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feedback-ului din teren la finalul pilotării cursului. Unele activități pot fi adaptate pentru a
atinge niveluri mai înalte de învățare și, în funcție de tipurile de participanți, formatorii pot
exercita flexibilitate în desfășurarea cursului pilot.

Metodologia adoptată
În cadrul mesei rotunde care a avut loc pe data de 19 noiembrie 2019, la care au participat o
serie de experți, membrii au discutat dacă ar trebui să avem rezultate diferite de învățare
pentru cele două grupuri țintă. Concluzia a fost că putem avea aceleași rezultate de învățare,
dar să folosim metode și / sau resurse diferite pentru cele două grupuri.
Figura 2 Taxonomia lui Bloom

La început nu era clar nivelul de competență al participanților și nu se știa care este interesul
acestora de a afla informații cruciale despre dezinformare. Trainingul de alfabetizare media
care se desfășoară cu membrii din cadrul aceleași familii reprezintă un concept nou, si, având
in vedere diferitele grupe de vârsta si istoricul fiecărui participant, a fost nevoie ca abordarea
noastră sa fie una flexibilă si participativă.
Pentru cursul de formare „GetFacts”, ne-am străduit să adunăm informații prin chestionarul
de pre-instruire aplicat înainte de începerea cursului și prin consultare cu privire la interesele
și contextul participanților, precum și informarea acestora asupra obiectivelor stabilite și a
metodelor de realizare a acestora. Feedback-ul colectat după pilotarea cursului a fost utilizat
pentru actualizarea setului de instrumente și a fost comunicat în mod corespunzător
participanților.
Practicile de predare și învățare pentru educația în domeniul alfabetizării media se pot baza
pe diverse metode realizate la clasă (e.g. învățarea bazată pe probleme, învățarea bazată
pe discuții, învățarea colaborativă și învățarea bazată pe joc, etc.). Majoritatea acestor
metode se bazează pe învățarea activă. Ne-am străduit să includem aceste metode în
procesul formare și să ne adaptăm în funcție de diversitatea grupurilor. Înainte de a
desfășura activități cu participanții, formatorii s-au asigurat că au înțeles care sunt obiectivele
de învățare.
Cursul de pilotare a adoptat o abordare de învățare mixtă inspirându-se din teoria învățării
constructiviste și din metodele didactice, necesitând contribuția activă a participanților.
Constructivismul este o teorie care spune că oamenii își construiesc propria înțelegere și
cunoaștere a lumii prin experimentarea lucrurilor și apoi prin reflecție asupra acestor
experiențe. Teoria metodelor didactice de învățare se bazează pe cunoștințele de referință
pe care cursanții le au și se străduiește să îmbunătățească și să transmită aceste informații.

Sursa: https://www.turtlelake.k12.wi.us/faculty/wmarek/bloomstaxonomy.cfm

Taxonomia lui Bloom este o ordonare ierarhică a abilităților cognitive, ceea ce înseamnă că
învățarea la niveluri superioare depinde de obținerea cunoștințelor și abilităților necesare la
niveluri inferioare. Taxonomia a fost propusă în 1956 de Benjamin Bloom, psiholog
educațional la Universitatea din Chicago și a fost revizuită în 2001. Aceasta poate fi utilizată
pentru a clasifica obiectivele de învățare educațională, pentru a ajuta profesorii să-și predea
/ să-și planifice lecțiile și cursanții să învețe. (Armstrong, n.d.)
În ceea ce privește taxonomia Bloom a diferitelor niveluri de învățare, membrii mesei rotunde
au discutat dacă ne putem aștepta să obținem mai mult de nivelul 2 (înțelegere). Trebuie să
ținem cont de constrângerile de timp și faptul că avem la dispoziție doar 10 ore de curs,
intervalele diferite de vârstă din rândul participanților și mediile diverse din care aceștia provin.
S-au depus eforturi pentru a include întrebări / activități în planul de formare, care ar putea
stimula niveluri mai ridicate de învățare. Cu toate acestea, întrucât acesta este un proiect
pilot, planul de formare și obiectivele pot fi mai bine revizuite și actualizate după primirea
Pregătit de către: EAVI pentru proiectul “Get Your Facts Straight”

Acest proiect este co-finanțat de Acțiunea pregătitoare “Alfabetizare media pentru toți” din cadrul programului DG CNECT al Comisiei
Europene. Acord de subvenție: LC-01249049

4

Abordarea mixtă folosește, de asemenea, 4 strategii diferite:
(Strategiile se pot completa reciproc și diferite metode din diferite categorii pot fi utilizate într-o
singură sesiune, iar unele metode pot fi suprapuse.)

1) Învățarea directă
Centrată pe formator și eficientă pentru furnizarea de informații sau dezvoltarea abilităților pas
cu pas. De asemenea, funcționează bine pentru introducerea altor metode de predare.

formare interesați de acest curs, să îl divizeze în mai multe sesiuni, să aloce timp pentru a
permite participanților să facă schimb de opinii și să dea feedback la începutul și la sfârșitul
sesiunii și, pe cât posibil, să folosească o abordare de învățare mixtă utilizând atât învățarea
directă, învățarea colaborativă cât și învățarea bazată pe probleme.
Pentru cursul pilot “GetFacts”, am inclus o schemă de instruire care conține rezultate de
învățare care au fost identificate și revizuite de către parteneri, formatori și experți.
Comunicarea periodică între parteneri și webinariile derulate ulterior au urmărit, de
asemenea, să ofere asistența necesară. În afară de a decide cu privire la componentele
de bază (obiective, rezultate și metode de învățare), am rămas flexibili în ceea ce privește
resursele și execuția.

Posibile metode selectate: Prezentare generală structurată, prelegerea, comparația & contrastul

2) Învățarea indirectă
Este centrată pe cursant și caută un nivel ridicat de implicare a cursanților în observarea,
investigarea, extragerea de concluzii din date sau formarea ipotezelor. Profită de interesul și
curiozitatea cursanților și favorizează dezvoltarea abilităților și a abilităților interpersonale.
Posibile metode selectate: discuția reflexivă, ancheta ghidată, rezolvarea de probleme

3) Învățarea interactivă
Se bazează foarte mult pe discuții și schimbul de informații între participanți. Cursanții pot învăța
de la colegi și profesori.
Posibile metode selectate: Dezbaterile, brainstormingul, învățarea reciprocă, discuția, învățarea
prin cooperare, rezolvarea de probleme

4) Învățarea experimentală
Inductivă, centrată pe cursant și orientată spre activitate. Reflecția personalizată despre o
experiență și abilitatea de a face procesul de învățare să funcționeze în situații noi fac parte din
această strategie.
Posibile metode selectate: Jocurile, jocul de rol
Pentru strategiile de învățare de mai sus, resursele utilizate vor fi, de asemenea, adaptate cât
mai mult posibil la „contextul” participanților. În acest fel, ei pot prelucra noi informații sau
cunoștințe într-un mod care să aibă sens pentru ei în cadrul lor de referință.
Învățarea poate fi un proces complex și atunci când variabilele sunt necunoscute și / sau
numeroase, necesită mai multă atenție și eforturi. Recomandăm formatorilor și furnizorilor de

Pregătit de către: EAVI pentru proiectul “Get Your Facts Straight”

Acest proiect este co-finanțat de Acțiunea pregătitoare “Alfabetizare media pentru toți” din cadrul programului DG CNECT al Comisiei
Europene. Acord de subvenție: LC-01249049

5

Sfaturi privind procesul de predare în rândul adulților și
persoanelor în vârstă

•

se înscrie vreodată la un curs. Sau dacă o fac, le va fi foarte dificil să experimenteze
cu orice echipament
Dificultăți fizice: accesul fizic și accesibilitatea web sunt importante. Prin urmare,
pregătiți-vă pentru grupuri mai mici, astfel încât să existe suficient spațiu fizic pentru
cursanți
Competențe digitale, cunoștințe culturale, abilități lingvistice, utilizarea de social
media

Mai jos este o listă de sfaturi la care au contribuit toți partenerii de proiect pe baza experienței
lor vaste.

•

Care sunt activitățile / metodele eficiente pe care le-ați folosit pentru a învăța adulții și
persoanele în vârstă?

Ce activități / metode nu sunt potrivite pentru a preda adulților și persoanelor în vârstă?

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Adulții și persoanele în vârstă apreciază listele de verificare unde își pot verifica
activitatea, precum și fișele de lucru
Cursanților adulți le place să aibă posibilitatea de a alege modul în care învață
(videoclipuri, texte etc.)
Gamificarea, discuțiile, provocările Kahoot, activități mai creative precum
learnapps.org, socative.com sau playbuzz.com.
Lucrul în grupuri mici, în special cu persoanele în vârstă, deoarece acestea ar putea
necesita tehnica de predare unu la unu

•
•

Lecții de tipul prelegerilor
Ședințe de lucru extinse
După 2 ore, persoanele în vârstă obosesc și nu se pot concentra. În general, nu pot
învăța ceva prea complicat sau care necesită eforturi prelungite
Depinde de la persoană la persoană. Unele tipuri de jocuri (energizante,
spărgătoare de gheață), precum și activități de joc de rol nu sunt foarte populare
Studiul individual sau rezolvarea exercițiilor pe cont propriu, nu sunt metode foarte
eficiente pentru a fi folosite cu persoanele în vârstă, dar acestea pot fi folosite dacă se
oferă un mentorat constant.

Activități bazate pe proiect sau pe probleme, și în cadrul lor contextual
Elemente de andragogie (https://elearningindustry.com/the-adult-learning-theoryandragogy-of-malcolm-knowles).

Care sunt lucrurile la care ar trebui să fim atenți atunci când predăm adulților și
persoanelor în vârstă?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rețineți că adulții și persoanele în vârstă au deja experiență de învățare și de viață și că
sunt experți în domeniile lor, așa că ar trebui să îi tratați ca de la egal la egal și să nu îi
priviți cu superioritate. Luați în considerare cunoștințele adulților
Explicați într-un limbaj simplu și inteligibil, repetând acolo unde este necesar și întrebați
mereu ca să vă asigurați dacă totul este clar pentru ei
Este important să revizuiți la începutul fiecărei sesiuni noi ceea ce au făcut în sesiunea
precedentă
Adoptați o atitudine pozitivă și îngăduitoare
Întrebați-i pe cursanți ce vor să învețe în mod special
Lămuriți faptul că nimeni nu îi judecă și că greșelile sunt permise
Adulților le place să obțină informații concrete și precise, în timp ce vârstnicii privesc
aceste tipuri de activități ca locuri în care pot socializa, cu mai puțin accent pe ceea ce este
predat
Adulții trebuie să vadă că pot beneficia direct de ceea ce sunt învățați
Este important să se identifice care sunt interesele și nevoile lor legate de formare
Mai ales pentru persoanele în vârstă, frica lor de tehnologie și calculatoare: mulți
vârstnici sunt speriați de echipamentele IT și uneori refuză să le atingă pentru că se tem să
nu le strice. Această stare de spirit va împiedica, cel mai probabil, persoanele în vârstă să
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COVID-19 şi învățarea online

Metodele de învățare online pot oferi o versiune virtuală a sălilor de clasă actuale, cu o
prezență obligatorie la anumite ore, capacitatea de a fi personalizate, formate de
învățare mixtă și utilizarea diferitelor instrumente pentru implicarea participanților și
susținerea învățării.

