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Organizacje młodzieżowe potrzebują strategii interwencji, aby ograniczyć
rozpowszechnianie fałszywych wiadomości i dezinformacji
Dezinformacja na dużą skalę jest jednym z problemów, przed którymi stoi teraz świat. COVID-19 pokazał, jak
łatwo może wydłużyć się czas spędzany w Internecie, a zatem zagrożenia dezinformacją i fałszywymi
wiadomościami powinny być najwyższym priorytetem dla wszystkich, którzy działają przeciwko nim.
Konsorcjum powołane do realizacji “Empowering youth to critically analyse fake news” Projekt Erasmus+
przyniósł nowe rozwiązania umożliwiające młodzieży ocenę fałszywych wiadomości i wykrywanie kampanii
dezinformacyjnych w środowiskach cyfrowych od 2019 r. do chwili obecnej.
W tym okresie pięć europejskich organizacji zaangażowało się w warsztaty, seminaria internetowe, szkolenia
mające na celu wymianę dobrych praktyk i międzynarodowe spotkania mające na celu „zwiększenie zdolności
pracowników młodzieżowych i organizacji młodzieżowych w zakresie wspierania młodych ludzi w interpretacji,
analizie i ocenie fałszywych wiadomości ”.
W dniach 13-15 grudnia działalność edukacyjna, szkoleniowa i dydaktyczna, która odbyła się w Konstancy
(Rumunia) zgromadziła przedstawicieli wszystkich partnerów projektu.
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Asociatia TEAM 4 Excellence , Rumunia – Lider konsorcjum
Fundacja Instytut Badań i Innowacji w Edukacji , Polska
Petit Pas, Włoch
Solidaridad Sin Fronteras , Hiszpania
CEMEA Rhone-Alpes, Francja – udział online

To spotkanie było ostatnim z serii czterech
transnarodowych działań edukacyjnych w ramach
programu
Erasmus
i
dotyczyło
strategii
interwencyjnych kursów mających na celu zwalczanie
fałszywych wiadomości.
Był to kontekst edukacji międzykulturowej
pozaformalnej, przedstawiciele każdej organizacji
partnerskiej prowadzili warsztaty i praktyczne zajęcia
związane z ograniczaniem fake newsów.
Wszyscy uczestnicy mieli okazję odkryć fałszywe
wiadomości dotyczące COVID-19, nauczyli się
rozpoznawać fałszywe wiadomości oraz zapoznali się
ze sposobami ich rozpowszechniania. Zastosowano ćwiczenie na wymyślenie strategii rozpowszechniania
fałszywych wiadomości jako doświadczenia edukacyjnego na temat ich zwalczania.
Aby uczestnicy zrozumieli, w jaki sposób organizacje młodzieżowe mogą wspierać młodych ludzi w wykrywaniu
fałszywych wiadomości i dezinformacji, zaprezentowano im niektóre wyniki współpracy z europejskimi
partnerami, które można zastosować w ich pracy z młodzieżą. Tym samym uczestnicy zostali zaproszeni do
testów:
•

•

10 kursów online dla młodzieży w celu poprawy ich umiejętności w zakresie obywatelstwa cyfrowego.
Uczestnicy zostali zaproszeni do obejrzenia strony internetowej projektu DIGCIT i stania się aktywnymi
uczniami na platformie internetowej.
Aplikacja Techbyrinth, która jest narzędziem edukacyjnym opracowanym przez zespół TECHBYRINTH dla
młodych ludzi do identyfikowania właściwych i niewłaściwych zastosowań technologii i Internetu, w celu
poprawy ich zachowań w Internecie i uzyskania większej kompetencji cyfrowej.

Ponadto, aby zwiększyć świadomość zalet współpracy w kontekście europejskim, aby dowiedzieć się więcej
o Rumunii, organizacja goszcząca zorganizowała rumuńską noc międzykulturową, podczas której uczestnicy mieli
okazję skosztować rumuńskich specjałów. Mieli okazję wymienić się doświadczeniami kulturowymi i zjeść
typową rumuńską tradycyjną kolację w towarzystwie wolontariuszy Europejskiego Korpusu Solidarności.
Oczekuje się, że stworzone dobre praktyki i zbiór ulepszonych metod i technik radzenia sobie z fałszywymi
wiadomościami zostaną wykorzystane przez więcej instytucji edukacyjnych w całej Europie, pomagając innym
ludziom w zwalczaniu fałszywych wiadomości i zakończeniu tego zjawiska raz na zawsze.
Działanie jest częścią planu realizacji projektu „WZMOCNIANIE MŁODZIEŻY W KRYTYCZNEJ ANALIZY FAKE
NEWS”, współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach Umowy o Dotację 2019-2-RO01-KA205064070 na realizację Partnerstwa Strategicznego ERASMUS+.

