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Europejski projekt „Umacnianie młodzieży w krytycznej analizie fałszywych wiadomości” stale się rozwija i dociera do coraz
większej liczby osób każdego dnia dzięki rozpowszechnianiu informacji przez partnerów konsorcjum.
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We Włoszech
Listopad 2020 - w mediach społecznościowych w dziedzinie społecznej Petit Pas
przy wsparciu Auser Trani zorganizował 2-godzinne warsztaty z 2 wolontariuszami
z Europejskiego Korpusu Solidarności.

Podczas tego interaktywnego kursu
uczestnicy
zrozumieją,
dlaczego
fałszywe Wiadomości są ważną
kwestią i w jaki sposób są one
fabrykowane,
aby
przekazywać
określone wiadomości.
Zapisz się na kurs, aby poznać
strategie sprawdzania wiarygodności
wiadomości
i
metod
unikania
dezinformacji
oraz
manipulacji
online.

Warsztaty dostarczyły młodym ludziom konkretnej wiedzy na temat korzystania z sieci
społecznościowych w dziedzinie społecznej, a następnie uczono jak identyfikować
fałszywe wiadomości krążące w sieciach społecznościowych.

Pod koniec transmisji na żywo na Facebooku Petit Pas skłonił swoich wolontariuszy do
zastanowienia się nad znaczeniem, jakie sieci społecznościowe mają w życiu codziennym,
nie tylko w sferze społecznej oraz jak ważne jest rozpoznawanie fałszywych wiadomości
krążących w mediach społecznościowych, informowanie czytelnika i nieudostępnianie
ich ponownie.

Partnerzy projektu
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Uczestnicy wyrazili bardzo pozytywne opinie, ponieważ był to temat, którego nigdy
wcześniej nie poruszali. Pożądanym efektem po tych warsztatach jest to, że młodzi
wolontariusze stają się multiplikatorami i rozmawiają ze swoimi przyjaciółmi
i rówieśnikami o fenomenie fałszywych wiadomości krążących w sieciach
społecznościowych.

W Rumunii
Wrzesień 2020 - Jak rozpoznać Fake News online kurs partnera TEAM4Excellence założył platformę Moodle dla kursów online i promował,
że kurs „Jak rozpoznać fałszywe wiadomości” w europejskich sieciach powstaje. Ponad 150 zarejestrowanych młodych ludzi. Tydzień
interaktywnych zajęć sprzyjał zaangażowaniu w kurs i zmotywował uczestników do zdobycia odznak. W ostatnim dniu kursu uczestnicy
otrzymali certyfikaty ukończenia kursu po pomyślnym wykonaniu zadań.

Uczestnicy dowiedzieli się, dlaczego fałszywe wiadomości są ważną kwestią i w jaki sposób są one sfabrykowane, aby przekazywać określone wiadomości.
Nauczyli się strategii identyfikowania i sprawdzania dokładności wiadomości, a także metod unikania udostępniania fałszywych wiadomości. Te umiejętności
analityczne pomogą im do końca życia! Fake News nigdy ich nie oszukają!

Tematem konkursu był „Kapitan statku następnej generacji”. Gra Rumor kładła nacisk
na ilość pominiętych szczegółów, podczas gdy wiadomość jest przekazywana
werbalnie i retransmitowana, a także na potrzebę upewnienia się, że wiadomość jest
dobrze zrozumiana przez odbiorcę.
Wydarzenie zakończyło się uczestnikami grającymi w grę Kahoot, aby zdecydować,
kto jest najlepszym „komunikatorem” i jest gotowy, aby zostać „Kapitanem statków
następnej generacji”.
68 młodych uczestników zrozumiało, że nieporozumienia wpływają na
przebieg działań. Potrafią zastosować i zintegrować w swojej przyszłej
komunikacji zdobyte doświadczenia.
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Listopad 2020 - The Rumor Game Mając świadomość roli komunikacji,
TEAM4Excellence uczestniczyło w konkursie studenckim, organizując grę
online. Gra Rumor, zaproponowana przez Solidaridad Sin Fronteras, dała
młodym studentom Wydziału Nawigacji możliwość zrozumienia roli
powtarzania kolejności i roli dwukierunkowej komunikacji.

