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"ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ ПРЕЧАТ НА НАШИТЕ ПРАВА, 
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По проект  

„ФАКТИТЕ, МОЛЯ! БОРБА ПРОТИВ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ – 

НАЦИОНАЛНИ И ЕВРОПЕЙСКИ ПОЛИТИКИ, НАСОЧЕНИ КЪМ 

МЛАДЕЖТА!“ 2019-2-BG01-KA347-062709 

 

Ние, участниците в националната младежка среща, днес, 13 октомври 2020 година, след 

обсъждане по групи и пленарно обсъждане, приехме следния заключителен документа на 

срещата:  

Като констатирахме, че  

1. Фалшивите новини са сериозна заплаха срещу нашите права, сигурност и 

гражданско участие. 

2. Въпреки седмицата на медийната грамотност за младежта, която бе проведена на 

европейско равнище, ЕС не взема достатъчно мерки за да помогне на младите хора 

да се справят с фалшивите новини  

3. Подобна политика в нашата страна въобще отсъства, доказателство за което са и 

резултатите от международните тестове ПИЗА И ТАЛИС.  

4. Голяма част от нашите връстници не само че не са всъстояние да различат 

истинските новини от фалшивите, но и се поддават на тяхното вредно въздействие, 

като с това вредят на себе си, на своите семейства, и на своите приятели  

5. В учебния материал липсват всякакви насоки за справяне с фалшивите новини  

 

Настояваме за: 

1. Изработване на политики за борба срещу фалшивите новини на национално, 

регионално и местно равнище  

2. Тези политики трябва да бъдат изработени в рамките на сътрудничество на 

основните актьори в областта на образованието, от които зависи неговото развитие, 

с активното участие на учениците и учителите 



3. Незабавното изработване на подобни политики трябва да бъде важна точка в 

дневния ред на институциите, особено сега, когато страната ни е в тежка ситуация 

заради пандемията от КОВИД19  

4. По-чести срещи между вземащите решения в областта на образованието и 

учениците, които имат не протоколен, а работен характер. На тях вземащите 

решение трябва да обяснят какво са направили за да подпомогнат младите хора в 

борбата срещу фалшивите новини, а младите хора да включат своя творчески и 

инициативен потенциал в по-пълното разработване на тези политики и тяхната 

«ювентизация» - адаптирането им към нуждите на младите хора.  

Предвид гореказаното, предлагаме:  

1. Провеждане на национална седмица на борбата срещу фалшивите новини в училище 

с участието на учениците и учителите, националните, регионалните и местните 

власти  

2. Въвеждане на избираем предмет „Борба срещу фалшивите новини“, която да 

подпомага младите хора в справянето с този огромен проблем  

3. В другите предмети да бъдат включени уроци, насочени към справянето с 

фалшивите новини  

4. Засилена работа по формиране на критично мислене на учениците – основната 

гаранция, че те няма да се поддадат на фалшивите новини и няма да позволят те да 

застрашат тяхната сигурност, права и участие.  

5. Използване на резултатите и продуктите от този проект в борбата срещу фалшивите 

новини и повишаване на културата на учениците в това отношение  

 

С единодушие решихме:  

Този документ да бъде изпратен до всички представени в срещата институции, а също така 

и до други, които не бяха представени, но имат отношение към този сериозен проблем.  

 

13 октомври 2020 година       Участниците в срещата  

Бургас  

 

 

 

 

 


