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Днес конспиративните теории се 
разпространяват чрез множество 
информационни канали в цяла 
Европа. През последните години 
много конспиративни теории 
оформят публичния дискурс. 
Последните резултати от 
изследванията показват, че  нараства 
броя лица, които споделят 
конспиративни вярвания.

Конспиративните теории често  
поставят под въпрос демократичните 
ценности, универсалните човешки 
права и европейско сътрудничество. 
В някои случаи те са тясно свързани с 
екстремистки възгледи.

Транснационалният проект TEACH се 
опитва да подготви обучителите на 
възрастни продуктивно да  
ангажират обучаваните, споделящи 
конспиративни вярвания. В 
допълнение, обучителите на 
възрастни ще  имат възможност за 
критично осмисляне на собствените 
си възгледи.
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Валидизиран  инструмент за  

независим и постоянен мониторинг 

на разпространението на 

конспиративни теории в 

институциите за обучение на 

възрастни.

Инструкции за самостоятелно 

използване на инструмента в 

институциите за обучение на 

възрастни и научно обоснована 

оценка и анализ на резултатите.

Ръководство за разпознаване и 

преодоляване на 

разпространението на 

конспиративни теории при 

обучението на възрастни.
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Нашият стремеж е да  дадем 

възможност на обучителите на 

възрастни да идентифицират и 

анализират споделянето на 

конспиративни теории сред  

обучаващите се в техните 

институции за обучение на 

възрастни и да  им осигурим 

стратегии за противодействие на 

разпространението на 

конспиративни теории сред 

участниците.

Обучение за обучителите как да 

разпознават и как да се справят с 

конспиративните теории.
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                        КОНТАКТИ

Управление на проекта

Dr. Sebastian Fischer 

IDD - Institute for Didactics of Democracy

Leibniz University Hanover, Germany

Elizaveta Firsova & Bastian Vajen

e-mail: firsova@idd.uni-hannover.de

(Michael Barkun 2013 in "A Culture of Conspiracy")

          vajen@idd.uni-hannover.de
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