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ПОКАНА ЗА ПАРТНЬОРИ ПО ПРОГРАМА

АКАДЕМИЯ ЗА ВЪЗРАСТНИ:
ОНЛАЙН МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

февруари 2022 - май 2022

Програмата се изпълнява от Коалиция за медийна грамотност
с подкрепата на

Програма “Европа” на Столична община
и в партньорство с

район Лозенец и Фондация “Регионални библиотеки-България”
__

Кой може да участва и за кого е предназначена програмата?

В програмата като домакини на обученията могат да се включат столични читалища,
библиотеки, неправителствени организации, областни и общински структури.
Обученията са безплатни за всички участници.

Програмата е насочена към т.нар. „новодошли“ в социалните мрежи възрастни хора и
деца, които вече имат достъп до интернет през смартфони, но все още нямат развити
умения за безопасно и пълноценно използване на новите комуникационни канали в
интернет.

Какво представлява програмата

Възрастните хора, които отскоро са в социалните мрежи,  нямат изградени познания за
злоупотребите в тези нови канали. В същото време те са активни хора, които имат
желание да се включват в обществените дебати, но често са оставени извън фокуса на
националните политики за включване. Възрастните хора, особено по време на
пандемията, бяха изложени на сериозна социална изолация, която онлайн
комуникацията, може да компенсира до голяма степен. Именно за това, те трябва да се
чувстват сигурни и уверени, да участват и онлайн в социалния живот на общността.

Програмата цели развитие на умения за разпознаване и предпазване от дезинформация,
пропаганда и конспирации, фалшиви профили и измами в онлайн пространството. Цел
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на програмата е и развитие на умения за безопасна комуникация през социалните мрежи
за по-активно включване на възрастните хора в дебатите по обществените теми на деня.

Програмата е съобразена с целевата група, като развива през практически дейности и
дискусии базови умения, без да затруднява излишно възрастните хора. Тя е с
продължителност 3 часа и покрива следните теми:

● Как да различаваме достоверни от недостоверни източници на информация;
● Как да разпознаваме фалшиви профили в социалните мрежи;
● Как да се предпазим от онлайн измами;
● Какви са рисковете, свързани с нашите лични данни онлайн.

Ако вашата институция желае да стане домакин на подобно обучение, можете да заявите

вашето желание чрез този формуляр: https://forms.gle/jQnw8VoZAbvaDwBs9

Кристина Христова, тел.: 0899817659, kristinahri@gmail.com

За обучителите:

Миролюба Бенатова

Над 20 години мисията й като журналист е да разказва вълнуващи истории, да разкрива
важни детайли, да представя интересни личности, да задава въпроси, да се справя с
конфликти и да отстоява позиции.
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Носител е на десетки награди, някои от които международни. По- важните от тях са
Голямата награда „Черноризец Храбър“ за разследваща журналистика, Голямата награда
„Валя Крушкина – журналистика за хората“ и Голямата награда за журналистика „Свети
Влас“, чиито паричен еквивалент не приема по етични съображения.

Работила е във „168 часа“, БТВ и Нова ТВ. Хоноруван преподавател по документално кино
в НБУ, шофьор на такси и мотивационен говорител в корпоративния свят. Пише за
списанията „Биограф“, „L’EUROPEO“, „Мениджър“, „ЕГОИСТ“. Лектор в три издания на
TEDx в България, част е от класациите за 100 те най-влиятелни жени у нас, както и сред
ТОП 50 най-влиятелните българи във Facebook.

Ангел Георгиев

Ангел Георгиев има дългогодишен опит като технически обучител и продуктов
презентатор. Провеждал е обучения в Европа, САЩ и Близкия Изток. От 2014 година е
част от образованието по софтуерно инженерство у нас. Към момента на
присъединяването му към Коалицията за медийна грамотност през 2020 година отговаря
за вътрешната програма за обучение и развитие в Мусала Софт. От пролетта на 2021 той е
част от екипа на SoftUni, където ръководи стратегическото развитие на професионалните
програми – Софтуерен университет, SoftUni Digital и SoftUni Creative. В допълнение към
всичко това Ангел е учител по програмиране и информационни технологии в училище и е
основател на Знам.бе.
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