We Francji
Grudzień 2020 - szkolenie Critical MediaKrytyczna umiejętność
korzystania z mediów i informacji jest dziś centralnym tematem dla
CEMEA Rhône-Alpes.
Na prośby partnerów edukacyjnych (struktury społeczno-edukacyjne,
szkoły, służby młodzieżowe, wydziały polityki miejskiej) zorganizowali
kursy szkoleniowe dla podmiotów edukacyjnych. Powodem jest to, że
kadra edukacyjna często czuje się źle przygotowana do radzenia sobie
z problemami na ten temat: wykorzystanie i ograniczenia sieci
społecznych wśród młodych ludzi, dezinformacja, dezinformacja, teorie
spiskowe, a także fałszywe wiadomości.

W powyższym kontekście 6 profesjonalnych trenerów przeszło szkolenie
na ten temat przez krajową sieć CEMEA. Stażyści mogą teraz towarzyszyć
aktorom edukacyjnym w interpretacji, analizie i ocenie ich
zglobalizowanego i wzajemnie połączonego środowiska informacyjnego.

Styczeń 2021 - Cyberprzemoc i sieci społecznościowe CEMEA RhôneAlpes zorganizowała wydarzenie w ramach Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Edukacyjnych w Grenoble. Pracownicy szkół
poprosili o zwiększenie świadomości uczniów na temat mediów,
ponieważ coraz częściej mają do czynienia z problemami
związanymi z cyberprzemocą w swoich szkołach .

W odpowiedzi stworzono interwencje dla uczniów podczas trzech sesji,
we współpracy z zespołami nauczycielskimi. Sesja wprowadzająca, która
pozwoliła zbliżyć się do pojęć informacji, dezinformacji, fałszywych
wiadomości, teorii spiskowej i dekodowania mediów, po której nastąpiła
projekcja kilku filmów. Na koniec sesja, po której można pogłębić tematy
i zapoznać uczniów z korzystaniem z sieci społecznościowych.
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W Hiszpanii
Grudzień 2020 - Gry online do rozpoznawania fałszywych wiadomości
Solidaridad Sin Fronteras zorganizowała warsztaty z osobami pracującymi
z młodzieżą, w szczególności dla profesorów z liceum Luis Vives
w Leganes w Madrycie. Profesorowie odkryli innowacyjne sposoby
nauczania swoich młodych uczniów nowych technik sprawdzania
wiadomości i rozpoznawania fałszywych wiadomości poprzez prezentacje
i gry.
Marzec 2021 - Odgrywanie ról Pracownicy SSF przeprowadzili serię trzech
warsztatów z uczniami z liceum San Nicasio w Leganes w Madrycie.
Uczniowie zdali sobie sprawę z fałszywych wiadomości i ich wpływu na
społeczeństwo, ze szczególnym uwzględnieniem tego, w jaki sposób
niektóre fałszywe wiadomości mogą generować nienawiść
i dyskryminację. Część praktyczna warsztatów pozwoliła uczestnikom
przećwiczyć nowo nabyte umiejętności analityczne w ramach gier i zabaw
w odgrywanie ról. Zostały one bardzo dobrze przyjęte, dzięki czemu
warsztat był bardziej partycypacyjny.

Uczestnicy bardzo lubią i czerpią przyjemność z zajęć oraz rozumieli niebezpieczeństwo i wpływ fałszywych wiadomości na społeczeństwo. Byli
pod pozytywnym wrażeniem prezentacji wpływu fake newsów, odbyła się też interesująca debata na ten temat.

W Polsce

Wrzesień 2020 - Dobre praktyki w zarządzaniu Międzynarodowa Sieć Badawcza
(INBIE Net) wzięła udział w międzynarodowej konferencji „Efektywne
zarządzanie projektami Erasmus +: Wymiana dobrych praktyk”. INBIE
przedstawiło prezentację projektu „Umacnianie młodzieży do krytycznej analizy
fałszywych wiadomości”, jako dobrego przykładu najlepszych praktyk w zakresie
realizacji projektu. Ponad 60 uczestników konferencji to naukowcy, pracownicy
akademiccy, pedagodzy i osoby pracujące z młodzieżą z Ukrainy, Turcji i Polski.

Styczeń 2021 - Technologie Informatyczne w Edukacji iNBIE Net zorganizowało międzynarodowe wirtualne seminarium: „European
Project Management” Applied Information Technology in Education ”. Podczas seminarium zespół INBIE przedstawił projekty
Erasmus + realizowane w swojej Instytucji jako przykład dobrych praktyk.
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