест за дигитални новини -
Проверете колко добре можете да
разпознаете вярната информация
онлайн (приблизително около 10
минути):
o https://der-newstest.de/

• Подробни обяснения от
Landeszentrale für Medienbildung
(BW) по темата за филтърния балон:
o
https://www.lmz-bw.de/medien-und-
bildung/jugendmedienschutz/fake-n
ews/®lterblasen-wenn-man-nur-das-g
ezeigt-bekommt-was-man-eh-schon-
kennt/

• Публикация от Федералната
служба за информационна 
сигурност относно бисквитки и 
пръстови отпечатъци. Тук ще 
намерите и връзки към помощните 
страници на производителите на 
браузъри относно настройките на 
бисквитките:

o BSI - JavaScript, бисквитки и
пръстови отпечатъци (bund.de)

Гърция

Програмата за изграждане на капацитет 
в Гърция започна на 9 май и приключи 
на 27 юни. Първоначално беше 
планирано да се проведе присъствено, 
но поради ограниченията, свързани с 
Covid-19, те бяха проведени онлайн. 32 
възрастни участници, 8 млади 
посланици (6 жени, 2 мъже) и 3 старши 
обучители участваха в 
междупоколенческото обучение. 
Участниците бяха разделени на групи от 
6-8 учащи се, тъй като смятахме, че
работата онлайн с по-големи групи
възрастни хора няма да бъде толкова
ефективна. Уроците се провеждаха два
пъти седмично с продължителност 2,5
часа и се провеждаха сутрин, вечер или
през уикенда, в зависимост кога е
най-удобно на участниците и на
младите посланици.

Първият представен модул беше на 
платформата DIGITOL и как участниците 
могат да се регистрират, за да се 
запознаят с нея и с качените материали, 
последвани от модули по темите за 
важността на новините, надеждната 
информация и социалните медии. Още 
седем часа бяха посветени на фалшиви 
новини: разбиране на фалшиви новини, 
къде се намират и как работят, 
разпознаване и начини за справяне с 
тях. Бяха предоставени много примери 
и упражнения за участие и участниците 
работеха сами и в групи, търсейки свои 
собствени примери в Интернет и 
връщайки ги в пленарната зала.
Следващата тема бяха стереотипите и 
как те са свързани с фалшиви новини, 
последвани от реч на омразата и 
ефекта, който тя оказва върху 
обществото и информацията. Модул 
беше посветен на повишаване на 
нивото на критичното мислене, 
инструменти за борба с фалшивите 
новини, използвайки подхода на 
„Проект Нула“ от Университета в 
Харвард. Друга тема, която изглеждаше 
много интересна за участниците, бяха 
измамите в интернет и как да се 
предпазят от тях. Последната среща 
включваше оценка на програмата както 
от по-възрастните учащи, така и от 
младите посланици и дискусия относно 
следващите стъпки на проекта и 
пилотните действия.

Обучителния материал е създаден с 
приноса на младите посланици и 
старшите обучители, под 
ръководството на 50plus Hellas, като се 
гарантира, че материалът е подходящ и 
съобразен с нуждите на обучаемите и 
подходящ за възрастта им.
Оценката показа, че цялостното 
впечатление на участниците по проекта 
е много положително и е било полезно 
за тях. Те също бяха доста доволни от 
представянето на младите посланици и 
това, което най -много им хареса, беше 
усвояването на нови умения, колко 
добре бяха подготвени и организирани 
семинарите, но и работата с 
доброволците, работата между 
поколенията, както и приятелската 
атмосфера. Повечето участници се 
съгласиха, че това, което най-много не 
им харесва, е фактът, че курсовете се 
провеждат онлайн и че биха 
предпочели да се срещнат в класната 
стая. Подобна е и оценката от младите 
посланици, която показа, че те също са 
имали много положително впечатление 
от участието си в проекта и това им е 
доставило голямо удоволствие. Също 
като по-възрастните учащи, те също 
биха предпочели курсове лице в лице. 
Най -интересното откритие беше, че 
най -много им хареса да обменят 
знания и идеи с по -възрастните 
ученици.

Италия

Много се радваме да ви информираме, 
че поканата за възрастни над 55 години 
имаше редица отговори отвъд нашите 
най-оптимистични очаквания и днес 
можем да разчитаме на група от 29 
мотивирани участници в Програмата за 
изграждане на капацитет.
По време на първата сесия, проведена 
на 15 юни, групата от възрастни хора се 
запозна по-добре с проекта, 
следващите му стъпки, и 
ентусиазираните и добре обучените 
млади посланици и екипа на CCB на 
DIGITOL.
След това стигнахме до същината на 
програмата за обучение с още 3 модула 
фокусирани върху функциите на най 
-популярните социални мрежи, онлайн
поверителността и сигурността, как да
идентифицираме фалшиви новини и
как се създават теории на
конспирацията.
Обучителните модули са организирани
в смесен формат: стабилна група от
около 10-15 участници се
присъединяват към младите посланици
и екипа на проекта DIGITOL във Вила
Лонгони (помещенията на CCB в град
Дезио), докато друга група от 10-15
възрастни участва онлайн чрез
платформата Zoom.
Програмата за изграждане на капацитет
ще продължи през юли с още 2 модула и 
ще спре през август за лятната
ваканция. След това програмата ще се
рестартира през септември до 18/9,
като останалите 3 модула са насочени
към планиране и съвместно
проектиране на пилотните дейности.
Ако искате да научите повече за тази
дейност, продължете да четете!
И накрая, ето няколко интересни и
полезни ресурси, за да стане по-наясно
с поверителността, докато сърфирате в
интернет:

• Проверете дали вашият имейл адрес
или телефонен номер са в нарушение 
на данните.

o https://haveibeenpwned.com/

• Разберете кой ви проследява, когато
четете любимите си новини онлайн!
o https://trackography.org/

• На уебсайта на проекта „Условия за
обслужване; Не прочетох “(кратко: ToS; 
DR) можете да намерите ключова 
информация за условията за 
обслужване на основните компании - 
доставчици на услуги, която почти 
никой не чете напълно, но с която се 
съгласяваме през цялото време.
o https://tosdr.org/en/frontpage
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