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Кафене "Знания"
Интерактивен и присъствен семинар за 
използването на цифрови устройства и 
приложения; участниците могат да 
донесат свои собствени устройства и 
ще могат да получат помощ и насоки 
как да ги използват.

Цифрови посланици
Младите хора взимат по-възрастните на 
експедиция в дигиталния свят. Те 
споделят с тях съвети и предложения 
как да станат съзнателни и ангажирани 
потребители на цифрови устройства.

Пилотни 
Дейности

Фестивал DIGITOL
Събитие за обучение, посветено на 
възрастните хора, с множество лектори 
и семинари по темата за фалшивите 
новини, дезинформацията и интернет 
измамите.

DIGITOL Инструментариум
Изготвяне на инструментариум за 
съвместно обучение в общностите, 
включващ няколко инструмента

Мрежа от НПО
Създаване на мрежа от 
неправителствени организации, 
посветени на разработване на дейности 
в подкрепа на дигиталното 
приобщаване на възрастните хора.

ГЪРЦИЯ

ИТАЛИЯ

ГЕРМАНИЯ

БЪЛГАРИЯ
Колелото на късмета - 
Събитие и игра на открито
Публична среща с цел да се научи 
повече за идентифицирането, 
разбирането и разобличаването на 
фалшивите новини и езика на омразата 
чрез техники за обучение.

Образователни семинари
Набори от инструменти и наръчници за 
изграждане на капацитет, споделени 
чрез обучителни семинари, насочени 
към младежи, които се интересуват от 
това да станат посланици на истината 
срещу дезинформацията и 

Интерактивна разходка между 
природата и Дигиталната мрежа
Пътека на етапи от около 5 км, подходящи за всички 
възрасти, включващи различни моменти на дебати и 
размисъл върху важността на интернет в 
ежедневието ни и за рисковете, свързани с 
разпространението на фалшиви новини и език на 
омразата онлайн.

Блогът DIGITOL Новини
Социален експеримент, базиран на създаването на 
уебсайт, свързан с страница във Facebook, където 
изкусно ще бъдат създадени и споделени фалшиви 
новини, с цел стимулиране на общественото мнение 
относно важността на правилната информация, 
научаване как да се разпознават фалшивите новини 
и защита от техните ефекти.

Фестивал за дигитална осведоменост
Събитие, което се обръща към хора от всички 
възрасти и има за цел да постигне 
"междупоколенчески“ път на Дигитално 
образование, обменяйки знания за новите 
технологии и правилното им използване.

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



