Akademia Fact-checkingu
Akademia Fact-checkingu to flagowy projekt edukacyjny
Stowarzyszenia Demagog – najstarszej w Polsce organizacji factcheckingowej. Od 5 lat prowadzimy stacjonarne oraz wirtualne
warsztaty i szkolenia, w trakcie których wyjaśniamy, w jaki sposób
wyszukiwać i weryfikować informacje, oceniać wiarygodność
źródeł, a także korzystać z użytecznych narzędzi online w walce
z fake newsami. Wspólnie z uczestniczkami i uczestnikami zajęć
rozwijamy kompetencje niezbędne w XXI wieku.
Zespół trenerski Stowarzyszenia Demagog składa się z blisko
20 mentorów i mentorek – doświadczonych analityków portalu
demagog.org.pl, którzy swoimi umiejętnościami i wiedzą w
zakresie fact-checkingu od lat dzielą się z uczniami, studentami,
nauczycielami i edukatorami, seniorami, a także przedstawicielami
biznesu i organizacji pozarządowych. Trenerzy Demagoga pracują
w takich miejscowościach jak: Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice,
Kielce, Kraków, Lublin, Łódź, Opole, Poznań, Sanok, Warszawa.
Docierają stamtąd do szkół w całej Polsce.

Nasza oferta
Warsztaty dla uczniów

Szkolenia dla nauczycieli

Akademia Fact-checkingu powstała
w odpowiedzi na lukę w systemie edukacji,
który tylko w niewielkim stopniu uwzględnia
zagadnienia weryfikowania informacji
i krytycznej analizy przekazów medialnych.

Dzięki udziałowi w szkoleniu Akademii Factcheckingu dowiesz się, jak skutecznie uczyć
weryfikowania informacji i krytycznego
myślenia* tak, aby zainteresować uczniów
i jednocześnie realizować podstawę
programową.

W trakcie warsztatów uczniowie:

Szkolenie dostosowane do potrzeb grupy:

w ramach gry Fakescape. Ucieknij fake
newsom wcielają się w fact-checkerów
relacjonujących kampanię prezydencką na
kilka tygodni przed wyborami w 2030 roku

obejmuje co najmniej 2 wybrane obszary
tematyczne oraz wskazówki, jak korzystać
z bezpłatnych kursów na platformie
edukacyjnej

pracują w zespołach

może przyjąć jedną z dwóch form:
angażującego warsztatu (dla grup
do kilkunastu osób) lub interaktywnego
wykładu (w przypadku większych grup)

poznają rzeczywiste przykłady fałszywych
treści rozpowszechnianych w mediach
społecznościowych oraz metody ich
rozpoznawania

90 minut

cała klasa

600 zł
(738 zł brutto)

jest potwierdzone certyfikatem uczestnictwa

120 minut
lub więcej

do ustalenia

* Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

950 zł

(1 169 zł brutto)

W wybranej formie:
stacjonarnie
lub zdalnie

Po polsku
lub po angielsku

Bez dodatkowych
kosztów

Szkolenia dla nauczycieli: obszary tematyczne
Fake news i inne rodzaje
fałszywych informacji

55 minut

Wiarygodne źródła
informacji

55 minut

Przybornik fact-checkera,
czyli narzędzia weryfikacji

55 minut

Jak reagować na fałszywe
informacje w rozmowie
i w sieci
55 minut

Zawsze w ramach
szkolenia: wskazówki, jak
korzystać z bezpłatnych
kursów na platformie
edukacyjnej Demagoga
10 minut

Szkolenia dla nauczycieli: efekty kształcenia
Fake news i inne rodzaje
fałszywych informacji
Dzięki udziałowi w szkoleniu:

