
  

 

  
 

  

 

Comunicat de presă Octombrie 2021 

 

EMPOWERING YOUTH TO CRITICALLY ANALYSE FAKE NEWS 
A TREIA REUNIUNE TRANSNAȚIONALĂ DE PROIECT ÎN SPANIA 

Proiect 2019-2-RO01-KA205-064070 

 

Diversitatea știrilor distribuite prin intermediul canalelor de comunicare din social media (Twitter, 

Facebook și LinkedIn) expune pe toată lumea la dezinformări pe scară largă, inclusiv la informații 

înșelătoare și false. Conceptul de știri false își are originile în urmă cu mai bine de 150 de ani (în secolul 

al XVI-lea), însă ușurința actuală de a împărtăși informații prin intermediul platformelor de socializare 

a dus la o avalanșă de știri false. Propaganda, dezinformarea și știrile false (Fake news) au potențialul 

de a polariza opinia publică, de a promova extremismul violent și discursul instigator la ură și, în cele 

din urmă, de a nedetermina democrațiile și de a reduce încrederea în procesele democratice (Consiliul 

Europei, 2018). Astfel, un set de abilități și competențe de bază pentru evaluarea critică a știrilor ar fi 

de mare ajutor tinerilor. Prin urmare, acest proiect își propune să "consolideze capacitatea lucrătorilor 

de tineret și a organizațiilor de tineret în sprijinul acordat tinerilor pentru a interpreta, analiza și evalua 

știrile false". 

 

 

 

Începând cu luna octombrie 2019, cinci organizații europene din Polonia, Italia, România, Spania și 

Franța au fost implicate în ateliere de lucru, webinarii, cursuri de formare Erasmus+ pentru schimbul 

de bune practici. Alte cursuri de formare vor avea loc până în decembrie 2021.  

https://trainingclub.eu/fake-news/
https://trainingclub.eu/fake-news/
https://trainingclub.eu/apply/


  

 

  
 

  

 

În data de 18 octombrie 2021, cea de-a treia reuniune transnațională a proiectului, care a avut loc la 

Madrid (Spania), a reunit reprezentanți ai următorilor parteneri de proiect: 

1. Asociatia TEAM 4 Excellence (T4E), Romania – Liderul consorțiului 

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

3. Petit Pas, Italia 

4. Solidaridad Sin Fronteras (SSF), Spania 

 

 

 

În cadrul reuniunii au fost discutate și abordate subiecte importante, cum ar fi: 

 Următorul eveniment de formare (LTTA 4 "Strategia de intervenție") care va avea loc în 

decembrie 2021 

 Finalizarea uimitoarei reviste Fake News  

 Colecția de bune practici, inclusiv strategii de intervenție 

Parteneriatul strategic creează conținuturi motivante și utile pentru a se adresa în mod eficient 

tuturor celor trei grupuri țintă identificate: tineri cu conturi active pe rețelele de socializare, lucrători 

de tineret care lucrează cu tinerii în toate formele de educație și organizații de tineret active în toate 

tipurile de educație. 

Implementarea cu succes a proiectului oferă consolidarea eforturilor partenerilor de proiect de a 

împuternici tinerii să evalueze știrile false și campaniile de dezinformare pe rețelele sociale. În plus, 

se așteaptă ca bunele practici și colecția de metode și tehnici îmbunătățite de abordare a știrilor 

false care vor fi create să fie preluate de mai multe instituții de învățământ din întreaga Europă. 

Solidaridad Sin Fronteras 

https://trainingclub.eu/
https://www.inbie.pl/
http://www.petitpasaps.it/
https://www.ssf.org.es/
https://trainingclub.eu/magazine/
https://trainingclub.eu/fake-news/