Situația la nivel global în timpul perioadei de pilotare

În luna martie, partenerii trebuiau sa implementeze sesiuni de formare față în față, dar au fost
obligați să se adapteze rapid la măsurile luate în urma apariției pandemiei COVID-19. Grupurile
țintă și metodele de recrutare au trebuit revizuite, iar materialele și metodele de predare au
trebuit să fie modificate pentru a face posibilă învățarea online. Acest lucru a fost realizat întro perioadă scurtă de timp iar partenerii au făcut tot posibilul pentru a atinge rezultatele învățării,
plasând participanții în centrul activităților de învățare.
Unul dintre răspunsurile cheie de sănătate publică privind pandemia globală de Coronavirus a
fost distanțarea socială (CDC, Rivers & Inglesby, 2020), evitarea unor grupuri mari de persoane
aflate în imediata apropiere pentru a inhiba răspândirea COVID-19. Multe persoane au fost
afectate de măsurile de carantină, care includeau modificări în ceea ce privește situațiile de
muncă. În timp ce țările se află în diferite puncte ale ratelor de infecție cu COVID-19, în perioada
aprilie-iunie 2020, peste un miliard de elevi și studenți, sau peste 60% din populația
elevilor/studenților din lume, au fost afectați de închiderea școlilor din cauza pandemiei,
conform UNESCO (2020).
Ca atare, merită să suplimentăm setul de instrumente cu acest capitol, unde împărtășim ideile
noastre privind modul de adaptare a programelor de învățare online. Mai întâi vom explora
câteva metode de învățare online, urmate de provocările pe care le-au întâmpinat partenerii, și
vom încheia cu recomandări bazate pe experiența noastră colectivă. Sperăm ca aceste
experiențe să îi ajute în viitor pe cei care vor utiliza schema de instruire, astfel încât să livreze
cu ușurință sesiunile de învățare. Folosim termenii ‘formator’ și ‘participant’, în loc de ‘profesor’,
‘instructor’ și ‘elev’, în conformitate cu propunerea inițială a proiectului.

Învățarea online
Pentru acest capitol și pentru setul de instrumente, învățarea online se referă la învățarea pe
internet și implică reinventarea procesului educațional care utilizează software-ul disponibil
pentru a angaja participanții care se află la distanță. Învățarea online poate aduce flexibilitate
în aspecte precum recrutarea, programarea și disponibilitatea conținutului, precum și
accesibilitatea din punct de vedere al locației geografice. Cu toate acestea, formatorii vor trebui
să ia în considerare ‘decalajul digital’, deoarece unii participanți s-ar putea să nu aibă
experiență anterioară în utilizarea platformelor digitale pentru învățare virtuală sau să aibă
acces limitat la tehnologiile de comunicații.

Metodologii de învățare online
Există câteva metode pentru a dezvolta lecțiile online (Bowman, 2010; Rennie & Smyth, 2020;
Boettcher & Conrad, 2016). Unii factori care afectează selecția unei anumite metode includ
subiectul, publicul țintă și cerințele acestora, cerințele organizației și resursele disponibile.
Atunci când se utilizează pentru prima dată formate de învățare online, formatorii și participanții
pot deveni câteodată preocupați de contrastele care apar față de învățarea față în față,
făcându-i pe aceștia să opună rezistență față de acest tip de învățare. Cu toate acestea, odată
cu experiența, caracteristicile comune devin evidente.
Pregătit de către: EAVI pentru proiectul “Get Your Facts Straight”

În general, există trei moduri de învățare online:

Curs online sincron:
Aceste lecții se desfășoară în timp real și pot fi în diferite formate, cum ar fi o clasă virtuală,
webinar live, conferințe video / audio și multe altele. Formatorii și participanții sunt prezenți în
același timp pe o platformă de învățare și au o implicare în timp real, pe măsură ce instructorul
livrează cursul sau alte activități de învățare planificate.
În funcție de platforma și software-ul folosit, formatorul dispune de diferite instrumente pentru
a livra lecția și a-i angaja pe participanți. Sesiunile de curs pot fi, de asemenea, înregistrate
pentru ca participanții să le poată urmări mai târziu sau pot să fie transmise în direct și apoi
publicate online.

Curs online asincron:
Cursurile de acest tip sunt deseori programe care au un ritm propriu și oferă mai multă
flexibilitate în ceea ce privește calendarul de formare. Formatorii pregătesc materialele
cursului pentru participanți și, în general, materialele pot fi accesate oricând pe tot parcursul
cursului. Aceste cursuri pot fi gestionate prin intermediul sistemelor de management al
învățării (LMS), cum ar fi Moodle.
De obicei, lecțiile constă din materiale video sau prezentări de diapozitive. De multe ori există
forumuri interactive de discuții sau forumuri care încurajează interacțiunea. Comunicarea cu
formatorul poate fi realizată prin diferite metode precum e-mail, mesaje, aplicații de
mesagerie etc. Instrumente de colaborare, cum ar fi Google Drive, Google Documente sau
tăblițe virtuale cu notițe precum Linoit, Jamboard, Miro sau altele similare pot fi utilizate pentru
coordonarea activităților de grup.

Curs online mixt sau hibrid:
Acest tip de curs combină aspecte specifice ale metodelor sincrone și asincrone. Acestea au
adesea programate, lecții/webinarii live de câteva ori în timpul cursului, dar folosesc prelegeri
sau prezentări pre-înregistrate pentru a livra materiale suplimentare de curs.
În toate aceste trei metode, formatorii pot oferi participanților sarcini de lucru care trebuie
finalizate în ‘afara timpului dedicat lecției’.

Adaptarea schemei de instruire la mediul online
Așa cum a fost menționat anterior în metodologia proiectului, practicile de predare și învățare
în alfabetizarea media se pot baza pe diverse metode de predare la clasă (de exemplu:

Acest proiect este co-finanțat de Acțiunea pregătitoare “Alfabetizare media pentru toți” din cadrul programului DG CNECT al
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învățarea colaborativă, învățarea bazată pe discuții, învățarea bazată pe probleme, învățare
bazată pe jocuri etc.). Majoritatea acestor metode se bazează pe învățarea activă. Cursul ar
adopta o abordare mixtă, inspirându-se din teoria învățării constructiviste și din metodele
didactice. Este nevoie de contribuția activă a participanților, inclusiv de a-i determina să-și
construiască înțelegerea și cunoașterea lumii prin experimentarea lucrurilor, reflectarea la aceste
experiențe și îndeplinirea procesului de învățare prin formularea acestor reflecții și compararea
lor cu ceilalți.
În ciuda faptului că a trebuit realizată trecerea de la învățarea față în față la cea online într-o
perioadă scurtă de timp, metodologia rămâne în mare parte neschimbată și implică, în măsura
în care este posibil, metodele de învățare activă menționate mai sus. Partenerii și-au exercitat
creativitatea și experiența, folosind diferite instrumente pentru a atinge rezultatele învățării. De
exemplu, camerele de lucru separate din Zoom, au fost folosite pentru a reproduce experiența
de învățare bazată pe grup și pentru a oferi participanților un spațiu unde să discute și să
colaboreze între ei. Tăblițele virtuale pentru notițe sau Documentele Google, au fost de
asemenea folosite ca instrumente, care să permită grupurilor să lucreze separat, înainte ca
formatorul să parcurgă materialele cu toți participanții.
Partenerii și-au evaluat condițiile de mediu unice, apoi au ales platformele și instrumentele în
consecință, ținând cont de resursele disponibile. Propunerea de proiect a fost de asemenea
modificată, pentru a extinde grupurile țintă dincolo de tineri și membrii familiei lor. De exemplu,
CTC Rijeka și EOS România au susținut un curs pe Moodle, în timp ce SDC a ales să susțină
webinarii live. Unii parteneri, cum ar fi Ventspils Digital și Global Libraries, au lucrat cu școli
pentru a include webinariile în curriculumul școlar pentru elevi, în timp ce Colectic s-a adresat
profesorilor și formatorilor. Alți parteneri precum Open Group au efectuat, de asemenea,
instruirea în două sesiuni pentru a include mai mulți participanți; prima sesiune a inclus doar
webinarii iar cea de-a doua s-a bazat pe întâlniri offline. Partenerii au confirmat realizarea
tuturor rezultatelor învățării și au colectat feedback util (detaliat mai jos).
Pentru mai multe informații despre modul în care partenerii au desfășurat cursurile, consultați
site-ul web al proiectului: https://alldigitalweek.eu/get-facts

Provocări pe care partenerii le-au întâmpinat în timpul
desfășurării cursurilor de formare
Recrutarea participanților
•
În contextul COVID-19, unii parteneri au reușit să lucreze direct cu școlile și să includă
cursul ca parte a curriculumului școlar.
•
Unii parteneri nu au putut lucra direct cu școlile, deoarece depindeau de deciziile școlilor
și de alți factori.
•
Unele persoane interesate de acest curs, nu au putut să urmeze sau să finalizeze cursul
ca urmare a schimbărilor copleșitoare produse de pandemie.
Implicarea participanților
•
A fost dificil să îi determinăm pe oameni să vorbească liber și să își împărtășească
experiențele și opiniile.
•
Participanții mai tineri pot fi timizi, indiferent de modalitatea de derulare a cursului: față
în față sau online
Finalizarea cursului
•
Nu toată lumea a participat la fiecare sesiune de curs și un număr semnificativ de
participanți nu au finalizat cursul.
•
A fost o provocare să menținem interesul participanților pentru un număr mai mare de
10 ore de curs.
•
Unii parteneri au raportat că a fost puțin mai dificil decât de obicei să se mențină nivelul
de atenție și de implicare activă între participanți. Factorii externi au jucat de asemenea
un rol în această scădere a nivelului de atenție. Participanții au fost copleșiți de creșterea
bruscă a timpului alocat pentru educația online, pe măsură ce activitatea școlilor a
început să se desfășoare ca învățământ la distanță; de asemenea, familiile au lucrat, au
studiat și au comunicat online, utilizând aceleași spații și dispozitive, acest lucru
contribuind la situația mai puțin ideală de a urma un curs online de la domiciliu.
Dificultăți tehnice
•
Câțiva utilizatori au avut probleme minore în ceea ce privește utilizarea tehnologiei, dar
formatorii au ajutat la rezolvarea lor. Unii parteneri au considerat, de asemenea, că unii
participanți au renunțat la curs din cauza problemelor legate de decalajul digital.
Prejudecăți întâmpinate
•
Unii parteneri au observat că, indiferent de grupul de vârstă, tinerii și adulții au început
adesea cursul cu unele idei preconcepute despre știrile false, considerând că le pot
recunoaște cu ușurință și trata în mod corespunzător, ceea ce de fapt s-a dovedit a fi
destul de provocator.
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Sugestii pentru facilitarea cursurilor, pe baza experiențelor
noastre

