
Пилотни действия

ИТАЛИЯ
В неделя, 7 ноември, в парка на град Монца се проведе "Интерактивна 
разходка между уеб и природата". Беше слънчева и цветна есенна утрин и 
близо 50 любители на природата и хора, които се интересуват да научат 
повече за DIGITOL, се събраха, за да вземат участие в разходката.  По време 
на Разходката имаше първа спирка, на която психолог, експерт по новите 
медии, разказа за рисковете и възможностите на Мрежата.  Прегледът на 
рисковете и възможностите от използването на социалните мрежи и 
интернет в ежедневието със сигурност предизвика интереса на 
участниците и подхрани дискусиите, които продължиха през цялата сутрин 
и по време на разходката. Втората спирка имаше за цел да се насладят на 
четири кратки театрални пиеси, поставени от група доброволци от проекта 
DIGITOL. Всяка кратка пиеса предупреждаваше публиката за рисковете от 
сърфирането в интернет и им показваше как да разпознават фалшивите 
новини, за да не допринасят за по-нататъшното им разпространение. Това 
беше едно наистина успешно и вдъхновяващо събитие за всички!
За участниците -  защото имаха възможност да изживеят парка по различен 
начин и да отделят време за размисъл докато се забавляват по актуални 
въпроси, които засягат всички, като например разпространението на 
фалшиви новини.
За екипа на DIGITOL - отговорен за планирането и провеждането на тази 
акция, защото се насладиха на пълния потенциал на груповата работа 
между поколенията и усилията им бяха възнаградени от забавните и 
заинтересовани реакции на участниците!

По-долу ви предлагаме няколко снимки от събитието.

Изпълнението на другите две пилотни дейности все още продължава: 

- Блогът "Digitol News" беше публикуван на 19 ноември 2021 г., а също така 
стартира и във Facebook. Следете за по-нататъшни актуализации 
(https://digitolnews.eu/)

- Фестивалът "Осъзнати в цифрово отношение? Бъдете!" ще се проведе на 4 
декември 2021 г. във Вила Лонгони в Дезио (MB). Регистрацията за целия 
ден на фестивала или само за половин ден вече е отворена, моля 
побързайте, местата са ограничени!

За повече информация и регистрация посетете уебсайта на CCB на този 
линк: 
https://comunitamonzabrianza.it/news/festival-della-comunicazione-digitale/

БЪЛГАРИЯ
След първото голямо събитие, организирано през септември 2021 г., 
осъзнахме колко голямо е търсенето на разговори и обучение на всички 
възрастови групи по темите за фалшивите новини, дезинформацията, 
правата на човека, етикета в мрежата и медийната грамотност като цяло. 
Получихме покана от 2 гимназии да представим тези теми пред техните 
ученици. Това засили още повече участието на по-възрастните участници и 
последните 2 месеца бяха заети с подготовка за по-нататъшно 
разпространение на проекта. Бяха подготвени допълнителни рекламни 
материали, за да бъдат събитията по-забавни и ангажиращи. Провеждат се 
допълнителни онлайн срещи за планиране и разработване на сесиите.

До момента са планирани 6 посещения в училища, които ще се проведат в 
различни български градове и на които нашите възрастни участници ще 
говорят за това колко е важно да бъдем осведомени, информирани и 
чувствителни към темите на DIGITOL.

Посещенията са планирани да се проведат през декември 2021 г. и януари 
2022 г.

ГЕРМАНИЯ
Започнаха пилотните проекти на DIGITOL. Бяха организирани няколко 
срещи в рамките на пилотния проект "DIGITOL - дигитално кафене" в 
сътрудничество с нашите местни партньори от неправителствената 
организация WISA - wir sind angekommen e.V. и Службата за възрастни хора 
(Seniorenarbeit) на град Диценбах.
Дигитално кафене е интерактивен семинар с участието на всички 
участници за използването на цифрови устройства и приложения - 
участниците се учат от другите, преподават своите умения и обменят 
знания помежду си. Хората могат да донесат собствените си устройства и 
ще могат да получат помощ и насоки относно своите въпроси или 
проблеми с използването на устройствата.
Кафенето е неформално и непринудено място за обучение между 
поколенията по темата за цифровизацията. В уютна атмосфера младите 
лектори споделят своите знания за социалните медии, смартфоните, 
таблетите и др. Участниците могат да донесат и собствените си устройства - 
ако има такива. По този начин е възможно младите посланици да отговорят 
на въпроси и да предложат практическа помощ и подкрепа с конкретни 
решения на индивидуални проблеми.

