
 30+ de activități față în față și online, care au
ajutat 600+ tineri din România, Spania, Italia,
Polonia și Franța să își dezvolte abilitățile de
gândire critică, să învețe să recunoască știrile
false și să analizeze informațiile care circulă pe
rețelele sociale.

Workshopuri

O colecție de 14 metode de predare non-
formală și instrumente educaționale verificate și
testate, implementate de partenerii de proiect și
traduse în RO|IT|SP|PL|FR pentru a le permite
tinerilor să analizeze critic știrile false.

Revistă

5 seminarii, ateliere de lucru, mese rotunde
și conferințe, care au pus la dispoziția a peste
100 de profesori și lucrători de tineret
instrumente online pentru a-i învăța pe cursanții
acestora noi tehnici de examinare a știrilor și de
recunoaștere a știrilor false.

Seminarii

300+ de tineri din întreaga Europă au
participat la cursul "How to Spot Fake News" și au
învățat cum sunt fabricate știrile pentru a
transmite mesaje.
1000+ tineri învață cu noi și își îmbunătățesc
competențele pe https://courses.trainingclub.eu/
 

Curs online
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Lucrarea a fost realizată în cadrul proiectului de parteneriat strategic
ERASMUS+ 2019-2-RO01-KA205-064070, "Empowering youth to
critically analyse fake news", cofinanțat de Comisia Europeană.
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35+ organizații de tineret, au împărtășit peste
200 de postări cu intenția de a limita
răspândirea știrilor false și a dezinformării online,
ajutând peste 750+ membri să adere la inițiativa
noastră de a spune #NoFakeNews.

Comunitatea Facebook

Un toolbox cu 12 site-uri web de verificare a
informației și 12 jocuri online și aplicații web
concepute pentru a dezvolta abilitățile de gândire
critică, testate și revizuite de 30 de lucrători de
tineret înainte de a fi integrate în activitățile lor
cu tinerii.  

Toolbox

20 bune practici utilizate de lucrătorii de tineret.
O strategie de intervenție cu sfaturi și trucuri
pentru a consolida capacitatea organizațiilor de
tineret de a sprijini tinerii pentru a face față
știrilor false și dezinformării.

Strategie

Articol academic cu titlul "An Appropriate Set of
Skills for Limiting the Spread of Fake News" (Un
set adecvat de abilități pentru limitarea răspândirii
știrilor false), scris de experți ai organizațiilor
partenere și publicat într-o revistă recunoscută
pentru educație multidimensională, care ajunge la
500+ de cercetători în fiecare an.

Articol

Responsabilizarea tinerilor pentru a analiza critic
știrile false

Conținutul acestei publicații nu reflectă opinia oficială a Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru
informațiile și opiniile exprimate în buletinul informativ revine în întregime autorilor.
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