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Warsztaty

Seminaria

Ponad 30 zajęć w klasie i online,
pomagających ponad 600 młodym ludziom z
Rumunii, Hiszpanii, Włoch, Polski i Francji rozwijać
umiejętności krytycznego myślenia, rozpoznawać
fałszywe wiadomości i analizować informacje
krążące w sieciach społecznościowych.

5 seminariów, warsztatów, okrągłych stołów
i konferencji, które zapewnią ponad 100
nauczycielom i osobom pracującym z młodzieżą
narzędzia i instrumenty internetowe, aby nauczyć
ich uczestników nowych technik analizowania
wiadomości i rozpoznawania fałszywych
wiadomości.

Czasopismo

Kurs online

Zbiór 14 wypróbowanych i przetestowanych
nieformalnych metod nauczania i narzędzi
edukacyjnych wdrożonych przez partnerów projektu
i przetłumaczonych na RO|IT|SP|PL|FR ma na celu
umożliwienie młodzieży krytycznej analizy fałszywych
wiadomości.

IPrace zostały przeprowadzone w ramach projektu Partnerstwa
Strategicznego ERASMUS+ 2019-2-RO01-KA205-064070
„Umożliwienie młodzieży krytycznej analizy fałszywych wiadomości”,
współfinansowanego przez Komisję Europejską..

Ponad 300 młodych ludzi z całej Europy wzięło
udział w kursie Jak rozpoznać fałszywe wiadomości i
dowiedziało się, w jaki sposób wiadomości są
fabrykowane w celu przekazywania wiadomości.
1000+ młodzieży uczy się z nami i doskonali swoje
umiejętności https://courses.trainingclub.eu/

Umożliwianie młodzieży krytycznej analizy
fałszywych wiadomości
Społeczność na Facebooku

Strategia

Ponad 35 organizacji młodzieżowych
udostępniło ponad 200 postów z zamiarem
ograniczenia rozpowszechniania fałszywych
wiadomości i dezinformacji w Internecie,
pomagając ponad 750 członkom przystąpić do
naszej inicjatywy, aby powiedzieć #NoFakeNews.

20 dobrych praktyk stosowanych przez osoby
pracujące z młodzieżą. Jedna strategia
interwencji z poradami i sztuczkami, aby
wzmocnić zdolność organizacji młodzieżowych do
wspierania młodzieży w radzeniu sobie z
fałszywymi wiadomościami i dezinformacją.

Przybornik

Artykuł

Zestaw narzędzi z 12 witrynami do sprawdzania
faktów oraz 12 grami online i aplikacjami
internetowymi zaprojektowanymi w celu rozwijania
zdolności krytycznego myślenia, pilotowanym i
weryfikowanym przez 30 pracowników
młodzieżowych przed włączeniem ich w działania z
młodymi ludźmi.

Artykuł akademicki pod tytułem Odpowiedni
zestaw umiejętności ograniczania
rozprzestrzeniania się fałszywych wiadomości
autorstwa ekspertów organizacji partnerskich i
opublikowany w uznanym czasopiśmie o
wielowymiarowej edukacji docierającym co roku
do ponad 500 naukowców.

Contact
https://www.facebook.com/TrainingClubT4E
https://www.instagram.com/trainingclub.eu/
https://trainingclub.eu/fake-news/
+40 723 194 474
office@team4excellence.ro
Treść niniejszej publikacji nie odzwierciedla oficjalnej opinii Unii Europejskiej. Odpowiedzialność za
informacje i poglądy wyrażone w biuletynie ponoszą w całości autorzy.