•
•
•
•

Recrutarea participanților
•
Realizarea de parteneriate cu școlile pentru a include cursul ca parte a curriculumului.
•
Marketing: Buletin informativ, social media (pagini proprii și grupuri dedicate), profesori,
biblioteci, organizații de tineret și rețele existente.
•
Metoda din gură în gură
Creșterea numărului de persoane înregistrate la curs precum și a numărului celor care
finalizează cursul (dacă participanții nu trebuie să vizualizeze cursul în timp real), se
poate face astfel:
•
Organizarea de webinarii poate permite formatorilor să ajungă la un număr mai mare de
persoane, lucru care conduce la o dependență geografică mai mică.
•
Organizarea de sesiuni mai scurte (webinar) poate fi atractivă pentru persoanele care
au mai puțin timp liber.
•
O frecvență mai mare a organizării sesiunilor, (de exemplu, de 3 ori pe săptămână,
comparativ cu o dată pe săptămână) pentru a păstra interesul participanților.
•
A oferi mai mult timp participanților pentru a finaliza cursurile online pe o platformă de
tipul Sistemului de management al învățării, precum Moodle.
•
A oferi premii participanților care finalizează cursurile, cum ar fi un tricou promoțional.
Îmbunătățirea implicării participanților în timpul și între sesiunile de curs
•
Adaptarea sesiunilor astfel încât acestea să fie mai relevante pentru situațiile de viață
ale participanților. Luați în considerare adăugarea de elemente vizuale interesante
(imagini, videoclipuri, info-grafice etc.) și informații.
•
Luați în considerare să puneți întrebări în timpul înregistrării sau să faceți sondaje
preliminare pentru a afla mai multe despre interesele și așteptările participanților, apoi
utilizați informațiile pentru a crea lecții mai antrenante.
•
Realizați o varietate de activități, precum chestionare, sondaje interactive și lucrul în
grup, astfel încât toată lumea să poată participa în diverse moduri.
•
Utilizarea de instrumente de comunicare diverse pentru diferite grupe de vârstă, dacă
formatorii pot să diferențieze care dintre acestea funcționează mai bine pentru diferitele
grupuri.
•
Încurajarea participanților prin acordarea de premii și recunoaștere celor care au
împărtășit cel mai mult experiența lor de curs, au comentat cel mai mult etc.
•
Utilizarea unei metode mixte de predare, cum ar fi instruirea directă (prezentări
PowerPoint etc.) și învățarea bazată pe sarcini pentru a răspunde diferitelor stiluri de
dobândire de cunoștințe.
•
Metodele de învățare bazate pe joc și experiență sunt de asemenea utile. De exemplu,
a solicita participanților să creeze o știre falsă și una reală cu ajutorul instrumentelor online
(fodey.com), punându-i astfel în rolul jurnaliștilor – să creeze un titlu, numele ziarului și
rapoarte scurte pentru a atrage atenția cititorilor. În schema de instruire, a fost sugerat
jocul “Get Bad News”, iar acesta poate fi realizat în continuare în formatul online,
comunicările urmând un traseu diferit.
•
Includeți lucrul în grup pentru o mai bună învățare bazată pe discuții și exerciții de
colaborare. De exemplu, camere separate de lucru pentru discuțiile de grup și
Documentele Google, instrumente online pentru a înregistra munca în grup – precum cele
de partajare a ecranului. Spațiul de colaborare poate fi, de asemenea, sub forma Notebook
Class în Microsoft Teams, unul dintre partenerii noștri realizând acest lucru prin intermediul
instrumentelor FLOSS (Software cu sursă deschisă), precum Etherpad sau Wiki.
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•

Oferiți timp adecvat pentru munca în grup, deoarece participanților le place
interacțiunea și acest lucru încurajează mai mult schimbul de idei.
Desemnați o persoană dedicată care să monitorizeze chat-urile online și
comentariile.
Formatorii să verifice activitatea participanților în mod regulat.
Luați în considerare să nu înregistrați o parte a discuției a grupului de lucru din cadrul
webinariilor pentru a încuraja oamenii să vorbească mai liber.
Alocați timp pentru a primi feedback regulat de la participanți și formatori, astfel încât
sesiunile să poată fi îmbunătățite.

Probleme tehnice
•
Pentru a evita întârzierile, confuzia și reticența de a participa, oferiți îndrumare cu privire
la utilizarea instrumentelor înainte de susținerea cursului/sesiunilor (instrucțiuni înainte
de activitate, scurtă introducere tehnică la începutul activității), inclusiv pentru lectori și
persoanele invitate să vorbească.
Producere, claritate și livrare de conținut
•
Oferiți agende bine organizate, dar concise pentru conținutul livrat, de exemplu,
secțiunea de navigare Moodle sau prezentarea Power Point de la începutul cursului.
•
Oferiți mai multe exemple acolo unde este posibil.
•
Folosiți definiții, discursuri și propoziții clare.
•
Investiți timp adecvat în crearea de instrumente de formare online mai interesante.
•
Integrați materiale bine concepute. Unii parteneri au împărtășit mesaje social media
bazate pe rezultatele învățării ca parte a unei expuneri de diapozitive și, de asemenea,
în timpul webinariilor. Aceasta este o metodă de utilizare eficientă a resurselor.
Expunerea de diapozitive a făcut parte, de asemenea, din resursele de învățare cu ritm
propriu cu privire la introducerea conceptelor de bază
Evaluarea finală
•
Partenerii au utilizat una din cele două abordări: 1) un test mai standardizat pentru
evaluarea individuală; 2) un exercițiu mai interactiv, cum ar fi împărțirea grupului în
două și provocarea participanților pentru a crea trei știri: una falsă, alta reală și o a treia
care ar putea fi falsă sau reală. Fiecare grup și-a prezentat știrile și un vot a fost exprimat
de către participanții celuilalt grup pentru a stabili dacă fiecare știre este adevărată sau
falsă. Unul dintre partenerii noștri, Global Libraries, care a reușit să aducă părinții şi copiii
să participe împreună, a folosit a doua abordare, dar a adaptat-o prin faptul că fiecare
membru al familiei (părinte şi copil) a pregătit o știre reală şi una falsă, apoi le-a prezentat
celorlalți participanți. De asemenea, au observat efectul pozitiv al cursului asupra
dinamicii familiei. Sarcinile de lucru finale ale fiecărei familii au fost foarte apreciate de
ceilalți participanți, deoarece au necesitat timp și colaborare între copii și părinți.
•
Ambele metode au solicitat formatorilor și participanților să revizuiască conceptele
învățate în timpul sesiunilor de curs.
•
Testul de evaluare individuală să fie în mod constant actualizat în cursurile viitoare,
pentru a fi relevant cu subiectele şi evenimentele locale din acel moment.
•
Testarea este oportună şi oferă participanților o șansă de a verifica modul de înțelegere
a informațiilor pe care le-au dobândit în timpul cursului.
•
Oferirea unui Certificat de absolvire la finalul cursului.
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sunt gratuite și disponibile în mai multe limbi. Acestea sunt clasificate pe baza nevoilor de
învățare la distanță, dar majoritatea oferă funcționalități pe mai multe categorii.

Instrumente utilizate de partenerii proiectului
Videoconferință

Adobe Connect, Zoom, Facebook Live, Google Meet

Instrumente educaționale digitale deschise pentru predare și învățare interactivă online

Instrumente de
prezentare

PowerPoint, LibreOffice, Canva

https://www.unicef.org/serbia/en/open-digital-educational-tools-interactive-online-teachingand-learning

Platforme pentru a
găzdui / susține
cursuri

Moodle, Microsoft Teams

Interacțiune în timpul
și între sesiuni

Utilizarea forumului ca instrument de comunicare, şi
includerea de instrumente care se adresează
persoanelor tinere
•
Opțiunea ‘Moderated chat’
•
Opțiunea ‘Raise your hand’ în aplicația Zoom
Testul de evaluare Kahoot, încorporarea unei abordări
de învățare bazate pe joc
•
Mentimeter
•
Linoit.com
•
Formulare Google, Formulare Microsoft

Resurse adiționale

Referințe:
Bowman, L. (2010), Online Learning. Rowman & Littlefield Education.

-

Boettcher, J. & Conrad, R. (2016) The Online Teaching Survival Guide: Simple and
Practical Pedagogical Tips. Jossey-Bass.
Rennie, F. & Smyth, K. (2020), Digital Learning: The Key Concepts. Routledge.
U.S. CDC (Centers for Diseases Control), Rivers, C. & Inglesby, T. (2020) Compilat de
Katie Pearce pentru John Hopkins University Hub, ‘What is social distancing and how can it
slow the spread of Covid-19?) 13 March 2020. Disponibil la:
https://hub.jhu.edu/2020/03/13/what-is-social-distancing/ Accesat 20.07.2020
UNESCO. (2020) Education: From disruption to recovery.
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse Accesat 15.07.2020

Infografice, wordcloud, video-uri, jocul Bad news, jocul
Factitious, documente Google, Fodey.com, Test: ‘Fake
game’ dezvoltat de propria rețea, site-uri web de căutare
inversă a imaginii, formulare Microsoft.

Nu există o metodă universală (unică) în livrarea sesiunilor de curs. Formatorii trebuie să
adapteze schema de instruire, selecția și prezentarea conținutului, precum și activitățile și modul
de livrare. Trebuie luate în considerare nevoile și preferințele cursanților și este de ajutor să
colectați feedback în timp util. Sperăm că experiențele noastre îi pot ajuta pe viitor pe cei
interesați să ofere acest curs unui număr cât mai mare de persoane.

Resurse adiționale:
Soluții de învățare la distanță în cadrul “UNESCO COVID-19 Education Response”
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/solutions
O listă cuprinzătoare de aplicații, platforme și resurse educaționale care urmărește să ajute
părinții, profesorii, școlile și administratorii școlilor să faciliteze învățarea elevilor și să ofere
asistență socială și interacțiune în perioadele de închidere a școlilor. Majoritatea soluțiilor propuse
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SCHEMA DE INSTRUIRE
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Notă pentru utilizatorii acestei scheme de instruire
•

Conținutul va lua în considerare, pe cât posibil, circumstanțele fiecărui participant, interesele specifice segmentului de vârstă și tipurile de platformă folosite, informații care
urmează să fie descoperite prin aplicarea sondajului de pre-instruire, dar și prin alte instrumente alese de către formator.

•

Formatorii pot decide când să efectueze sondajul de pre-instruire. Acesta poate fi aplicat în timpul înregistrării la curs a participanților sau ca activitate de curs la începutul
primei sesiuni.

•

Există trei module de formare în total iar formatorii pot decide cum să împartă schema de instruire în sesiuni separate. De exemplu, modulul 1 și o parte din modulul 2 pot fi
predate într-o singură sesiune, cu pauze între ele. Evaluarea finală poate fi organizată și într-o zi separată.

•

Flexibilitatea și adaptarea acestei scheme de formare, cu expertiza și aprecierea formatorilor și feedback-ul participanților, va face experiența mai memorabilă și mai eficientă.

•

Utilizatorii pot de asemenea face referire la setul de instrumente pentru mai multe informații.
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După zece ore de formare (5 ore individuale și 5 ore în comun), fiecare participant va putea să răspundă la următoarele:
•

Ce este dezinformarea? Câte tipuri de dezinformare există?

•

Cum pot detecta ceea ce este real și ceea ce este fals pe Facebook sau Twitter?

•

Ce instrumente practice pot folosi pentru a distinge informațiile de propagandă?

•

Cum pot învăța să acord mai multă atenție și să exersez abilități de gândire critică?

•

De ce este de fapt dezinformarea publicată online? Cine beneficiază de pe urma acesteia?

•

Și cum îmi afectează aceasta viața?

Obiectivul instruirii - Obiectivul final este acela de a sensibiliza cu privire la dezinformarea întâlnită pe rețelele de socializare și de a învăța care sunt etapele necesare pentru a
răspunde în mod responsabil. Prin urmare, participanții vor dobândi cunoștințe generale și abilități de bază pentru a face față dezinformării atunci când se află pe rețelele de socializare.

Obiectivul de învățare 1 – A înțelege ce este dezinformarea
Obiectivul de învățare 2 – A înțelege modul în care media socială câștigă bani și de ce dezinformarea este prezentă pe rețelele de socializare
Obiectivul de învățare 3 – A înțelege cum să recunoașteți și să reacționați la dezinformare
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Focalizare
1.

Furnizați informații generale pentru a identifica și a încadra problema, pentru a permite înțelegerea și recunoașterea dezinformării pe rețelele sociale

2.

Creșterea gradului de conștientizare cu privire la motivele pentru care dezinformarea este publicată online pentru a induce în eroare în mod intenționat utilizatorii

3.

