FAKE NEWS & THE ELDERS
ROZPOCZĘCIE NOWEGO PROJEKTU

Dzisiejsza

era

szybkiego

Internetu

stawia

wysokie

wymagania

wszystkim użytkownikom, ich krytycznemu myśleniu i umiejętności
reagowania na przeciążenie informacjami, które napływają z wielu
różnych źródeł. Dzisiejsi starsi obywatele większość swojego życia
przeżyli w czasach, gdy Internet nie był jeszcze tak rozwinięty jak dziś.
Dlatego też mogą być narażeni na presję dezinformacji, manipulacje,
fake newsy i teorie spiskowe.

Projekt Fake News & Elders ma na celu edukację seniorów w zakresie
fake news i umiejętności korzystania z mediów, aby mogli krytycznie
oceniać ich zawartość. Sześć organizacji z Polski, Włoch, Hiszpanii,

Francji, Czech i Grecji, posiadających doświadczenie i wiedzę na temat
fake news i umiejętności korzystania z mediów, będzie współpracować i
opracowywać cztery główne rezultaty projektu:
podręcznik dla seniorów na temat komunikacji masowej i fake
newsów
praktyczny

kurs

dla

osób

starszych

na

temat

krytycznego

korzystania z nowych mediów w odniesieniu do fake newsów
przewodnik metodyczny dla pracowników socjalnych, trenerów i
organizacji pracujących z osobami starszymi, dotyczący tego, jak
pomóc im w doskonaleniu umiejętności korzystania z mediów i
technologii cyfrowych
tablice edukacyjne z kluczowymi informacjami o dezinformacji i
sposobach radzenia sobie z nią

Wszystkie rezultaty projektu będą dostępne w języku angielskim i w
językach narodowych krajów partnerskich, bezpłatnie dostępne dla
wszystkich.

Aktualizacja działań projektu: Partnerzy projektu spotkali się w
Walencji w czerwcu 2022 roku w celu opracowania pierwszego
rezultatu

projektu,

którym

jest

podręcznik

dla

seniorów

dostarczający informacji na temat funkcjonowania komunikacji
masowej oraz powszechności fake news i deep fake news.

Obecnie wszystkie organizacje partnerskie prowadzą rekrutację
seniorów i osób z nimi współpracujących w celu utworzenia "Rady
Ekspertów Seniorów", czyli grupy osób, które będą aktywnie
uczestniczyć w działaniach projektu przez cały okres jego trwania
(2021-2023).
Jeśli masz 65+ lat lub pracujesz z seniorami, dołącz do nas w tej
ekscytującej podróży!

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na naszej stronie na
Facebooku, klikając w następujący przycisk.
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