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Diversitatea știrilor distribuite prin rețelele de socializare expun cetățenii la dezinformarea la scară largă, inclusiv 

prin transmiterea de informații înșelătoare și false. Noul consorțiu creat pentru implementarea proiectului 

Erasmus+ „Împuternicirea tinerilor să analizeze în mod critic știrile false” va propune noi soluții pentru a încuraja 

tinerii să evalueze știrile false și să detecteze campaniile de dezinformare de pe rețelele de socializare. 

Timp de un an și jumătate, cinci organizații europene vor fi implicate în ateliere, seminarii web, cursuri de formare 

pentru schimbul de bune practici și întâlniri transnaționale care vor viza „sporirea capacității lucrătorilor de tineret 

și a organizațiilor de tineret cu scopul sprijinirii tinerilor pentru a interpreta, analiza și evalua Stirile False”. 

În perioada 17-18 octombrie 2019, întâlnirea de lansare a proiectului organizată la Constanța (România) a reunit 

reprezentanți ai tuturor partenerilor din proiect  

1. Asociatia TEAM 4 Excellence (T4E), România – Leader al consorțiului 

2. CEMEA Rhone-Alpes, Franța 

3. Fundacja Instytut Badan Iinnowacjiw Edukacji (INBIE), Polonia 

4. Petit Pas, Italia 

5. Solidaridad Sin Fronteras (SSF), Spania 

 

De la stânga la dreapta: Marco Marasciuolo (IT), Luis Ochoa Siguencia (PL), Gabriela Ochoa-Daderska (PL), Ovidiu 

Acomi (RO), Francesco Di Perna (IT), Joan Deas (FR), Nicoleta Acomi (RO), Francesca Dadomo (SP), Domitille Hocq 

(FR), Adrián Martín Maldonado (SP) 

 



Sesiunile întâlnirii au vizat două subiecte importante: în primul rând, managementul proiectului și în al doilea rând, 

aspectele tehnice care vor permite echipei să coopereze pentru dezvoltarea abilităților și competențelor tinerilor 

de a evalua critic știrile false. 

Pentru a atinge scopul proiectului, partenerii au identificat trei obiective specifice: 

 Îmbunătățirea capacității organizațiilor de tineret de a împuternici tinerii pentru a aborda în mod 

corespunzător știrile false. 

 Îmbunătățirea competențelor cheie ale lucrătorilor de tineret din educația formală și nonformală pentru a 

contribui în mod adecvat la dezvoltarea abilităților critice ale tinerilor. 

 Creșterea gradului de interes al tinerilor din țările partenere pentru a identifica, analiza și evalua știrile 

false. 

Astfel, noul parteneriat strategic creează un context motivant pentru ca echipa de proiect să abordeze în mod 

eficient toate cele trei grupuri țintă identificate: tineri activi pe rețelele de socializare, lucrători de tineret care 

lucrează cu tineri în toate formele de educație și organizații de tineret implicate la diferile niveluri de educație. 

Implementarea cu succes a proiectului va asigura consolidarea eforturilor partenerilor din proiect pentru a 

împuternici tinerii să evalueze știrile false și campaniile de dezinformare de pe rețelele de socializare. Mai mult 

decât atât, bunele practici și colecția de metode și tehnici de abordare a știrilor false dezvoltate pe parcursul 

proiectului este de așteptat să fie preluate de mai multe instituții de învățământ din toată Europa. 

 

Web: https://trainingclub.eu/empowering-youth/  
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