Disponibilitatea de a lua măsuri adecvate atunci când întâlnești dezinformarea

Prin urmare, participanții vor putea realiza următoarele:
1.0

Pot explica diferența dintre informare și dezinformare

1.1

Pot identifica tipurile de știri înșelătoare

2.1

Înțeleg consecințele de a crede și de a distribui știri false pentru societate și pentru propria persoană

2.2

Înțeleg motivele pentru care dezinformarea este publicată cu intenția de a mă induce în eroare

2.3

Știu că există unele interese politice sau comerciale care încearcă să-mi afecteze comportamentul online

2.4

Am o idee generală despre modul în care algoritmii afectează ceea ce vedem online

3.1

Înțeleg ce sunt exemplele de surse de informații credibile

3.2

Știu să verific informațiile și știu schimbările din peisajul media

3.3

Știu cum să mă apăr de amenințări și riscuri pe rețelele sociale

3.4

Știu ce pot face pentru a fi un utilizator al rețelelor sociale pozitiv și responsabil
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Modulul 1: Ce este dezinformarea

Dimensiunea clasei: 20 de persoane
Notă: Dacă toți cei 20 de participanți sunt seniori, vă recomandăm să împărțiți clasa în 2 grupuri, adică 2 clase separate
Cunoștințe anterioare necesare:
Este necesar ca participanții să aibă anumite abilități de alfabetizare media, astfel încât aceștia să fi avut experiență de navigare și interacțiune cu media.

Activitate / consultare înainte de predarea lecției
Participanții trebuie să completeze un sondaj pentru a ști care este nivelul lor de conștientizare privind știrile false, precum și platformele de socializare pe care aceștia le folosesc. În
timpul înregistrării, aceștia vor indica, de asemenea, vârsta, abilitățile lingvistice, interesele și alte abilități.
Consiliere privind obiectivele de instruire și schița de instruire simplificată, astfel încât aceștia să știe la ce se înscriu.
Aflați despre așteptările participanților, care trebuie juxtapuse cu feedback-ul colectat la finalul instruirii

Obiective de învățare:
1.0 Pot explica diferența dintre informare și dezinformare
1.1 Pot identifica tipurile de știri înșelătoare
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Activitate +
Durată

Descriere

Resurse și materiale sugerate

Introducere (5-10
minute)

Parcurgeți obiectivele cursului și obiectivele de
formare ale sesiunii actuale

Diapozitive simple/ fișiere / liste de
verificare

Cu privire la
definiții (10
minute)

În primul rând, cereți participanților să
Diapozitive simple/ fișiere / liste de
împărtășească propriile lor idei/definiții privind
verificare
cei doi termeni: informare versus dezinformare.
Oferiți definiția informării și a dezinformării
punând accent pe intenție. Acest lucru
realizează tranziția către următoare activitate.

Explorați tipuri de
știri înșelătoare
(30 de minute)

https://www.coe.int/en/web/freedomexpression/information-disorder
(pentru ca formatorii să știe și să fie
informați, fără obligația de a preda la
clasă)

Implicați participanții să își împărtășească
propriile experiențe.
Formatorii parcurg cu participanții tipurile de știri Info graficul sau o resursă
înșelătoare utilizând Info graficul
alternativă
Culisele ‘Fake News’ 10 Tipuri de
Adresați întrebări deschise acolo unde este informații derutante (nu este disponibil
posibil.
în toate limbile)

Potrivirea –
Lucrul în echipă (perechi)
Consolidarea a
ceea ce a fost
Elevii lucrează în perechi pentru a potrivi știrile
învățat (30 minute) la categoria corespunzătoare
Formatorii să verifice apoi cu întreaga clasă și
să explice de ce anumite știri se încadrează în
anumite categorii, dacă este necesar
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Formatorii pot adapta / simplifica
resursa, dacă este nevoie
Diapozitivele PowerPoint cu tipuri de
știri înșelătoare văzute pe platformele
de socializare

Obiective de
învățare

1.0
Pot explica
diferența
dintre
informare și
dezinformare

1.1
Pot identifica
tipurile de știri
înșelătoare

Evaluare

N.B. Se recomandă utilizarea
diferitelor exemple de știri înșelătoare
cu fiecare grup țintă (tineri / adulți), pe
baza intereselor lor.
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Participanții pot vorbi liber despre experiențele
lor
Feedback 5-10
minute

Poate fi sub formă de fișe, astfel încât
participanții să poată vedea mai clar și
în cazul unor erori tehnice
Formatorii să se asigure că toată lumea are Hârtie de scris pentru a lua notițe dacă
ocazia să își exprime opiniile.
este necesar

Total 90 minute
Resurse folosite de formator, în România:
1. (1.0) Informația/informarea, definiție: https://ro.wikipedia.org/wiki/Informa%C8%9Bie
2. (1.0) Social Media, definiție: https://ro.wikipedia.org/wiki/Media_de_socializare
3. (1.1) Propaganda, exemple: http://www.chinaembassy.org.ro/rom/picture/t1770914.html; https://ro.sputnik.md/Rusia/20200520/30307148/Numarul-

4.

5.

6.

7.

strainilor-care-primesc-cetatenia-Rusiei-a-crescut-de-25-ori.html; http://www.agorapress.ro/foto-amintiri-din-epoca-ceausescu-cum-arata-abecedaruldin-1982-vezi-ce-poezii-erau-la-moda/; https://www.radiotrinitas.ro/;
https://www.mediafax.ro/externe/mediafax-exclusiv-greta-thunberg-primul-mesaj-pentru-romania-fiti-uniti-impotriva-taierilor-ilegale-de-copaci-nevedem-in-strada-18934166
(1.1) Partizanat, exemple - https://www.romaniatv.net/olguta-vasilescu-ironica-dupa-declaratia-lui-marcel-vela-pnl-lanseaza-in-noul-cod-penal-alteinfractiuni_521369.html;
https://www.romaniatv.net/codrin-stefanescu-atac-devastator-la-cabinetul-orban-guvernul-orban-e-cas-de-nebuni-nebuni-care-ne-conduc-direct-sprepr-pastie_521231.html
https://www.romaniatv.net/planul-psd-pentru-a-amana-alegerile-pentru-2021-localele-la-6-luni-dupa-terminarea-starii-de-alerta_521343.html
(1.1) Mass-media: Știre partizană vs știre despre fapte: https://www.antena3.ro/actualitate/diicot-numele-lui-dragnea-nu-apare-in-raportuldesecretizat-privind-10-august-545954.html vs https://www.g4media.ro/surse-act-grav-de-intimidare-inspectia-judiciara-a-descins-la-parchetulgeneral-cu-cateva-ore-inainte-de-audierea-lui-liviu-dragnea-si-a-cerut-tot-dosarul-referitor-la-violentele-din-10-august.html;
https://www.g4media.ro/surse-act-grav-de-intimidare-inspectia-judiciara-a-descins-la-parchetul-general-cu-cateva-ore-inainte-de-audierea-lui-liviudragnea-si-a-cerut-tot-dosarul-referitor-la-violentele-din-10-august.html vs https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22488059-liviu-dragnea-despre-vizitaelve-iubita-nicio-institu-public-nu-acoperit-cheltuielile-pentru.htm
(1.1) Advertorial, exemple: https://www.euractiv.ro/infosociety/cei-mai-in-voga-specialisti-in-digital-din-europa-si-cele-mai-noi-gadgeturi-te-asteapta-laromexpo-1804
https://www.gds.ro/Bani-afaceri/publireportaj/2020-02-28/termoficarea-bomba-pe-care-olga-si-genoiu-o-lasa-sub-scaunul-viitorului-primar/
https://www.libertatea.ro/stiri/publicitate-noi-oportunitati-de-integrare-profesionala-a-tinerilor-2790778
https://www.facebook.com/pg/myrecorder/posts/?ref=page_internal
(1.1) Pamfletul, exemple: https://www.facebook.com/groups/521542158334200/permalink/871604023328010/,
https://www.facebook.com/kmkz.ro/posts/10159892483884746,
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https://www.youtube.com/watch?v=pc7MHVaf3Ek,
8. (1.1) Eroarea, exemple: https://www.mediafax.ro/cultura-media/elton-john-da-in-judecata-publicatia-the-times-ce-articol-l-a-deranjat-pe-cantaret9931063
9. (1.1) Click-bait, exemple http://www.cuvantul-ortodox.ro/recomandari/pregatiri-de-razboi-civil-si-de-criza-alimentara-in-europa-germania-adopta-unnou-plan-de-aparare-civila-cehia-recomanda-si-ea-cetatenilor-sa-si-faca-rezerve-de-hrana-si-sa-fie-pregatitipentru/?fbclid=IwAR1Bvu5zLp9tz0xAdYLby-g0uj15JrcnRcx327JGgNuPOT6TnWPgQZgUqd4
10. (1.1) Teoria Conspirației, exemple de contra-argumente în presa: https://euvsdisinfo.eu/report/the-reason-behind-the-coronavirus-scaremongering-isto-weaken-china-as-a-state/
https://euvsdisinfo.eu/report/covid-19-is-a-biological-weapon-to-make-the-planets-population-infertile/
11. (1.1) Pseudo-științe, definiție - https://ro.wikipedia.org/wiki/Pseudo%C8%99tiin%C8%9B%C4%83
12. (1.1) Dezinforma, dezinformare, definiție - https://www.dex.ro/dezinformare, https://www.dex.ro/dezinforma
13. (1.1) Dezinformarea, definiția Comisiei Europene, raport final al grupului de experți, 2018 - https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/finalreport-high-level-expert-group-fake-news-and-online-disinformation
14. (1.1) Dezordinea informațiilor, raportul Consiliului Europei - https://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-2018/16808c9c77
15. (1.1) Mis-informare, exemplu - https://www.monitorulsv.ro/Ultima-ora-local/2020-05-09/Sase-morti-de-coronavirus-din-judetul-Suceava-raportati-dedoua-ori-de-INSP
16. (1.1) Dezinformare, exemplu - https://www.paginademedia.ro/2018/07/rascoala-cu-furci-si-topoare-de-pe-romania-tv-amendata-pentru-fake-news-lapachet-cu-o-reclama-mascata-la-sampon
17. (1.1) Mal-informare, exemplu - https://www.g4media.ro/breaking-scolile-vor-fi-inchise-o-saptamana-incepand-de-miercuri-11-martie-cu-posibilitateade-prelungire-a-masurii.html?fbclid=IwAR0rAuv0WNnRZJQMpe4wL3uNlX8i7my8vqsLWSrfFmJkMYcte3e546O24QE si
https://mpublic.ro/ro/content/c_12-03-2020-17-03
18. (1.1) Citate false, exemplu https://www.digi24.ro/stiri/externe/sua/trump-se-lauda-pe-sine-cu-un-citat-din-ronald-reagan-inventat-1157250
19. (1.1) Ambiguitate, exemplu https://www.digi24.ro/stiri/externe/o-uriasa-placa-tectonica-de-sub-oceanul-indian-se-rupe-in-doua-este-ca-un-puzzle1311542
20. (1.1) Mistificare, studiu de caz ”arestarea lui Bill Gates” si exemple de resurse web pentru activarea gândirii critice - https://mediastandard.ro/o-glumaaustraliana-care-a-ajuns-fake-news-romanesc-arestarea-lui-bill-gates/; https://specialarad.ro/enola-day-bill-gates-arestat-mosneagul-de-180-de-anidin-india-si-alte-ranjete-ale-pisicii-cheshire-de-pe-internet/; https://www.invid-project.eu/
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Modulul 2: Modul în care media socială câștigă bani și de ce dezinformarea și propaganda sunt foarte
prezente pe rețelele de socializare

Dimensiunea clasei: 20 de persoane
Cunoștințe anterioare necesare:
Este necesar ca participanții să aibă anumite abilități de alfabetizare media, astfel încât aceștia să fi avut experiență de navigare și interacțiune cu media.

