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Младите хора днес израстват в един глобализиран свят, където трябва да осмислят 
информация, събрана от огромен набор от източници. Необходими са им умения за критично 
мислене, за да се ориентират за потенциалните заплахи при консумиране на новини, особено 
взети от онлайн източници и социални медии. Медийната грамотност е от ключово значеине 
за запазването на демокрацията – гражданите трябва да знаят на кои източници на 
информация могат да се доверят и кои медии са достоверни.  

Проектът по програма Еразъм+, КД2 „Образование на възрастни“ - “No Alternative Facts” – се 
изправя пред това предизвикателство, като разработва иновативен формат за обучение на 
обучители, целящ да : 

 предостави на обучителите (директна целева група) полезни умения и действени методи 
за развиване на дигиталните компетенции на младите 

 развие дигиталните компетенции на младежи на възраст 15-25 години (крайни 
бенефициенти), особено тези с ниско ниво на образование 

 като по този начин подпомогне медийната грамотност и в частност критичното мислене на 
младите хора в епохата на дезинформацията 

В процеса на развитие на компетенции действените и продуктивни методи са най-ефективни 
за развиване на критичното мислене. Затова крайните бенефициенти, младежите, ще бъдат 
поканени да опишат собствения си опит с дезинформацията в интернет в кратки видеа и други 
медийни формати и да ги качат в игровизирана онлайн среда. След като анализират опита си, 
младежите ще могат да създадат учебни тестове, за да проверят доколко връстниците им 
разбират дезинформацията и знаят как да я открият.  

Обучителните възможности за обучители ще включват следните елементи: 

 Осведоменост и основно познание за дезинформацията и инструментите, с които тя може 
да бъде открита (сайтове за наблюдение, аналитична методология и др. ) 

 Разбиране за това как дезинформацията може да бъде разпространявана и манипулирана 
в социалните медии 

 Въведение в игровото учене и ученето чрез тестове като методологии за развитие на 
компетенциите и за овластяване 

 Практични инструменти за създаването на медийно съдържание и тестове в класната стая 

 

 

Конкретните продукти, които “No Alternative Facts” ще разработи, включват: 
 Доклад за ситуационнен анализ за това какъв е опитът на мадите хора с 

дезинформацията  
 Обучителен формат за обучители  
 Инструментариум за обучители  
 Онлайн игровизирана среда  
 Наръчник за обучители 

 “No Alternative Facts” ще бъде изпробван от 18 обучители, които ще пилотират подхода 
с млади хора. Най-малко 250 младежи ще участват директно в проекта. Основните 
продукти ще продължат да бъдат достъпни онлайн след края на проекта. Те са 
направени по начин, който да улесни провежданието на обучения по “No alternative 
facts” в различни контексти.  

Партньорският консорциум е огляваван от Apricot Training Management, Обединеното 
кралство. Партньори са опитни обучителни организации от Германия, Австрия, 
България, Швеция и Дания. 
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