„Krytyczny umysł to kluczowe narzędzie
w każdych czasach, jednak szczególnie ważne
w okresie masowej dezinformacji.”

Akademia Fact-Checkingu
czyli jak radzić sobie z fałszywymi informacjami.

Stowarzyszenie Demagog przez najbliższe pół roku będzie realizowało z
Ambasadą Stanów Zjednoczonych projekt pt. “Akademia Fact-Checkingu czyli
jak radzić sobie z fałszywymi informacjami”. Dzięki współpracy przeprowadzimy
zajęcia dla uczniów i nauczycieli w temacie fake news, wiarygodnych źródeł
informacji i fact-checkingu.
Projekt jest szczególnie ważny ze względu na narastający problem fałszywych
informacji pojawiających się w Internecie, który prowadzi do dezorientacji i
częstego wprowadzania w błąd czytelników. Chcemy przekazać nasze
doświadczenie i wiedzę zdobytą w trakcie ponad 3-letniego sprawdzania
wypowiedzi polityków i osób publicznych tak, aby więcej osób mogło skutecznie
dążyć do prawdy w przestrzeni publicznej.
Wierzymy, że praca z nauczycielami, czyli osobami odpowiedzialnymi za
edukację młodych ludzi zaprocentuje w przyszłości, a przekazywana wiedza
będzie docierała do kolejnych uczniów.
Podczas warsztatów będziemy współpracować z ekspertami od medialnej
manipulacji i fact-checkingu. Warsztaty będą realizowane również w ramach
współpracy z American Corners.
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Przedstawimy, jak radzić sobie z fałszywymi informacjami
poprzez:
• przeprowadzenie 16 warsztatów w 8 miastach dla uczniów i nauczycieli;
• napisanie 8 artykułów z poradami dotyczącymi tematów projektu;
• stworzenie zakładki z wiarygodnymi źródłami informacji ze Stanów
Zjednoczonych;
• opracowanie poradnika, który zostanie rozpropagowany w szkołach;
• przygotowanie materiałów edukacyjnych;

W ramach współpracy z ekspertami uczestnicy zdobędą
wiedzę i umiejętności na temat:
• odróżniania fake-newsów od prawdy;
• rozróżniania faktów od opinii;
• selekcjonowania oraz wybieranie wiarygodnych i rzetelnych źródeł
informacji;
• wpływu nieprawdziwych informacji na nasze życie;
• informacji na temat rozróżnienia wiadomości od misty kacji;
• narzędzi, za pomocą których możemy wery kować informacje;
• fact-checkingu i sprawdzania informacji.

Warsztaty będą podzielone na trzy części. W części dotyczącej fake news
uczestnicy dowiedzą się, na jakie elementy zwracać uwagę przy czytaniu
informacji medialnych, aby nie dać się nabrać na fałszywą informację. Poznają
również narzędzia, dzięki którym weryfikacja zdjęć, czy filmów w internecie
stanie się łatwiejsza.
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W trakcie zajęć dotyczących wiarygodnych źródeł informacji przedstawimy źródła
z Polski i Stanów Zjednoczonych, które są rzetelne i godne zaufania. Wraz z
uczestnikami stworzymy mapę wiarygodnych źródeł informacji, która zostanie
udostępniona na zakończenie projektu na naszej stronie internetowej.
W ostatniej części dotyczącej fact-checkingu przedstawimy historię tego ruchu
ze szczególnym uwzględnieniem jego początków w Stanach Zjednoczonych.
Pokażemy również, jak poprawnie skonstruować fact-check czyli jak sprawdzać
fakty.
Projekt realizowany w ramach środków Ambasady Stanów Zjednoczonych Ameryki.
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