Obiective de învățare:
2.1 Înțeleg consecințele de a crede și de a distribui știri false pentru societate și pentru propria persoană
2.2 Înțeleg motivele pentru care dezinformarea este publicată cu intenția de a mă induce în eroare
2.3 Știu că există unele interese politice sau comerciale care încearcă să-mi afecteze comportamentul online
2.4 Am o idee generală despre modul în care algoritmii afectează ceea ce vedem online

Activitate + Descriere
Durată
Introducer Recapitulați Modulul 1 și parcurgeți scurt
e (10
rezultatele învățării din sesiunea prezentă
minute)

Resurse și materiale sugerate

Video și
Prezentați într-un mod mult mai simplu
Discuții (40 care sunt consecințele de a crede în
minute)
informații false.

Laptop și Proiector/
Calculatoare
Cum să devii restaurantul fals nr.
#1 pe site-ul TripAdvisor
(Youtube video de 18’)
Despre ce este vorba: Un
jurnalist decide să-și transforme
casa (The Shed) în restaurantul

În acest caz, un restaurant fals care a
devenit numărul unu pe un site cunoscut.
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Obiective de
învățare

Diapozitive simple/ fișiere /
liste de verificare

2.1
Înțeleg consecințele
de a crede și de a
distribui știri false
pentru societate și
pentru propria
persoană
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Participanții să descrie modul în care se
simt și să își împărtășească gândurile.
Ce se întâmplă când oamenii cred în
informații false?
Extrapolați la o scară mai mare și în afara
„restaurantului” în următoarea activitate
Discuții (30 Formatorii să extindă discuția la alte forme
minute)
/ exemple de informații false. Aceștia pot
ruga elevii să discute în perechi câteva
O
dintre consecințe, bazate pe scenarii
extindere a imaginare sau exemple din viața reală
activității
anterioare Care sunt câteva din consecințele de a
crede aceste “știri înșelătoare ”?
Arătați cum și de ce anumite persoane
postează știri false
Participanții să descrie modul în care se
simt și să își împărtășească gândurile.
Faceți legătura dintre emoții și
„dezinformare”, întrucât acelea care
provoacă emoții se răspândesc mai
repede.

nr.#1 din Londra și (de fapt!)
Reușește. Website fals, conturi
false pe rețelele de socializare,
creează un meniu fals.

Întrebare
secundară:
De ce cred oamenii
în informații false?

Activitate ALTERNATIVĂ: Puteți
înlocui cu alte videoclipuri de
lungimi similare pentru a
introduce subiectul.
Cu ajutorul unui laptop și
2.1 și 2.2
proiector, împărtășiți cu elevii
câteva exemple actuale / bine
cunoscute.
ex. Pizzagate, Interese politice cu
conținut înșelător (Papa Francisc
șochează lumea, îl susține pe
Donald Trump pentru
președinție),
https://www.stopfake.org/en/main
/
Dezinformarea, discursul de
instigare la ură, genocidul
https://www.nytimes.com/2018/10
/15/technology/myanmarfacebook-genocide.html
Interese comerciale cu conținut
înșelător (ex. Elon Musk să plece
de la Tesla)
Formatorii să selecteze
exemple adecvate ținând cont
de contextul național

Pauză 10
minute
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Activitate
interactivă
/ discuții

Motivele pentru care anumite persoane
postează știri false și cum fac acest lucru

După ce participanții au jucat jocul,
Sugestia 1: formatorii vor parcurge diferitele aspecte,
Formatorii
așa cum este ilustrat în foaia de informare
explică
a jocului.
jocul și
obiectivele
Rugați participanții să își împărtășească
5 minute
gândurile și întrebați dacă au întâlnit la
Jucați jocul diferite niveluri, evenimente similare în
timp de 20
lumea din jurul lor.
de minute,
urmate de
Faceți cursanții să înțeleagă că postările
20 de
devin virale, deoarece ele se hrănesc cu
minute de
emoțiile noastre.
discuție
Activitate ALTERNATIVĂ Formatorii
arată site-ul sau articole relevante. Grupul
Sugestia 2: trebuie să discute și să decidă care dintre
Formatorii
ele sunt concepute pentru a afecta
introduc
comportamentul oamenilor online din
site-ul și
motive politice sau economice.
activitatea, Grupurile își vor raporta alegerile și vor
aleg cel
descrie, de asemenea, emoțiile pe care lepuțin 2
au experimentat: șoc, frică, schimbarea
articole în
credințelor politice etc.
funcție de
Faceți cursanții să înțeleagă că postările
progresul
devin virale, deoarece ele se hrănesc cu
colectiv al
emoțiile noastre.
clasei.
(15 minute)
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Jucați jocul “Get bad news”
Maxim 20 de minute cu
îndrumare din partea formatorilor
Accesibil pe telefonul mobil
Disponibil în următoarele limbi:
Cehă, Olandeză, Germană,
Greacă, Esperanto, Poloneză,
Română, Sârbă, Slovenă,
Suedeză, Bosniacă.
http://getbadnews.com/wpcontent/uploads/2019/03/BadNews-Game-info-sheet-foreducators-English.pdf
Activitate ALTERNATIVĂ
folosind un site web cu exemple
de dezinformare
(http://factitious.augamestudio.co
m/#/) clasa va discuta articolele.

2.2 Înțeleg motivele
pentru care
dezinformarea este
publicată cu intenția
de a mă induce în
eroare

2.3 Știu că există
unele interese
politice sau
comerciale care
încearcă să-mi
afecteze
comportamentul
online

Formatorii își pot face, de
asemenea, propria selecție de
exemple de dezinformare văzute
pe rețelele sociale și nu numai.
Video sau Diapozitive pentru a
explica în continuare, dacă este
necesar
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Lucru în
grup și
discuții
(25 minute)
Money
Trail
(Traseul
Banilor)

Formatorii să ilustreze mai întâi un
exemplu și apoi să lucreze împreună cu
clasa pentru a găsi sursa de finanțare
pentru un raport / articol / post și să
deducă adevăratul scop.

30 minute
Lucru în perechi sau în grup.
Participanții să încerce să realizeze
sarcinile de mai sus
Participanții să prezinte apoi către toată
clasa descoperirile lor.
Participanții pot folosi, de asemenea, ca
exemplu orice celebritate din mediul web
sau personalități pe care le urmăresc
online și la ale căror surse de venit se
gândesc (Gândirea critică: Ce câștigă
persoana care postează conținutul? Cum
fac acest lucru?)
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Acces la internet, Calculator
/tabletă/telefon
Formatorii să selecteze conținut
adecvat
De exemplu.
Influenceri Instagram, Youtube,
publicitate condusă.

2.3 Știu că există
unele interese
politice sau
comerciale care
încearcă să-mi
afecteze
comportamentul
online

Notă: Participanții
Surse sugerate:
vor ști despre
(https://www.youtube.com/watch? câteva modalități în
v=BBPliYY2XN8) un video de 8
care oamenii pot
minute despre “Modul în care
câștiga bani pe
influencerii din social media își
rețelele sociale
folosesc adepții pentru a încasa
bani ”
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Ce este un
algoritm?

Formatorii explică participanților într-un
limbaj simplu ce este un algoritm

Discuții
libere

Analogii la viața de zi cu zi și exemple
despre modul în care algoritmii afectează
ceea ce văd online. Puteți discuta și
despre „bulele de filtrare”.

30 minute

Video-uri sau Diapozitive

2.4 Am o idee
generală despre
modul în care
algoritmii
afectează ceea ce
vedem online

Feedback
10 minute
Total: Cel puțin 3.5 ore
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Notă: Lecția despre algoritm poate fi făcută în grupul mixt, astfel încât aceasta să fie de 5 ore.
Resurse folosite de formator, în România:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

(2.1, 2.2 și 2.3) Efectele inducerii în eroare pentru interese comerciale, experiment jurnalistic VICE - https://youtu.be/bqPARIKHbN8, subtitrat în română
(2.4) Despre algoritmi - https://www.youtube.com/watch?v=6hfOvs8pY1k;
(2.2, 2.3 și 2.4) Video explicativ despre cum funcționează industria click-bait cu ajutorul algoritmilor - https://recorder.ro/jurnalismul-in-vremuri-de-criza-cum-functioneaza-industria-defake-news-si-click-bait-din-romania/
(2.1) Influențatorii de opinie, exemple și resurse despre popularitatea lor - https://www.dor.ro/sellysupreme/?gclid=EAIaIQobChMIg8mpp6DS6QIVwoGyCh2aOwpCEAAYASAAEgJmyPD_BwE;
https://www.youtube.com/watch?v=T_dIO4O_FDw;
https://life.hotnews.ro/stiri-muzica-23382475-cei-mai-succes-vloggeri-din-romania.htm
(2.3) vlogging, ca afacere - socialblade.com/YouTube; https://www.profit.ro/povesti-cu-profit/it-c/de-cat-trafic-are-nevoie-un-canal-romanesc-de-youtube-pentru-a-castiga-1-000-deeuro-16593858
(2.1, 2.2, 2.3, 2.4) Fake news pe înțelesul copiilor - https://www.youtube.com/watch?v=RDOFt1tFYx8&feature=youtu.be
https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/protectie/siguranta-pe-internet/fenomenul-stirilor-false
(2.1, 2.2, 2.3, 2.4) Bad news game pentru adolescenți https://getbadnews.ro/#intro; și pentru copii https://getbadnews.ro/droggame_book/junior/
(2.1, 2.2, 2.3) despre https://cji.ro/bad-news-jocul-care-te-vaccineaza-impotriva-dezinformarii-acum-si-in-limba-romana/;
(2.1, 2.2, 2.3, 2.4) Alte resurse. Curs online în engleză: Detectivul digital https://www.invid-project.eu/

Resurse suplimentare pentru ca formatorii să se familiarizeze cu subiectul, dacă este necesar:
https://www.youtube.com/watch?v=e_WfC8HwVB8&t=38s Un video de 4 minute de la Universitatea din Washington despre Algoritmi https://www.youtube.com/user/Simplilearn Diferite
videoclipuri despre tehnologie
https://www.youtube.com/channel/UCX6b17PVsYBQ0ip5gyeme-Q Curs intensiv privind navigarea informațiilor digitale
https://sproutsocial.com/insights/social-media-algorithms/
https://www.khanacademy.org/computing/computer-science/algorithms/intro-to-algorithms/v/what-are-algorithms
https://www.tynker.com/blog/articles/ideas-and-tips/how-to-explain-algorithms-to-kids/
https://kids.kiddle.co/Algorithm
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Modulul 3: Cum să o recunoști și să reacționezi la dezinformare
Durata totală: cel puțin 5 ore
Dimensiunea clasei: 20 de persoane în fiecare clasă (i.e. 10 tineri și 10 părinți/bunici)
Cunoștințe anterioare necesare:
Este necesar ca participanții să aibă anumite abilități de alfabetizare media, astfel încât aceștia să fi avut experiență de navigare și interacțiune cu media.

Obiective de învățare:
3.1 Înțeleg ce sunt exemplele de surse de informații credibile
3.2 Știu să verific informațiile și știu schimbările din peisajul media
3.3 Știu cum să mă apăr de amenințări și riscuri pe rețelele sociale
3.4 Știu ce pot face pentru a fi un utilizator al rețelelor sociale pozitiv și responsabil.

Activitate+
Durată
Introducere
(10 minute)

Descriere

Resurse și materiale sugerate

Parcurgeți obiectivele sesiunii.
Recapitulați Modulul 1 și 2

Diapozitive simple/ fișiere /
liste de verificare

Împărțirea
clasei pe
subiectul
surse de
informații
credibile
(25 de minute)

Participanții împărtășesc sursele de unde
primesc știri / informații.
Formatorii împărtășesc câteva site-uri /
surse de informații utile și de încredere. Ar
putea fi interesant pentru fiecare grupă de
vârstă să afle despre sursele de informare
ale celuilalt.
Ar putea fi interesant să aveți lista la
îndemână, astfel încât după parcurgerea
exercițiului „Verificați informațiile”, toți
cursanții să poată revizui lista din nou
pentru a înțelege ce constituie o sursă de
încredere.

