
HOW TO SPOT FAKE
NEWS

ACTIVITĂȚI ONLINE ȘI FAȚĂ ÎN FAȚĂ
N E W S L E T T E R  M A R T I E  2 0 2 1

Noiembrie 2020 - Rețelele de social media în domeniul social
Petit Pas cu suport din partea Auser Trani a organizat un atelier de 2 ore cu 2 voluntari
din cadrul Corpului European de Solidaritate.

Atelierul a oferit tinerilor cunoștințe specifice despre utilizarea rețelelor sociale în
domeniul social și, ulterior, cum să identifice știrile false care circulă în rețelele sociale.

Feedback-ul participanților a fost unul foarte pozitiv deoarece era un subiect pe care nu     

l-au abordat niciodată.

Impactul dorit după acest atelier este că tinerii voluntari devin multiplicatori și vorbesc cu
prietenii și colegii lor despre fenomenul știrilor false care circulă pe rețelele de socializare.

La finalul live-ului pe Facebook, Petit Pas a încurajat voluntarii să reflecteze asupra
importanței pe care o au rețelele sociale în viața de zi cu zi, și nu numai în domeniul
social, cât de important este să recunoască știrile false care circulă pe social media, să
informeze cititorul și să nu le redistribuie.

Am creat și lansat cu succes un nou
curs FAKE NEWS, care poate fi
accesat online.

https://courses.trainingclub.eu/

În acest curs interactiv, participanții
înțeleg de ce știrile false sunt o
problemă importantă și modul în
care știrile sunt fabricate pentru a
transmite anumite mesaje.

Înscrieți-vă la curs pentru a învăța
strategii de verificare a acurateței
știrilor și a metodelor pentru a evita
dezinformarea și manipularea online.

UN NOU CURS ONLINE

PENTRU VOI
 

Proiectul european “Empowering youth to critically analyse fake news” continuă să crească și să ajungă la mai mulți oameni în fiecare
zi datorită activităților de diseminare a partenerilor consorțiului.

 

În Italia

Contact pentru întrebări :
Team4Excellence

E-Mail :  office@team4excellence.ro
Tel:  +40723194474

 

Project partners
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Septembrie 2020 - How to spot Fake News curs online
TEAM4Excellence a pregătit platforma Moodle pentru cursuri online și a promovat cursul „How to Spot Fake News” prin intermediul rețelelor
europene. 150+ tineri s-au înregistrat pe cont propriu. O săptămână de activități interactive a favorizat implicarea participanților și i-a motivat pe
aceștia să obțină badge-uri. În ultima zi a cursului, participanții au primit certificatele de finalizare după îndeplinirea cu succes a sarcinilor.

Participanții au aflat de ce știrile false sunt o problemă importantă și modul în care știrile sunt fabricate pentru a transmite anumite mesaje. Au
învățat strategii pentru a identifica și verifica acuratețea știrilor și, de asemenea, metode pentru a evita distribuirea acestora. Aceste abilități
analitice îi vor ajuta pentru tot restul vieții! Nu vor fi niciodată păcăliți de știri false!

Noiembrie 2020 - Jocul Zvonurilor
Fiind conștienți de rolul comunicării, TEAM4Excellence a contribuit la o
competiție studențească prin organizarea unui joc online. Jocul Zvonurilor,
propus de Solidaridad Sin Fronteras, a dat posibilitatea tinerilor studenți de la
Facultatea de Navigație să înțeleagă rolul repetării ordinului și rolul
comunicării bidirecționale.

Tema competiției a fost „Căpitanul navelor generației următoare”. Exercițiul
Zvonurilor a subliniat cantitatea de detalii ratate în timp ce mesajul este
transmis și re-transmis verbal, precum și necesitatea de a se asigura că mesajul
este bine înțeles de către receptor.
Evenimentul s-a încheiat cu un joc Kahoot pentru a decide cine este cel mai
bun „comunicator” și gata să fie „Căpitanul navelor generației următoare”.

Decembrie 2020 - Training Media Critică
Media critică și alfabetizarea informațională este un subiect central
astăzi pentru CEMEA Rhône-Alpes. 
La cererea partenerilor educaționali (structuri socio-educaționale,
școli, servicii pentru tineret, departamente de politici municipale),
aceștia au organizat cursuri de formare pentru actorii educaționali.
Motivul este că personalul educațional se simte adesea nepregătit
pentru a face față problemelor pe acest subiect: utilizări și limite ale
rețelelor sociale în rândul tinerilor, dezinformare, teorii ale conspirației,
precum și știri false.

