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60-часовата програма на DIGITOL, водена от млади посланици и външни експерти, целeше да предостави на 
възрастните хора теоретични и практически инструменти за по-добро разбиране на развититето на съвременното 

общество в съответствие с нашите европейски ценности.

СТЪЛБОВЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА 
КАПАЦИТЕТ:

ТЕОРИЯ: дебати и дискусии по 
чувствителни теми (миграция, 
интеграция и социално 
сближаване, въпроси, свързани 
с пола, права на малцинствата, 
устойчивост и др.), насочени 
към стимулиране на открит 
диалог и разбирателство.
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Изграждането на капацитет се проведе в 4-те страни партньори

БЪЛГАРИЯ
Участници: 19
Резултати: висока ангажираност и 
активно участие на възрастните хора, 
повишаване на квалификацията за 
младите посланици

ГЕРМАНИЯ
Участници: 15
Резултати: важни моменти от дебати и 
дискусии между поколенията, укрепване 
на компетенциите у младите посланици

ГЪРЦИЯ
Участници: 34
Резултати: удовлетворение на възрастните 
хора от това, че са научили нови неща 
благодарение на обмена между 
поколенията, усет
към собствеността при младите посланици

ИТАЛИЯ
Участници: 29
Резултати: по-възрастните, обогатени чрез 
трансфер на знания по нови теми, млади 
посланици, ентусиазирани да
участват в програмата

DIGITOL АКАДЕМИЯ

Пълен и безплатен достъп до 
обучителни

материали и други интерактивни
образователни материали.

Платформа, посветена на обучението на 
млади посланици и възрастни хора.

ЗАЩО: уникален повод за обмен на знания и 
информация относно дейностите и резултатите 
от проекта и споделено чувство за 
принадлежност към DIGITOL

КАКВО: опит от обучение на връстници от 
връстници, с адаптирана информация за това 
как да се свържем с действащи паневропейски 
мрежи за младежи и възрастни хора и как да 
планираме и прилагаме завладяващи дейности 
за ангажиране на общността

ДИГИТАЛЕН СВЯТ: социални 
медии, разпространение на 
фалшиви новини, ролята на 
филтърния балон, 
разпознаване на онлайн 
реклами, настройки на 
бисквитки в
браузъра, онлайн 
поверителност и сигурност.

ПРАКТИКА: съвместно 
проектиране на
действия за общността,
насърчаване на критичното 
мислене и дигиталната 
грамотност в
DIGITOL градовете от 
октомври 2021 г. до януари 
2022 г

КАК: ангажиращи уъркшопи, международни кръгли 
маси, общи дейности за свободното време кръгли 
маси, общи дейности за свободното време

КОЙ: партньори и представители на посланиците 
на DIGITOL (младежи и възрастни) от всички 
страни, общо 50 души, които ще работят заедно и 
ще обменят информация за пилотните дейности, 
които трябва да изпълнят на местно ниво

КЪДЕ: Франкфурт, Германия

КОГА: 5-7 октомври 2021 г

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ

ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ

https://digitol.eu/
https://digitol-academy.eu/
https://www.facebook.com/Digitol-EU-102141688195549
https://www.instagram.com/digitol_eu/
https://www.linkedin.com/company/digitol-eu/?viewAsMember=true