Formatorii pot scrie aceste surse
pe tablă pentru a ajuta
participanții să colaboreze și să
țină o evidența. Puteți să includeți
și alte mijloace de a lua notițe.
Ex. Laptop și proiectare pe
ecran, distribuirea unui carnețel
în care participanții să noteze
informații pe durata întregului
curs
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învățare

3.1 Înțeleg ce
sunt
exemplele de
surse de
informații
credibile
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Schimbări în
peisajul
media (20 de
minute)

Cum se
verifică
informațiile
(cel puțin 60
de minute)

Acest exercițiu de împărtășire a
experienței participanților la clasă face
tranziția către obiectivul de învățare LO
3.2 privind cunoașterea modului în care
peisajul media s-a schimbat, spre
exemplu formularele tipărite față de
platformele digitale din ultimii ani.
Subliniați că dezinformarea nu este ceva
nou, ci aceasta este alimentată de noile
tehnologii.
Cum să identificați știrile false
Formatorii să parcurgă info graficul
- Puneți întrebări pe baza fiecărui
criteriu
- Includeți de asemenea “Verificarea
imaginii”, efectuarea unei căutări
inverse utilizând exemplul
https://tineye.com/
- Formatorii fac câteva exemple
împreună cu clasa, folosind diferite
criterii din info grafic
- Partajarea organizațiilor existente care
se ocupă cu verificarea faptelor
(consultați lista resurselor).

Tablă, laptop sau materiale de
scris
Diapozitive/fișe

Info graficul de la IFLA
https://www.ifla.org/publications/n
ode/11174
Disponibil în 41 de limbi, inclusiv
în limbile țărilor în care urmează
să se desfășoare cursurile pilot
(Sau utilizați materiale
alternative).

3.2 Știu să
verific
informațiile și
știu
schimbările
din peisajul
media

3.2 Știu să
verific
informațiile și
știu
schimbările
din peisajul
media

Fișe de prezentare sau
diapozitive cu un amestec de
articole de știri, postări de pe
rețele de socializare.

Lucru în grup: Cursanții să identifice în
cadrul grupurilor lor, care informație este
falsă și care este adevărată și să prezinte
apoi acest lucru.
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Pauză 15
minute
Identificarea
amenințărilor

Care sunt unele amenințări și riscuri pe
rețelele de socializare? Dimensiunea
națională versus dimensiunea individuală

Diapozitive/video/fișe de
prezentare

30 minute

Cum să te
aperi
30 minute

Brainstorming la nivelul întregii clase sau
în grupuri la întrebarea de mai sus.
Formatorii pot folosi videoclipuri sau
diapozitive pentru a explica în continuare.

Formatorii parcurg o parte din punctele
relatabile din document cu privire la
veniturile din publicitate, raportarea
dezinformării și abilitarea în acest sens.
Participanții pot face împreună un poster /
o listă privind Orientările generale:
Prezentați materialele și avansați
(combinați punctele de discuție de la 3.3
și 3.4).
Creșterea
A fi abilitat în loc de a respinge complet
conștientizării noutățile și sursele de informații
30 minute
A înțelege că „fake news” a devenit un
termen emoțional, utilizat ca armă pentru
a submina și discredita jurnalismul
Cum să folosiți abilitățile învățate în acest
atelier pentru a avea beneficii în viața de
zi cu zi, să alegeți în cunoștință de cauză.

3.3 Știu cum
să mă apăr
de amenințări
și riscuri pe
rețelele
sociale

Diapozitive/video/fișe de
prezentare
Planul de acțiune al UE și Codul
de practică privind dezinformarea
sunt disponibile online. Formatorii
pot selecta câteva puncte și
explica într-un limbaj simplu.
Materiale de scris
Diapozitive/video/fișe

3.4 Știu ce
pot face
pentru a fi un
utilizator al
rețelelor
sociale
pozitiv și
responsabil.

Total: 3.5 ore
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Resurse folosite de formator, în România:

1. (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) Documentar-opinie despre dezinformare și manipulare. Studiu de caz, anii 80
https://www.youtube.com/watch?v=tR_6dibpDfo&list=PL4CGYNsoW2iD7QKVp9UTffXSYtWB0zLo&index=5&t=0s&fbclid=IwAR280L7lBRCujH0nDVecwOqnBHZgnM2Ye21Dm9y8ffnWysmPLVrxTZzAj2E

2. (3.1, 3.2, 3.3, 3.4) Studiu Internațional Reuters 2019, date despre România - http://www.digitalnewsreport.org/interactive/
Resurse suplimentare pentru ca formatorii să se familiarizeze cu subiectul, dacă este necesar:
Siguranța online
https://www.webwise.ie/safer-internet-day/safer-internet-day-presentation/
Amenințări și riscuri ale dezinformării online
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/tackling-online-disinformation
Amenințări în social media
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/sg/Documents/risk/sea-risk-cyber-101-part9.pdf
Studiu privind alfabetizarea media și problemele de abilitare online ridicate de serviciile media bazate pe algoritmi
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/study-media-literacy-and-online-empowerment-issues-raised-algorithm-driven-media-services-smart
Webinar despre detectoarele de minciuni care abordează dezinformarea față în față
https://www.youtube.com/watch?v=V01HqmNOUbY&feature=youtu.be
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Tema finală/Evaluare
Activitate +
Durată
Sugestia 1
Stilul de familie
Game show

Resurse și materiale sugerate

Descriere

Formatorii să găzduiască un Game Show,
punând fiecare membru al familiei să joace
împotriva celuilalt într-un mod play-off. Ex:
Jeopardy, Jocul Pyramid.
Conținutul poate diferi, dar ar trebui să
acopere majoritatea punctelor de învățare
importante din formare.
De asemenea, familiile pot crea o știre
adevărată și o știre necorespunzătoare
chiar înainte de ziua jocului, pe care o pot
oferi formatorilor, pentru a fi încorporată
într-o rundă specială a Game Show-ului.
Lăsați participanții să decidă dacă este
adevărată sau falsă.
Sugestia 2
Alternativ, poate fi parte a unei activități la
Kahoot
/ nivelul întregii clase în sesiunile anterioare.
Mentimeter /
Toată lumea participă în același timp și
Learningapps.org rezultatele sunt prezentate în timp real.
Test de evaluare
1 oră
Formatorii pot parcurge două runde de
întrebări în funcție de răspunsul cursanților
Pentru întrebări, consultați Anexa A.
Feedback și
Formatorii vor conduce discuția
închidere
30 minute

Proiector, Ecran, materiale pentru
punerea în scenă a „Game Show”

Learning
Outcomes
Evaluarea

Proiector, Ecran, aplicație
preinstalată pe ecranul
participanților.

Creați un test pe Kahoot /
Mentimeter înainte de lecție, care să
includă și întrebări de testare pentru
a vă asigura că toată lumea înțelege.

Learningapps.org este de asemenea
util pentru a include comentarii
Fișe tip chestionar

Total: 90 minute
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ANEXA A
Întrebări pentru evaluarea
finală
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Întrebări dezvoltate de către ALL DIGITAL
Obiectivele de învățare

Întrebări

Partenerul responsabil

1.0 Pot să explic diferența dintre informare
și dezinformare

Informația este:
a) O comunicare indiferent de forma sau conținut
b) Știre
c) Simbol matematic
d) Raport informativ de spionaj
e) Toate cele de mai sus

ALL DIGITAL

Dezinformarea este:
a) O informație falsă, deliberat creată și
distribuită ca să prejudicieze
b) Informație falsă care nu dăunează
c) O greșeală neintenționată
d) Informație care nu stârnește interes
1.1 Pot să identific tipurile de informații
mistificatoare

În ce tip de informație mistificatoare încadrezi imaginea
de mai jos?

ALL DIGITAL

a) Conținut sponsorizat
b) Clickbait
c) Pseudo Știință
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d) Satiră și Farsă
Sursa: https://www.bbc.com/news/blogs-trending40801967
În ce categorie de informație înșelătoare încadrezi
imaginea?

a)
b)
c)
d)

Propaganda
Clickbait
Conținut sponsorizat
Eroare

Care dintre tipurile de informații înșelătoare vizează
interes comercial?
a)
b)
c)
d)
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Întrebări pregătite de către EAVI
2.1 Înțeleg pentru societate și
pentru mine care sunt
consecințele de a crede informații
false

1.

EAVI

Imagine adevărată sau falsă? (Rechini la mall, după
furtună)
a) Adevărată
b) Falsă
Care ar fi reacția probabilă a cuiva la vederea acestei
imagini publicate pe rețelele de socializare (neștiind
adevărul)?
a) Panică și teamă
b) Să scrie un mesaj către autorul postării pentru
verificarea informației.
c) Mai multă încredere în rețelele sociale.
d) Să ignore și să nu partajeze imaginea.
Q2
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Q2:”Renunț!” ”Mark Zuckerberg va închide Facebook
luna viitoare!!!” Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar
crede că imaginea este reală?
a) Afacerile care se bazează pe Facebook ar începe să
găsească alternative.
b) Acțiunile Facebook s-ar prăbuși.
c) O creștere uriașă a serviciilor similare cu intenția de
atragere de noi utilizatori.
d) Toate cele de mai sus.
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Întrebări dezvoltate de către Fundația EOS

2.2 Înțeleg motivele pentru care
dezinformarea este publicată cu
intenția de a induce în eroare.

EOS

1. Cum îmi dau seama că o știre ca cea din imagine
induce în eroare?
a) Mă uit la dată. Pe 25 Februarie nu existau cazuri
de Coronavirus în România.
b) Este un clickbait, cu un titlu senzațional, care mă
distrage să văd că știrea este despre creșterea
vânzărilor într-un anume magazin.
c) Arată ca un advertorial nesemnalat. Descrierea
fotografiei localizează un anume magazin, dintr-o
anumită zona rezidențială.
d) Toate cele de mai sus
2. Care este motivul pentru care dezinformarea induce
în eroare oamenii? (întrebare cu variante multiple)
a)
Dezinformarea a fost inventată ca o tactică
de spionaj.
b)
Dezinformarea apare în timp de pace, din
motive comerciale, împotriva concurenților.
c)
Dezinformarea se referă la denaturarea
informațiilor reale utilizate pentru a lansa știri false
și de propagandă, inclusiv prin intermediul
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rețelelor sociale.
d)
Dezvăluirea oricărui tip de dezinformare
este un proces de durată.
3. (întrebare cu răspuns multiplu. Doar 2 sunt corecte)
Ca adolescent, mă protejez împotriva dezinformării,
prin:
a) Ignor. Este o problemă de adulți, despre
politică.
b) Fac o dublă verificare a știrilor, inclusiv
a mesajelor din bula mea social media.
c) Sunt bun! Mă amuz alături de prietenii mei
că sunt prea mulți termeni care înseamnă
același lucru: mis-informare, mal-informare;
nici o diferență cu dezinformarea.
d) Nu mă protejez. Am încredere în semenii
mei și îi urmăresc.
e) Rămân sceptic. Nu am încredere nici
măcar în declarațiile Gretei despre
schimbările climatice.
f) Solicit școlii mele să furnizeze cursuri
de alfabetizare media.
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Întrebări dezvoltate de către Ventspils Digital Centre
2.3 Știu că există
unele interese
politice sau
comerciale care
încearcă să-mi
afecteze
comportamentul
online

1. Una dintre funcțiile mass media este ideologică. Acest lucru înseamnă că:
a. Publicul receptează toate ideile și reflecțiile celor menționați în știri.
b. Presa e folosită doar ca să împrăștie minciuni în public.
c. Interesul presei este să respecte interesul publicului, relatând despre fapte, nu despre ideologii.

