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Проектът "MECO" 
 Обучителната програма на тема медийна грамотност има за цел да
разпространи и информира за влиянието на средствата за масова
информация, като подпомогне изграждането на активна позиция към
потреблението им. 

Поради настоящата  ситуация, свързана с COVID-19,  дигиталната сфера
и технологиите играят изключително  важна роля. Въпреки това,
ползите, които гражданите имат възможност да извлекат от употребата
на електронни устройства,  са малко на брой. Това се дължи на
ограничения достъп до интернет или липсата на такъв, както и   
 опасенията на потребителите, относно сигурността и защитата  на 
 личните им данни. Затова е от огромно значение, човек да не престава
да инвестира през целия си живот в подобряването на дигиталните си
умения.

Това е причината, поради която "MECO" се стреми да използва и работи
с нови методи и средства, за подсигуряване качествено обучение за
възрастни, които проявяват интерес към придобиването на знания в 
 областта на дигиталното пространство. 

МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ -

ПРЕОДОЛИМО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО 

Какво ново?

"MECO" ЧУКА НА ВРАТАТА!

ПЪРВА СРЕЩА

УЕБСАЙТ 

НАКРАТКО ЗА

ПРОЕКТА

ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА 

-ИНТЕРВЮТА 

-АНАЛИЗИ ПО ДЪРЖАВИ 



По време на срещата, след кратко представяне от литовския
координатор на EDUPRO, партниращите си държави се
ориентираха към премахването на  съмненията и
несигурностите, във връзка с проекта, и заедно определиха
целите, работния график и крайните срокове. 

Благодарение на финансовата подкрепа от страна на
Европейския съюз, петте европейски държави, сформиращи
консорциума на проекта: Литва, България, Испания, Италия и
Нидерландия, имаха възможността да се срещнат и да
започнат работа по проекта  в края на януари.  

ПЪРВАТА СРЕЩА
ШЯУЛЯЙ (ЛИТВА)
31 ЯНУАРИ И 01 ФЕВРУАРИ 2022

PR1 “MEСO – съществена нужда от преподаватели, които да подпомогнат
учащите се възрастни, с по-ограничени възможности." Обширен анализ 
 под формата на доклад за нуждите на партниращите си държави.

PR2 MECO Инструменти- обучителни материали, предоставящи на
участващите в проекта групи от хора възможност за развитие на  техните
познания и умения. 

PR3 MECO Платформа- платформа за електронно обучение за
разпространяване на материалите, разработени по време на проекта, с цел
подкрепа на равен достъп до висококачествено образование за тези, 
 които участват от разстояние. 

PR4 MECO Оценка на компетентността- информационни и комуникационни
средства за оценяване на знанията и уменията на участниците с цел
определяне какво трябва да бъде засегнато, чрез обучителните материали. 

В срока на продължителност на проекта, през следващите две години, се
очакват следните резултати: 
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Освен добре свършената работа, имаше и 
 време за неформално  общуване.

Представителите посетиха стария град,
където, по време на вечеря имаха

възможност да научат нещо повече един
за друг, опознавайки се по-добре и

оползотворявайки напълно
междукултурния обмен. 

 #MECOPROJECT



Партньори 

Под ръководството на  "PETIT PAS", държавите
партньорки задействаха работния процес за
получаване на  първите резултати  от проекта:   
 "MECO - съществена нужда от преподаватели, които
да подпомогнат учащите се възрастни, с по-
ограничени възможности."
В момента се провежда координирано проучване от 
 страна на всички партньори. Всяка една
организация в консорциума извършва цялостен
анализ върху настоящата ситуация  в съответната
държава, в областта на медийно обучение за учащи
възрастни. 

ИНТЕРВЮТА
С присъствието на експерти от сферата на
медийното обучение и обучението на възрастни,
се провеждат интервюта във всички партниращи
страни.

СВОБОДНО ПРОУЧВАНЕ 
Събраните данни сочат към необходимостта  от
провеждането на проучвания във всяка от
партниращите си  по проекта страни, които да се
фокусират върху  политическата структура,
осигуряването на материали за учащите се
възрастни с по-ограничени възможности, както и
за преподавателите  от същата категория. Друг
приоритет са инициативите в подкрепа на 
 обучението, медийната грамотност и
потенциалните спънки. 

"MECO - съществена нужда от
преподаватели, които да подпомогнат
учащите се възрастни, с по-ограничени

възможности."
 ПЪРВИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА 
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"MECO" УЕБСАЙТ 
   ПРЕДСТОИ ДА СЕ ОСЪЩЕСТВИ 

По разработка на "LIDI SMART SOLUTIONS", уебсайтът на проекта
съвсем скоро ще бъде активиран!
Това ще бъде леснодостъпно пространство, където да споделяме
резултатите от всички наши проекти, новости и практична
информация по темата за медийно обучение на възрастни.  
А в социалните мрежи можете да ни откриете чрез следния хаштаг-   
#MECOproject


