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Овластяване на общности 
и социално включване 
чрез медийна грамотност и 
критично мислене за 
учители, ученици и родители!

ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ НАС, 
ПОДКРЕПЕТЕ ПРОГРАМАТА НА 

ПРОЕКТА ИН-ЕДУ!

ОБУЧЕНИЕ  
Придобиване на знания, 
компетенции и инструменти, 
необходими на учениците 
и общностите за 
противодействие на речта на 
омразата и за възпитанието им 
като отговорни ползватели на 
медиите и активни граждани.

ГРАЖДАНСКИ 
ХАКАТОНИ 
Лаборатории за организиране 
на кампании по места и дейности 
за публично информиране и 
подобряване на критичното 
мислене и медийната грамотност. 

УЧИТЕЛИ 
ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ 
ОБУЧЕНИЯ

ГРАЖДАНСКИ ХАКАТОНА 
В  БЪЛГАРИЯ, ИТАЛИЯ, 
ХЪРВАТИЯ, СЛОВЕНИЯ

УЧЕНИЦИ ОТ РАЗЛИЧНИ 
ДЪРЖАВИ ЩЕ УЧАСТВАТ В 
МЕЖДУНАРОДЕН ЛАГЕР 

1504

Благодарение на обученията 
придобих нови компетенции 
и мога по-ефективно да 
работя с учениците за 
откриване на дезинформация 
и реч на омразата в онлайн 
пространството.

ЧИНЦИЯ СПОЛИ, 
учител, координатор на проекти по Еразъм +

Хакатоните са прекрасна 
възможност за различни групи 
от хора да се запознаят и да 
работят заедно за позитивна 
промяна.

МАЛИНА ЕДРЕВА, 
общински съветник, София
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СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС  

И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ НА

@INEDUproject
office@sofia-da.eu

www.in-eduproject.eu Съфинансиран от програма 
,,Еразъм+” 
на Европейския съюз



ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЯ И 
АНГАЖИРАНЕ НА ОБЩНОСТИ 
НА ПРОЕКТА ИН-ЕДУ

МЕДИИ
»  Водеща роля в насърчаването 

на медийна грамотност.
»  Социална отговорност 

за противодействие на 
дезинформацията.

УЧИТЕЛИ
»  Подобрени компетенции 

и достъп до нови средства 
за образование на младите 
потребители на медийно 
съдържание.

»  Възможност да се срещнат 
и обменят опит с техни 
европейски колеги.

ПУБЛИЧНИ ВЛАСТИ
»  Подкрепа за инициативи 

на местно ниво.
»  Политики за социално 

включване чрез медийна 
грамотност и критично 
мислене.
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УЧЕНИЦИ
»  Подкрепа и насърчаване за 

организиране на дейности 
за медийна грамотност и 
критично мислене.

»  Възможност да се срещнат 
и състезават с техни 
връстници от чужди 
държави. 

РОДИТЕЛИ 
»    Нови сътрудничества  
      с училища в местните 
      общности.
»  Подкрепа за активно 

включване на техните 
деца в програми за 
медийна грамотност и 
критично мислене.

НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 
ОРГАНИЗАЦИИ
»  По-добро разбиране на 

съвременните медии 
и свързаните с тях 
възможности и рискове.

»  Повишено гражданско 
участие и включване на 
групи в неравностойно 
положение.


