
ИН -ЕДУ  ХАКАТОН  2 0 2 1

МЕДИЙНАТА
ГРАМОТНОСТ

ПРОМЕНЯ СВЕТА

ПРОГРАМА

Организатори: 

www.in-eduproject.eu

https://in-eduproject.eu/
https://www.sofia-da.eu/
http://it-obuchenie.info/


18.00 - 18.15
 
 

18.15 – 18.30
 
 

18.30 – 18.45
 
 
 

18.45 – 19.00
 

Откриване  - Димитър Маринов, актьор 

Кой участва? - Представяне на отборите 

Жури и награди - Деница Лозанова, програмен директор
в Асоциация за развитие на София

Правила - Ивайло Иванов, директор на ДЗЗД Обучение

Модератор на хакатона: Петко Кралев, председател на
сдружение "МоКактус"

АНА АЛЕКСИЕВА
Програмен директор нa Fine Acts

Ана Алексиева е културен мениджър и продуцент, част от
екипа на Fine Acts – глобална плафторма, която изследва
пресечната точка на човешките права, изкуството и
технологиите и потенциала им за иницииране на социална
промяна. За многото и постижения в сферата на
социалното предприемачество, през 2017г списание
"Форбс" България я включи в престижната селекция 
"30 под 30"

ДИМИТЪР МАРИНОВ
Актьор
Димитър Маринов е български актьор, играл в Холивуд.

През 2019 г. става първият български актьор, качил се на
сцената на Оскарите по време на 91-вата церемония след
като филмът „Зелената книга“, в който той участва, печели
наградата за най-добър филм.

ДЕН I
28 януари, 2021, четвъртък

29 януари, 2021, петък

СПЕЦИАЛЕН
ГОВОРИТЕЛ

ОТКРИВАНЕ

ДЕН II

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

СПЕЦИАЛЕН
ГОВОРИТЕЛ

ЧЛЕН НА
ЖУРИТО

https://fineacts.co/about
https://www.dimitermarinov.com/


30 януари, 2021, събота

НАДЯ ОБРЕТЕНОВА
Журналист в БНТ
Надя Обретенова работи в БНТ като изпълнителен
продуцент „Новини“, водещ на новини, коментарни
предавания и автор на журналистически разследвания и
документални филми. Журналистическите й
разследвания, свързани с изборни нарушения и
финансови злоупотреби, са отличавани от Фондация
„Гардиън“, СБЖ, Детектив фест, Москва, Фондация
„Радостина Константинова“ и др.

ЯВОР ГОЧЕВ
Център за предприемачество и обучения "Ринкър" и фонд за
рискови инвестиции „Innovation Capital“

Явор Гочев е бакалавър по Бизнес мениджмънт от
University of Dundee, Великобритания, и магистър по
Организационни иновации и предприемачество от
Copenhagen Business School, Дания. В края на 2017 г. започна
докторантура по Бизнес мениджмънт в СУ „Св. Климент
Охридски“, а от началото на 2018 г. е програмен директор
на „Център Ринкър за предприемачество“. През 2020 г. се
присъединява към екипа на новостартиралия фонд за
рискови инвестиции „Innovation Capital“.

18.00 – 19.30

 

Цели, стъпки и тактики
Ресурси, които можем да използваме
Вдъхновяващи примери

Интерактивна обучителна сесия - креативни
кампании в подкрепа на нашите каузи:

Обучител: Ана Алексиева, програмен директор на Fine
Acts 

ДЕН III

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

СПЕЦИАЛЕН
ГОВОРИТЕЛ

ЧЛЕН НА
ЖУРИТО

СПЕЦИАЛЕН
ГОВОРИТЕЛ

ЧЛЕН НА
ЖУРИТО

http://bcnl.org/uploadfiles/documents/nadya_obretenova_bio.pdf
https://www.rinkercenter.org/bg/about/rinkers-team.html
https://www.rinkercenter.org/bg/


11.00 – 12.15

 

 

 

 

 

12.15 – 12.30

 

12.30 – 13.30

 

 

 

 

Кой стои срещу теб в мрежата?

Разговор с Надя Обретенова, журналист в БНТ за
опасностите в мрежата, достоверността на информацията
и проверяването на фактите, разпознаването на
фалшивите новини и пропагандата.

Почивка

Интерактивна сесия за презентационни умения - Как
да убедя журито, че моят проект е най-добър?

Обучител: Явор Гочев, програмен директор на Център за
предприемачество и обучения "Ринкър" 

 

31 януари, 2021, неделя

ГЕОРГИ АПОСТОЛОВ
Координатор на платформата Safenet

Георги Апостолов е координатор на Центъра за безопасен
Интернет от създаването му през 2005 година и един от
основните двигатели на Коалиция за медийна грамотност
в образованието. Ръководи кампании и обучения за
насърчаването на дигиталната и медийната грамотност
сред децата.

11.00 – 12.30

 

 

 

 

Интерактивна сесия Киберскаути  - изграждане на
умения за справяне с опасностите в онлайн среда
Обучител: Георги Апостолов, координатор на
платформата https://www.safenet.bg/en/

ДЕН IV

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

СПЕЦИАЛЕН
ГОВОРИТЕЛ

ЧЛЕН НА
ЖУРИТО

https://www.safenet.bg/en/


1 февруари, 2021, понеделник

НАТАНАИЛ СТЕФАНОВ
Зам.-председател на УС на София Тех
Натанаил Стефанов е съосновател на BESCO - Българската
стартъп асоциация и зам.-председател на УС на София Тех
Парк. Натанаил е работил по редица проекти и
инициативи за големи и малки частни и публични
български и международни организации. Основал е
няколко малки компании, като в момента също развива
технологичен стартъп. През годините е бил доброволец в
множество организации с нестопанска цел и над 5 години
е преподавал маркетингови дисциплини в Стопански
факултет на Софийски университет. 

 

18.00 – 19.30

 

 

 

 

19.30 – 19.45

 

 

 

Интерактивна сесия - Технологиите в помощ на
социалните каузи 

Обучител: Натанаил Стефанов, зам.-председател на УС на
София Тех

Теглене на жребии за реда на представяне на отборите
за представяне на проектите за кампании пред журито

2 февруари, 2021, вторник
 

9.30

 

 

 

 

14.00

 

 

7 минути за представяне на отбор
5 минути за въпроси и отговори

Наградният фонд от 9000 евро ще бъде разпределен
между 5 отбора, определени от журито и 1 отбор,

определен от публиката

Представяне на отборите пред жури
Представянето ще бъде предавано на  живо в YouTube

ОБЯВЯВАНЕ НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ В ХАКАТОНА, които ще
получат наградите, за да реализират кампаниите си

ДЕН V

САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА

ДЕН VI
ПРЕДСТАВЯНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

СПЕЦИАЛЕН
ГОВОРИТЕЛ

ЧЛЕН НА
ЖУРИТО

https://sofiatech.bg/stp/information/management/