2. "Bulele virtuale/ Virtual bubbles" sunt :
a. Comunități online populate de utilizatori de rețele sociale cu gândire similară, în care oamenii nu se
confruntă cu opinii opuse.
b. Comunități online populate de utilizatori de rețele sociale cu aceeași idee, unde oamenii primesc
informațiile pe care le doresc fără a pierde timpul selectând singuri informațiile.
c. Comunități online care caută pe internet în scopuri cognitive.
d. Bulele virtuale se aplică numai comunităților profesionale și creează o înțelegere mai profundă a sferei
profesionale.

3. Participă la joc, adună X notițe colorate și câștigă o bicicletă!
a. Nu este o promovare a produsului.
b. Aceasta este o promovare a produsului.
c. Este un joc conceput pentru a mulțumi copiii.
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Întrebări dezvoltate de către Colectic sccl
2.4 Am o imagine
generală despre
modul în care
algoritmii
afectează ceea
ce vedem online

1. Pentru ce poate fi folosit un algoritm în contextul informaţiilor ? (marchează toate informațiile care se potrivesc)
a.
b.
c.
d.

Pentru a oferi o experiență mai bună atunci când navighez pe internet.
Pentru a manipula oamenii cu rea intenție făcându-i să creadă informații false.
Pentru a determina oamenii să cumpere anumite produs.
Pentru ca persoanele publice să aibă o popularitate mai mare.

2. Marchează toate răspunsurile corecte. Algoritmii sunt construiți pentru: (marchează toate informațiile care se
potrivesc)
a.
b.
c.
d.

rețelele sociale.
platforme de conținut video precum YouTube.
paginile web de presă
Manualele cursanților.

3. Marchează toate afirmațiile false, completând fraza. Algoritmii …
a. sunt concepuți într-un mod particular, pentru fiecare persoană în parte.
b. nu afectează conținutul pe care îl vedem atunci când răsfoim rețelele de socializare
precum Facebook sau Twitter.
c. nu sunt neutri: aceștia sunt afectați de interese economice sau politice. Nu ne protejează
de probleme.
d. algoritmii sunt ca o secvență de instrucțiuni care pot fi discriminatorii și ne pot reduce câmpul
de vedere al realității.
e. vă pot afecta atunci când decideți să solicitați o ipotecă sau o asigurare de sănătate
f. acționați ținând cont de fiecare căutare, "like" sau clic pe care îl faceți atunci când utilizați instrumente digitale
g. lucrează întotdeauna sub supraveghere umană.

Pregătit de către: EAVI pentru proiectul “Get Your Facts Straight”

Acest proiect este co-finanțat de Acțiunea pregătitoare “Alfabetizare media pentru toți” din cadrul programului DG CNECT al
Comisiei Europene. Acord de subvenție: LC-01249049

38

Întrebări dezvoltate de către Open Group
1. Numește mai jos câteva exemple de surse de informații credibile.
3.1 Înțeleg
care sunt cele
………………………………………………………………………………
câteva
exemple de
surse de
2. Care dintre aceste două știri provin dintr-o sursă de încredere?
informații
credibile

a)

b)

3. Care dintre aceste surse este de încredere?
a.
b.
c.
d.

Euronews.
Forumul Chemtrails.
National Geographic.
Mesajul Whatsapp.

Pregătit de către: EAVI pentru proiectul “Get Your Facts Straight”

Acest proiect este co-finanțat de Acțiunea pregătitoare “Alfabetizare media pentru toți” din cadrul programului DG CNECT al
Comisiei Europene. Acord de subvenție: LC-01249049

39

Întrebări dezvoltate de către Stiftung Digitale Chancen
3.2 Știu cum să
verific
informațiile și
cunosc
schimbările din
peisajul media

1. Ce poți face pentru a verifica dacă o informație este adevărată sau falsă? (Răspunsuri multiple)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Căutarea inversă a imaginii.
Verific data publicării.
Întreb o rudă.
Verific dacă textul conține diacritice greșeli de punctuație, majuscule sau erori de tastare
Nu trebuie să verific, pe internet totul este adevărat.
Verific dacă informația e scrisă pe ton emoțional.

2. Menționează cel puțin o resursă de verificare a unui site web, unde poți verifica dacă o știre este adevărată sau falsă:
………………………………………………………………………………
(răspunsul depinde de contextul național, în Germania ex. Hoaxmap)

3. Care propoziție este adevărată?
a. Știrile false sunt o nouă invenție a internetului.
b. Știrile false au existat înainte de apariția internetului și au fost mult mai periculoase.
c. Știrile false au existat înainte de apariția internetului, dar acum reprezintă un pericol în creștere, deoarece
toată lumea le poate crea și răspândi rapid pe internet.
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Întrebări dezvoltate de către CTC Rĳeka
3.3 Știu cum să
mă apăr de
amenințări și
riscuri pe rețelele
sociale

1. Este OK să transmit o fotografie cu mine atunci când o anumită persoană de pe o rețea de socializare îmi solicită
acest lucru?
a) Desigur, ne-am întâlnit online și îmi place această persoană.
b) Desigur, această persoană mi-a spus să nu-mi fac griji cu privire la acest aspect.
c) Nu. Nu sunt în siguranță dacă transmit o fotografie cu mine unei persoane pe care o cunosc doar online.
d) Nu. Poate această persoană mă cunoaște de la școală sau de la locul de muncă.
2. În setările de confidențialitate ale rețelelor sociale pot:
a) Edita lista de prieteni.
b) Modifica setările cu privire la persoanele care pot vedea postările și informațiile despre mine.
c) Schimba aspectul rețelei sociale.
d) Edita aspectul ferestrei de chat.

3. Ești pe o rețea de socializare și dai peste o discuție aprinsă și nepoliticoasă, a cărei temă te preocupă în mod
deosebit. Ce faci?
a) Citesc discuția, fac o documentare online, verific sursele despre faptele menționate, apoi scriu un
comentariu pe baza faptelor descoperite într-o manieră calmă
b) Trec de partea unuia și intru în la discuție.
c) Trec mai departe, imediat.
d) Citesc discuția, dar nu comentez în niciun fel.
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Întrebări dezvoltate de către Global Libraries - Bulgaria Foundation
3.4 Știu ce pot
face pentru a fi
un actor pozitiv și
responsabil pe
rețelele sociale

1. Fă o listă cu 2-3 instrumente pe care le poți utiliza pentru a verifica informațiile online:
………………………………………………………………………………

2. Este important să fii atent la ceea ce publici sau distribui pe rețelele de socializare? Spune cel puțin un motiv:
………………………………………………………………………………

3. Ce ai face pentru a îmbunătăți responsabilitatea digitală pe rețelele de socializare.

Nu este responsabilitatea mea să raportez o situație de ură în spațiul digital la care sunt martor
Nu discut offline despre comportamentul online inadecvat
Mă gândesc de două ori înainte de a posta și distribui
Sunt constructiv în comentariile mele
Altele.................................
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LISTA DE RESURSE
GENERALE
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Sistematizarea resurselor
Iată o selecție de resurse găsite de parteneri. Resursele se bazează pe aceste
categorii diferite:
1.

Material care poate fi utilizat în timpul sesiunilor de instruire, după cum urmează:
1.1. Studii de caz. Cazuri recente / actuale de dezinformare
(imagini, știri, povestiri) care pot fi utilizate în sesiunile de
instruire
1.2. Jocuri (participanții se pot distra în timp ce se joacă și reflectează asupra problemei)
1.3. Altele

2. Altele - Materiale didactice de utilizat între sesiuni
Material care poate fi folosit pentru a vă familiariza cu subiectul sau ca informații
de bază, pentru a fi utilizat între sesiuni sau la începutul sau la sfârșitul cursului.
Ar putea fi articole / videoclipuri / podcast-uri
3. Informații generale - Material pentru a ne informa / inspira
Cursuri, cărți, discursuri etc. Material care să ne țină la curent / informați cu privire la
metodologiile de rafinare și instrumentele care trebuie utilizate.
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Ventspils Digital Centre

TITLE

ORGANIZATION

Kā atpazīt viltus ziņu

LV portāls

Domā, pirms dalies!
Atpazīt viltus ziņas ir pa
spēkam katram

E-klase

Medĳu pratība - kā
jauniešiem atšķirt īsto
informācĳu no viltus
ziņām

pietiek.com

KĀ LASOT NETIKT
APMĀNĪTAM – 10
PADOMI

Gothe institut

Dezinformācĳa

lsm.lv

Interneta akadēmĳa

Interneta akadēmĳa
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CATEGORY

DESCRIPTION

LINK

TARGET

LANGUAGE

How to Recognize a Fake
Message

https://lvportals.lv/skaidrojumi/290703-ka-atpazitviltus-zinu-2017

General

Latvian

3

Think before you part!
Recognizing false messages is
powerful for everyone

https://www.e-klase.lv/aktualitates/zinas/domapirms-dalies-atpazit-viltus-zinas-ir-pa-spekamkatram?id=16458

Teacher,
parents

Latvian

4

How to tell young people the
right information from fake news

https://www.pietiek.com/raksti/viltus_zinas

General

Latvian

1,3,4

HOW TO NOT READ - 10 TIPS

https://www.goethe.de/ins/lv/lv/kul/sup/kla.html

General

Latvian

Disinformation

https://www.lsm.lv/temas/dezinformacĳa/

General

Latvian

Youtube channel about internet
use

https://www.youtube.com/channel/
UCNMrnafwXD2XKeeQOyfkFCw

General

Latvian

1,3

1,2,3,4

1,2
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Stiftung Digital Chancen
TITLE

BITTE WAS?! Kontern
gegen Fake und Hass
PLEASE WHAT?!
Countering fake and
hate

ORGANIZATION

Landesmedienzentr
um BadenWüttemberg
Regional Media
Centre BadenWuerttemberg

CATEGORY

1

Fakt oder Fake: Wie
man Falschmeldungen
im Internet entlarven
kann
Fact or Fake: How to
Expose False Reports
on the Internet

MIMIKAMA - Zuerst
denken - dann klicken
MIMIKAMA - Think first click then

Fakefilter

so geht MEDIEN

klicksafe.de

MIMIKAMA association

Bundeszentrale für
politische Bildung
(bpb)

ARD, ZDF &
Deutschlandradio
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1

1, 2

1, 2, 3 & 4

DESCRIPTION

This is a campaign against hate and fake
news online. A creativity award, workshops
and social media content is provided. The
campaign offers also hands-on learning
material for teachers: introduction modules
(communication online, online hate and
what you can do against it, democratic
education), modules (fake new, AI and
algorithms, YouTube).
The website klicksafe.de informs about
fake news, hoaxes and social bots with
short texts and many links. It provides a
good overview of the topic and gives
advice on how to spot fake news. Klicksafe
also provides a media pedagogical
brochure with informational texts,
instructions for lessons and practical
worksheets. Furthermore, they have
developed a quiz about fake news where
you can test your newly gained knowledge
about the topic!
Identifies and publishes fake news with fact
check. The website publishes also the
research and possible reasons for the fake
news.
A webvideo project of the German Federal
Agency for Civic Education together with
youtuber Phillip Betz alias MrTrashpack
about fake news. Practical tips and tools to
uncover fake news are presented in short
videos
A project of ARD, ZDF & Deutschlandradio
(German public broadcasting corporations),
that provides many entertaining but very
instructive explanatory videos, a fake news
quiz, useful links, tutorials, worksheets but
also lessons and training units for teachers
on the subject of "recognising fake news on
the internet"

LINK

TARGET

LANGUAGE

Teachers/
Students

German

Teachers/
Students

German

https://www.mimikama.at/

General

German

http://fakefilter.de/

Teachers/
students

German

https://bitte-was.de/fuerlehrkraefte/lehrmaterial-unddownloads/informationskompetenz

Website:
https://www.klicksafe.de/themen/problematisch
e-inhalte/fake-news/
Brochure:
https://www.klicksafe.de/service/schule-undunterricht/klicksafe-to-go/
Quiz:
https://www.klicksafe.de/typo3conf/ext/quiz_m
aker/Resources/Public/game/?path=https://ww
w.klicksafe.de/%3FeID%3DquizJson%26uid%
3D6%E2%80%8B

https://www.br.de/sogehtmedien/stimmtdas/luegen-erkennen/unterrichtsmaterial-unwahrheiten-luegen-erkennen-stundenablauf100.html

Teachers/
students/
General

German
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Fundatia EOS – Educating for an Open Society

TITLE

ORGANIZATION

CATEGORY

DESCRIPTION

LINK

1.1; 2.4

Explanatory documentary on how
the fake news and clickbait
industry in Romania works, during
the Coronavirus pandemic;
Explanation about how algorithms
works

https://recorder.ro/jurnalismul-in-vremuri-de-crizacum-functioneaza-industria-de-fake-news-si-clickbait-din-romania/

Documentary

Recorder.ro

About Romanian
Vloggers and their
commercial benefit

Youtube, Social blade

2.3

Social blade is a youtube feature

http://socialblade.com/youtube

”What’s an algorithm?”