Шестте събития ще се проведат в Центъра за възрастни хора на адрес 
Siedlerstraße 66, в 62128 Диценбах, от 10:30 до 12:30 ч. Събитията са 
безплатни.

Дати и теми:
- 23.11. Най-големият уебсайт в света - Facebook
- 30.11. Най-популярните приложения за социални мрежи - Instagram
- 08.12. Знания за Google
- 15.12. Пристрастяващи приложения - TikTok
- 22.12. Приложение за изпращане на съобщения - WhatsApp, FB 
Messenger, Viber и други
- 04.01. Приложение за снимки и видео – Snapchat

За записване се свържете с г-жа Волф по телефона (06074 - 48 34 90) или по 
електронната поща: kirsten.wolf@dietzenbach.de.
По-нататъшните събития се организират и координират от 
неправителствената организация WISA -wir sind angekommen e.V.

•Родгау, 27.11.2021 г., от 11 до 13 ч., тема: "Как да се справим с 
проблема? Уотсап, място: Sozialzentrum Rodgau Nieder-Roden, 
Puiseauxplatz. 3, 63110 Rodgau
•Родгау 03.12.2021 г., от 19 до 21 ч. Вечерно кафене, Тема: "Как да се 
справяме с проблемите? Тема: Използване на интернет, мобилни 
телефони, лаптопи, iPad, Място: Място: Bürgerhaus Rodgau 
Dudenhofen, Georg-August-Zinn-Straße 1, 63110 Rodgau
•Дитценбах 11.12.2021 г. от 13 до 16 ч., Тема: "Използване на храна и 
напитки": Използване на интернет, мобилни телефони, лаптопи, iPad, 
Място: Дитценбахер Капитолия, Европапл. 3, 63128 Дитценбах

Регистрация чрез events@wisa-ev.de или по телефона и WhatsApp на 0176 
825 64319.
Едно събитие, организирано от WISA e.V., вече се проведе на 14.11.21 г. от 
14 до 18 ч. Около 8 възрастни хора и подобен брой младежи присъстваха 
на събитието, което беше организирано от нашия млад посланик Махмуд 
Хаджи заедно с неговия колега Садек Амири. 
Това беше чудесна възможност за обучение за възрастните хора и чудесен 
шанс за нашите млади посланици да споделят знанията си с по-широка 
аудитория.

ГЪРЦИЯ
След месеци на подготовка фестивалът DIGITOL най-накрая стана факт! В 
неделя, 14 ноември, в Технополис, оживено високотехнологично място в 
град Атина, възрастни хора, млади посланици и експерти по фалшиви 
новини и дезинформация, и заинтересовани страни, получиха възможност 
да участват в семинари и да присъстват на изказвания като лектори и 
зрители; те имаха възможност да научат повече за фалшивите новини, да 
обсъдят предразсъдъците и стереотипите и да намерят начини да се 
предпазят от интернет измами и мошеничества. 

Поради ограниченията, свързани с Covid-19, броят на участниците беше 
ограничен до по-малко от първоначално предвиденото. Въпреки това 
кратки видеоклипове и записи от семинарите и изказванията ще бъдат 
достъпни на нашия уебсайт https://www.50plus.gr/за по-нататъшно 
разпространение.

