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TechCamp Kıbrıs: “Dezenformasyon Çağında Dijital Vatandaşlık”
7-9 Aralık 2018, Lefkoşa Üniversitesi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs’taki ABD Elçiliği ve Lefkoşa Üniversitesi’ndeki
Amerikan Merkezi, Lefkoşa’da bulunan Lefkoşa Üniversitesi’nde 7-9Aralık
tarihlerinde yer alacak olan “Dezenformasyon Çağında Dijital Vatandaşlık” konulu
iki günlük prestijli bir TechCamp için Kıbrıs’ın her yerinden başvuru kabul
etmeye başlamıştır.
TechCamp Kıbrıs’ın amacı, Kıbrıslı ve Avrupalı gençlerin şimdi ve gelecekte daha
demokratik vatandaşlar olabilmeleri, artan dijital medya etkilerinin ortaya koyduğu
zorluklarla başedebilme ve sunduğu fırsatlardan yararlanma konusunda yardımcı
olmaktır. Süratli ve interaktif atelye çalışmaları aracılığıyla katılımcılar,
uluslararası sanayi liderleri ile dijital okur yazarlık, sanal güvenlik konusunda
bilinçlenme ve teknoloji kabiliyetlerini geliştirerek dezenformasyonu tanıma ve
başetme yöntemlerini öğreneceklerdir.
TechCamp Kıbrıs, Kıbrıs, Estonya, Finlandiya, Gürcistan, Yunanistan, Litvanya,
Moldova, Sırbistan ve Türkiye’den toplam 80 katılımcıya açıktır. İdeal katılımcı
olarak düşünülen kişiler, toplumda önemli yerleri olan genç sivil toplum liderleri,
gazeteci olmak isteyen veya mesleğini icra eden gazeteciler, sosyal girişimciler ve
sosyal medyayı etkileyenler arasından, demokratik vatandaşlar olarak etkilerini
teknolojiyi kullanarak artırmayı hedefleyen ve ayrıca toplumlarında TechCamp’ın
etkisini artırmak isteyen 18 ile 35 yaş arasındaki kişilerdir.
Online kayıtlar 5 Kasım 2018’e kadar açıktır. Katılım için 18-35 yaş aralığında
olmak ve çok iyi İngilizce bilmek gerekmektedir.

Ayrıca kamp sonrası projeler için kalifiye takımlar veya bireyler için finansman da
mümkün olacaktır.
TechCamp Kıbrıs hakkında daha fazla bilgi ve online kayıt için lütfen aşağıdaki
linki ziyaret ediniz : https://www.techcamp.unic.ac.cy
TechCamp’lar ABD Dışişleri Bakanlığı’nın bir kamu diplomasi programı olup,
Uluslararası Enformasyon Programları (IIP) Bürosu tarafından finanse
edilmektedir. 2010’dan bu yana, dünya çapında 110 ülkeden 3,200 katılımcıyla
birlikte, 60’tan fazla TechCamp yapılmıştır.

TechCamp Cyprus: “Digital Citizenship in the Disinformation Age”
7-9 December 2018, University of Nicosia
The U.S. Department of State, the U.S. Embassy in Cyprus, and the American
Center at the University of Nicosia are welcoming applications from all over
Cyprus for a prestigious two-day TechCamp titled “Digital Citizenship in the
Disinformation Age” that will take place December 7-9 at UNIC’s premises in
Nicosia.
TechCamp Cyprus aims to help Cypriot and European youth to become better
democratic citizens now and in the future, responding to the challenges of the
increasing influence of digital media and taking advantage of the opportunities it
offers. Through fast-paced, interactive workshops, participants will engage with
international industry leaders to improve their digital literacy, cybersecurity
awareness, and technology skills and to learn methods of recognizing and
countering disinformation.
TechCamp Cyprus is open to 80 participants from Cyprus, Estonia, Finland,
Georgia, Greece, Latvia, Moldova, Serbia and Turkey. Ideal participants are young
civil society leaders with a prominent community role, aspiring and practicing
journalists, social entrepreneurs, and social media influencers between the ages of
18 and 35, who want to use technology to increase their effectiveness as
democratic citizens and to amplify the impact of the TechCamp in their
communities.
Online registration is open until November 5, 2018. To be eligible, applicants must
be between the ages of 18-35 and highly proficient in English.
Funding for follow-up projects will be available for teams or individuals that
qualify.
For more information about TechCamp Cyprus and to register online, please visit:
https://www.techcamp.unic.ac.cy
TechCamps are a U. S. State Department public diplomacy program, funded by the
Bureau of International Information Programs (IIP). More than 60 TechCamps
have taken place all over the world since 2010, training more than 3,200
participants from over 110 countries.