În contextul de mai sus, 6 formatori profesioniști au primit instruire
din partea rețelei naționale CEMEA pe această temă. Cursanții sunt
acum capabili să însoțească actorii educaționali pentru a interpreta,
analiza și evalua mediul lor informațional globalizat și interconectat.

Ianuarie 2021 - Cyberbullying și rețele sociale
CEMEA Rhône-Alpes a organizat un eveniment în cadrul Festivalului
Internațional de Film pentru Educație, în orașul Grenoble. Personalul
școlilor a cerut să sensibilizeze elevii cu privire la mass-media,
deoarece se confruntă din ce în ce mai mult cu problemele legate de
hărțuirea cibernetică în școlile lor. 

Ca răspuns, a fost creată o intervenție pentru studenți pe parcursul a
trei sesiuni, în colaborare cu echipele didactice. O sesiune introductivă
care a permis abordarea noțiunilor de informații, dezinformare, știri
false, teoria conspirației și decodificarea mass-media, urmată de un
timp de proiecție a mai multor filme. În cele din urmă, o sesiune
ulterioară care să permită aprofundarea temelor și să pună elevii în
relație cu utilizările rețelelor sociale.

Efectul comunicării greșite a fost înțeles de cei 69 de tineri participanți. Aceștia
sunt capabili să aplice și să integreze în viitoarea lor comunicare lecțiile
învățate.

În România
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În Franța

Foto credit: Unsplash



Septembrie 2020 - Bune practici în management
Rețeaua internațională de cercetare (INBIE Net) a participat la Conferința
internațională „Managementul eficient al proiectelor Erasmus +: schimbul de bune
practici”. INBIE a prezentat proiectul „Empowering youth to critically analyze fake
news”, ca un bun exemplu de bune practici pentru implementarea proiectului. Printre
cei peste 60 de participanți la conferință s-au regăsit cercetători, personal academic,

educatori și lucrători de tineret din Ucraina, Turcia și Polonia.

Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului ERASMUS + Strategic Partnership 2019-2-RO01-KA205- 064070,

„Empowering youth to critically analyse fake news”, cofinanțat de Comisia Europeană.

https://trainingclub.eu/fake-news/
Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului.
Conținutul reflectă doar punctele de vedere ale autorilor, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru
orice utilizare care ar putea fi făcută informațiilor conținute în acesta.

Designer: Andreea Ioniță

Parteneri

În Spania

Participanțiii sunt mulțumiți de activități și au înțeles pericolul și impactul știrilor false asupra societății. Au fost impresionați pozitiv de
prezentarea impactului știrilor false și a existat o dezbatere interesantă despre aceasta.

Martie 2021 - Jocuri de rol
O serie de trei ateliere au fost susținute de personalul SSF cu elevi de la liceul
San Nicasio din Leganes, Madrid. Studenții au devenit conștienți de știrile false
și de impactul lor asupra societății, concentrându-se asupra modului în care
anumite știri false pot genera ură și discriminare.

Partea practică a atelierului a permis participanților să pună  în aplicare noile
abilități analitice dobândite în cadrul jocurilor și al activităților de joc de rol.
Acestea au fost foarte bine primite, făcând atelierul mai interactiv.

Decembrie 2020 - Jocuri online pentru identificarea știrilor false
Solidaridad Sin Fronteras a ținut un atelier de lucru cu lucrătorii de tineret, în
special cu profesorii liceului Luis Vives din Leganes, Madrid.

Profesorii au descoperit modalități inovatoare pentru a-i învăța pe tinerii
studenți noi tehnici de examinare și recunoaștere a știrilor false prin prezentări
și jocuri. 

Ianuarie 2021  - Tehnologia informației în educație
INBIE Net a susținut seminarul virtual internațional: „Managementul proiectelor europene. Tehnologia informației aplicate în educație ”. În
timpul seminarului, echipa INBIE a prezentat proiectele Erasmus + implementate în instituția lor ca un exemplu de bune practici.

În Polonia