TEDEd

2.4

Explanatory video for youngers
about algorithm

2.3

Selly Supreme

Operation InfeKtion:
How Russia Perfected
the Art of War | NYT
Opinion

www.dor.ro
publisher

NYT
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3.4

TARGET

LANGUAGE

General

Romanian

https://www.youtube.com/watch?v=6hfOvs8pY1k

Teenagers

English,
Romanian
subtitles

The story of most popular
teenager vlogger and singer in
Romania. 2M+ fans on Youtube.
Famous since he was 11. In 2019
he turned 18.

https://www.dor.ro/sellysupreme/?gclid=EAIaIQobChMIg8mpp6DS6QIVw
oGyCh2aOwpCEAAYASAAEgJmyPD_BwE

Teenagers

Romanian

Video documentary about the
Operation InfeKtion, launched by
Russian propaganda against US,
in the 70th.

https://www.youtube.com/watch?v=tR_6dibpDfo&li
st=PL4CGYNsoW2iD7QKVp9UTffXSYtWB0zLo&index=5&t=0s&fbclid=IwAR280L
7lBRCujH0nDVecwOqnBHZgnM2Ye21Dm9y8ffn
WysmPLVrxTZzAj2E

General

English,
Romanian
Subtitles
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Centre of Technical Culture Rijeka

TITLE

ORGANIZATION

CATEGORY

DESCRIPTION

LINK

TARGET

LANGUAGE

Fake restaurant

Vice

1.1

Video about how people are
affected by fake news

https://www.youtube.com/watch?v=bqPARIKHbN8

Youth and
Adult

English

Bad news game

DROG

1.2

Game in which one creates fake
news and spreads it via social
networks - great to see how these
things are actually done

https://getbadnews.com/#intro

Youth and
Adult

Various
languages

How to evaluate online
sources

Croatian agency for
electronic media and
UNICEF

2

Guide on how to evaluate online
sources

https://www.medijskapismenost.hr/kako-kritickivrednovati-izvore-na-internetu/

Youth

Croatian

How to spot false
information and fake
news

Croatian agency for
electronic media and
UNICEF

1.1

Student handbook for media
literacy - a lot of practical
exercises and examples

https://www.medijskapismenost.hr/wpcontent/uploads/2018/04/lazne-vijesti.pdf

Youth

Croatian

Navigating Digital
Information

Crash Course

Video course about digital
information and fake news

https://www.youtube.com/watch?v=L4aNmdL3Hr0&l Youth and
Adult
ist=PL8dPuuaLjXtN07XYqqWSKpPrtNDiCHTzU
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COLECTIC, SCCL
TITLE

ORGANIZATION

Several sources

Several

¿Qué hacemos con tanta
noticia falsa en Internet? Animacion

Magic Markers

La razón por la que
aparecen las FAKE
NEWS. Santiago
Cosme.
Algoritmos que detectan
bulos y noticias falsas
¿Cómo no caer en las
trampas de la
desinformación?
La larga historia de las
noticias falsas

Campanya CAC durant el
confinament COVID. Fake
news 1
L’autoverificador: com
identificar informacions
falses

Guerra al Fake

CATEGORY

LINK

TARGET

LANGUAGE

Webpage that help you to to
identify fakenews in mass media

https://maldita.es/malditobulo/ (ES)

Youth

Spanish

1

Video about fake news and
disinformation

https://www.youtube.com/watch?v=RoBaPsoHNAM

Youth

Spanish

Santiago cosme

1

Video about fake news and
disinformation

https://www.youtube.com/watch?v=5H6Ec849yRM

Youth

Spanish

portalcienciayficcion

1

Video about algorithms

https://www.youtube.com/watch?v=Qdgj6XRNvFI

Youth

Spanish

Centro Gabo

1

Video about fake news and
disinformation

https://www.youtube.com/watch?v=g7aIP-QdHzI

Youth

Spanish

https://elpais.com/cultura/2018/06/08/actualidad/152
8467298_389944.html

Youth

Spanish

El Pais

1.1

DESCRIPTION

1.3 Other

The long history of fake news. The
political use of lies began long
before social networks, the
construction of other realities has
been a constant since ancient
Greece

Consell de
l'Audiovisual de
Catalunya

1

Video of a campaign against
disinformation during COVID19

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v
=dyEnpxxbwE4&feature=emb_title

Youth and
Adult

Catalan

media.cat/

1

The self-tester: how to identify false
information

https://www.media.cat/2020/03/13/autoverificadoridentificar-informacions-falses/

Youth and
Adult

Catalan

Multimedia report on
disinformation. It gathers sources of
information in various formats,
includes expert opinions and
suggestions. It is a very suitable
document to understand the
subject.

https://nuriasegurainsa.atavist.com/guerra-al-fake

Youth and
Adult

Spanish

Nuria Segura Insa,
freelance journalist
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EUROPEAN ASSOCIATION FOR VIEWERS INTERESTS

TITLE

ORGANIZATION

CATEGORY

DESCRIPTION

https://mediaedlab.com/2018/05/06/lessons-formedia-literacy/

https://nesetweb.eu/wpcontent/uploads/2019/06/AR2_Full_Report_With
_identifiers_Teaching-Media-Literacy.pdf

English

https://euvsdisinfo.eu/

English,
Russian
and
German

Lessons for Media
Literacy

Medialab

All

Short list of curriculum lessons
includes resources created at the
Media Education Lab plus other
great lessons that are aligned with
the theory and practice of media
literacy and the pedagogies they
value.

Teaching media literacy
in Europe: evidence of
effective school
practices in primary and
secondary education,
Analytical Report

Prepared by NESET for
the Commission

3

90-page document on practices,
approaches and methodologies

EUvsDisinfo

European External
Action Service’s East
StratCom Task Force

1.1, 2

Using data analysis and media
monitoring services in 15
languages, EuvsDisinfo identifies,
compiles, and exposes
disinformation cases originating in
pro-Kremlin media that are spread
across the EU and Eastern
Partnership countries. Database,
articles and analyses about new
development in disinformation
methods and practice.

LINK

TARGET

All

All

NOTES

English

ADDITIONAL FACTCHECKING WEBSITES
LINK

NOTES

https://www.bufale.net

Italian

https://www.miniver.org

Spanish

https://fullfact.org

UK-based
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NOTES

https://www.politifact.com

US-based

https://faktograf.hr

Croatian

Acest proiect este co-finanțat de Acțiunea pregătitoare “Alfabetizare media pentru toți” din cadrul programului DG CNECT al
Comisiei Europene. Acord de subvenție: LC-01249049

9

OPEN GROUP SOC. COOP.

TITLE

ORGANIZATION

CATEGORY

DESCRIPTION

MIUR campaign carries out "a
decalogue against hoax, a toolbox
to allow girls and boys to defend
themselves against fake news
circulating on web". Within the
GENERAZIONICONNESSE
project

#BASTABUFALE

MIUR

1

Abc digitale/Coliblite

Open Group

1

Butac - bufale un tanto
al chilo

Fred Fact non si fa
fregare dale bufale

Covid-19 attenti alle
Bufale

butac

3

Aos Fatos
1

Ministry of Health,
Italy
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LINK

TARGET

LANGUAGE

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuolaboldrini-e-fedeli-presentano-decalogo-antibufale-il-progetto-riguardera-4-2-milioni-diragazzi

Youth

Italian

https://vimeo.com/310531555/795ea5c73f

Youth

Italian

Website that collects tips
and articles on fake news

https://www.butac.it/

General

Italian

Comics focused on fake news and
fact checking, available in 7
languages

https://factcheckingday.com/articles/24/thiscartoon-has-7-tips-for-fact-checking-onlineinformation

Youth

7
languages

Youth and
Adults

Italian

Digital education project, focus
on fake news, videos and
materials

Collection of fake news about
COVID-19 circulating on the web
and social media. It's a useful
guide to dispel false myths and
provide a simple explanation
based on scientifically proven data

http://www.salute.gov.it
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ALL DIGITAL AISBL

TITLE

ORGANIZATION

CATEGORY

DESCRIPTION

LINK

TARGET

LANGUAGE

https://lie-detectors.org

Students
10-15 year
old

English,
French
and
German

Lie Detectors

Lie detectors

1, 2, 4

A project and a 90-minute training
programme bringing journalists to
schools to carry out classes on
fake news and disinformation

UNBIAS AWARENESS
CARDS

UNBIAS research team

1, 2, 4

A research project which created
awareness cards and facilitator
booklet on Algorithms

https://unbias.wp.horizon.ac.uk

All age
groups

English

BBC article on fake
news and false
memories

BBC

News article

https://www.bbc.com/news/technology-49435387

All age
groups but
mostly
adults

English

Webwise.ie

Webwise

Irish website with various
resources on media literacy

https://www.webwise.ie/teachers/what-is-fakenews/

Youth

English

Fake news and the
spread of
misinformation: A
research roundup

Journalistsresource.org

A list of research articles on fake
news

https://journalistsresource.org/studies/society/inter
net/fake-news-conspiracy-theories-journalismresearch/

Adults

English
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Global Libraries – Bulgaria Foundation

TITLE

Gramoten.li

ORGANIZATION

CATEGORY

DESCRIPTION

Media Literacy Coalition

1.2, 3

Different resources developing
basic digital-media literacy from
elementary education to
completion of secondary education

LINK

TARGET

LANGUAGE

http://gramoten.li

Schools in
Bulgaria

Bulgarian

https://www.safenet.bg/bg/risks/317dezinformaciya-i-falshivi-novini

Children

Bulgarian

Disinformation and fake
news

SafeNet - National
Center for Safe Internet

2, 3

Develops methodologies and
manuals for children, young
people, parents and teachers in
order to raise awareness of the
dangers of using information and
communication technologies

Fake News: Check

NOVA TV

1.1

Fake news checking

https://nova.bg/proveri

All

Bulgarian

Fact check

mediapool.bg

1.1, 2

True or not platform

https://www.mediapool.bg/vyarno-ili-ne-cat74.html

All

Bulgarian

Fact check

StopFake

1.1, 2

Fact checking site

https://www.stopfake.org/bg/

All

Bulgarian
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