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Diversitatea știrilor distribuite prin rețelele de socializare (e.g. Twitter, Facebook și LinkedIn) ne expune pe
toți la dezinformarea la scară largă, inclusiv informații înșelătoare și false. Conceptul de fake news își are
originile cu mai bine de 150 de ani în urmă (în secolul al XVI-lea), dar ușurința actuală de a împărtăși
informații folosind platforme de social media a dus la o adevarata avalansa de știri false. Propaganda,
dezinformarea și sterile false au potențialul de a polariza opinia publică, de a promova extremismul
violent și discursul de ură și, în cele din urmă, la reducea încrederii în procesele democratice, arata un
studiu al Consiliului Europei (2018). Astfel, un set de abilități și competențe de bază pentru a evalua critic
stirile ar fi de mare ajutor pentru tineri. Prin urmare, acest proiect își propune „să sporească capacitatea
lucrătorilor de tineret și a organizațiilor de tineret în sprijinul lor pentru tinerii de a interpreta, analiza și
evalua sterile false”.

În următorul an și jumătate, cinci organizații europene din Franța, Italia, România, Spania și Polonia, vor fi
implicate în ateliere, seminarii web, cursuri de formare pentru schimbul de bune practici. Primul dintre
aceste evenimente de formare comună pe termen scurt a avut loc la Trani la atelierul Co-Labory, în
perioada 11 - 13 decembrie.
Pe parcursul acestor trei zile, experții, trainerii și lucrătorii de tineret au avut șansa să vorbească despre
metode si instrumente pentru imbunatatirea abilități analitice și despre cum să analizeze si sa detecteze
articole de știri false.

https://www.cemearhonealpes.org/
https://www.facebook.com/PetitPasaps/
https://trainingclub.eu/
https://www.ssf.org.es/
http://www.inbie.pl/


Împărtășirea de cunoștințe și experiențe pentru crearea unui modul pentru învățarea nonformală, în
timp ce se lucrează la analiza și recunoașterea argumentelor falșe.

Cursul a fost foarte interactiv datorită numeroaselor ateliere organizate de liderul fiecărei activități care
implică participanții la dezbateri, folosind aplicații și site-uri web și împărtășind sfaturi despre cum să
analizezi și să recunoști stirile false.
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