Следващата ни пилотна акция е планирана за 5 декември и е озаглавена 
"Човешката библиотека: случаят Темистокъл". Професионалният 
екскурзовод г-жа Артемис Скумбурди ще ни отведе на пътешествие във 
времето, като се разходим из Античния форум на Атина, който някога е бил 
център на обществения живот, където се е родила демокрацията. Езикът на 
омразата, остракизмът и чувството за превъзходство не са толкова нови, 
колкото си мислим...

www.digitol.eu

Заключителна конференция

Проектът Digitol вече наброи 22 месеца на прекрасни преживявания, 
свързани с обучение и взаимодействие. Наближавайки края му, 
подготовката за заключителната конференция на проекта вече започна. 
Очакванията на работещите по DIGITOL и на екипа от доброволци със 
сигурност са големи, както и желанието за участие. Духът, изграден по 
време на Втората международна академия, е все още жив, а сплотеността 
на групата е по-силна от всякога. 
За пореден път плановете, които правехме, се промениха и нашата 
гъвкавост и адаптивност отново са поставени на изпитание. Датите бяха 
резервирани, а куфарите - готови за Брюксел. Въпреки това, с последните 
мерки за борба с пандемията среща лице в лице вече не е възможна, така че 
сега очакванията са насочени повече към съдържанието и 
интерактивността по време на конференцията. 
Надяваме се, че заключителната конференция ще бъде още една чудесна 
възможност да се срещнем, да обсъдим и да разсъждаваме за проекта, за 
това какво е постигнато, къде нещата могат да бъдат подобрени и, което е 
важно, какви инициативи могат да бъдат предприети, за да се продължи 
работата по разпространението на дигиталните умения както сред 
по-възрастните, така и сред по-младите.  С течение на времето резултатите 
от проекта DIGITOL изглеждат все по-важни и полезни. Всички тези знания 
се използват ежедневно и се оценяват високо от всички участници в 
процеса. Тъй като днес цифровите умения са от решаващо значение в 
нашето общество, за да бъдем успешни в работата, да поддържаме връзка с 
връстниците си и да получаваме достъп до важни услуги като здравни 
услуги, финанси и т.н., продължаването на работата по проекта DIGITOL ще 
бъде важно за нас.
Освен това очакваме с нетърпение да получим обратна връзка относно 
пилотните действия във всяка страна. Би било чудесно да знаем какво са 
постигнали, да чуем за научените уроци и да получим повече идеи за това 
какво може да се направи за повишаване на осведомеността по темата за 
фалшивите новини и цифровизацията.
Ще се радваме да видим високопоставени лектори от големи технологични 
компании и представители на Комисията, които биха могли да споделят 
мнението си с нашите участници и да ни дадат представа за действията си в 
подкрепа на цифровизацията и за предотвратяване на разпространението 
на фалшиви новини.
Членовете на екипа на DIGITOL работят за да извлекат най-доброто от това 
събитие, и с нетърпение очаквт да видят как усилията им ще се отплатят. За 
нас то ще бъде важна възможност за създаване на мрежи, споделяне на 
резултатите от проекта, разпространение и разширяване на обхвата му. 
Това ще бъде най-добрият начин да завършим този прекрасен проект!

Каним ви на заключителната конференция на DIGITOL на 11 януари 2022 
г., вторник, от 10:00 до 14:00 ч., за да се запознаете с резултатите от 
проекта и някои полезни инструменти за борба с дезинформацията и 
фалшивите новини чрез подход, основан на взаимодействието между 

поколенията.
 
DIGITOL е европейски проект, финансиран по програма "Еразъм+", за борба 
с речта на омразата и дезинформацията с помощта на цифровата 
грамотност и контактите между поколенията между по-естествено 
грамотните потребители (по-младите европейци) и по-малко грамотните в 
цифрово отношение потребители (по-възрастните европейци).
За да постигне горепосоченото, DIGITOL използва образователни практики, 
насочени към различните поколения (цифрова академия и програма за 
обучение), и ангажира по-възрастните хора в неформално образование и 
съвместно създадени възможности за обучение.

  
https://forms.gle/CT2J4KVNb5zKQedB8

Местоположение:
Брюксел + онлайн

За контакти: AGE Platform Europe - avenue de Tervueren, 168, п.кутия 
2 - 1150 Брюксел, Белгия

https://www.age-platform.eu/project/digitol
https://forms.gle/CT2J4KVNb5zKQedB8
https://digitolnews.eu/
https://comunitamonzabrianza.it/news/festival-della-comunicazione-digitale/
https://www.50plus.gr
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