Wiarygodne źródła informacji
Dzięki udziałowi w szkoleniu:

w prosty sposób wyjaśniam, czym są

podaję przykłady wiarygodnych źródeł

fałszywe informacje

informacji

podaję przykłady fałszywych informacji

oceniam wiarygodność źródeł informacji

z różnych dziedzin

według obiektywnych kryteriów

oceniam wpływ fałszywych informacji

wykorzystuję strategie pozwalające unikać

na rzeczywistość

źródeł niewiarygodnych

Szkolenia dla nauczycieli: efekty kształcenia
Przybornik fact-checkera,
czyli narzędzia weryfikacji
Dzięki udziałowi w szkoleniu:

Jak reagować na fałszywe
informacje w rozmowie i w sieci
Dzięki udziałowi w szkoleniu:

formułuję prawidłowe zapytania

reaguję profesjonalnie na powielanie

w wyszukiwarce internetowej

fałszywych informacji w rozmowie

stosuję techniki szybkiego przeszukiwania

bezpośredniej oraz w Internecie

obszernych zbiorów informacji

podejmuję z uczniami działania na rzecz

wykorzystuję do weryfikacji opcję

zwalczania dezinformacji

wyszukiwania obrazem

W pakiecie taniej!
Pakiet Uczniowie

Pakiet Szkoła

Pakiet Premium

Warsztaty dla uczniów

Warsztaty dla uczniów

Warsztaty dla uczniów

Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli

Nieograniczony dostęp
do wszystkich kursów
na platformie edukacyjnej

Nieograniczony dostęp
do wszystkich kursów
na platformie edukacyjnej

Nieograniczony dostęp
do wszystkich kursów
na platformie edukacyjnej

już od

499 zł/warsztat
(614 zł brutto)

już od

1299 zł

(1598 zł brutto)

już od

2299 zł
(2828 zł brutto)

Pakiet Uczniowie

1-2 grupy uczniów

3-6 grup uczniów

7 i więcej grup uczniów

24 zł/uczeń

22 zł/uczeń

20 zł/uczeń

90 minut

600 zł/warsztat
(738 zł brutto)

90 minut

550 zł/warsztat
(677 zł brutto)

90 minut

499 zł/warsztat
(614 zł brutto)

Pakiet Szkoła i Pakiet Premium

Warsztaty dla
uczniów zawsze
w najniższej cenie
499 zł za warsztat
– bez względu na
liczbę grup

W Pakiecie Szkoła
i w Pakiecie Premium
szkolenie dla
nauczycieli
aż 150 zł taniej!

W Pakiecie Premium
nieograniczony
dostęp do wszystkich
kursów na platformie
edukacyjnej
Demagoga – teraz
i w przyszłości

Skorzystaj z zasobów platformy edukacyjnej Demagoga
Te kursy będą zawsze
BEZPŁATNE DLA SZKÓŁ
https://previewed.app/

Interaktywne kursy
Materiały edukacyjne

Scenariusze zajęć

Fałszywe informacje.
Jak sobie z nimi radzić?

Sposoby weryfikacji
informacji w Internecie

Nagrania webinarów
platforma.demagog.org.pl

Skorzystaj z zasobów platformy edukacyjnej Demagoga
Poznaj nasz nowy kurs!
Fake news lub antynaukowe treści
na horyzoncie? Chcesz zatrzymać falę
dezinformacji wśród swoich znajomych
i bliskich? A może nie wiesz, jak właściwie
reagować na fałszywe informacje
pojawiające się w rozmowie
lub w komentarzach pod postem?
Skorzystaj z nowego kursu
na platformie edukacyjnej Demagoga.
Wybierz jedną z trzech ścieżek
(albo wszystkie trzy) i poznaj tajniki
skutecznego obalania
fałszywych informacji!
– Kurs dostępny już wkrótce –

Skontaktuj się z nami!

Patryk Zakrzewski

Aleksandra Monkos

koordynator Akademii Fact-checkingu

specjalistka ds. komunikacji i edukacji medialnej

patryk.zakrzewski@demagog.org.pl

aleksandra.monkos@demagog.org.pl

