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FAKE NEWS - JAK JE ROZPOZNAĆ?

 

Fake news, czyli
informacja
nieprawdziwa, która
ma na celu
wprowadzenie
odbiorcy w błąd. 

KILKA RAD JAK ROZPOZNAĆ FAKE
NEWS

weryfikuj autora informacji
weryfikuj źródło informacji i sprawdzaj ją w
innych źródłach
weryfikuj adres strony
weryfikuj datę publikacji
weryfikuj treść i nagłówki, które często są
kontrowersyjne

 

 

UWAGA! FAKE HUNTER!

 

Na stronie https://fakehunter.pap.pl znajdziecie
informacje o aktulanych fake newsach dotyczących
koronawirusa oraz jak być z nimi na bieżąco.
Polecamy!
 



16 LAT POLSKI W UE!

 

Dokładnie 1 maja 2004
przystąpiliśmy do
wspólnoty Unii
Europejskiej. Od tego
czasu wiele zmieniło
się w naszym kraju. 

CO WIĘCEJ?

21 grudnia 2007 wstąpiliśmy do strefy
Schengen, dzięki temu możemy swobodnie
podróżować po Europie bez konieczności
posiadania paszportu, czy stania w
kolejkach na granicach
Lipiec - grudzień 2011 to nasz czas w
Radzie Europejskiej. Co pół roku zmienia
się kraj, który obejmuje przewodnictwo w
Radzie Europejskiej i przewodniczy pracom
Rady Unii Europejskiej, jest gospodarzem
unijnych wydarzeń, odgrywa kluczową rolę
w większości obszarów działania UE. 
 (strona https://www.polskapomoc.gov.pl/P
rezydencja,w,Radzie,UE,1421.html) 
Od stycznia 2018 działa Punkt Informacji
Europejskiej Europe Direct w Łodzi. 

 

 



SZKOLENIE DLA NGO

Chcesz dowiedzieć się więcej o
programie Erasmus+, Kreatywna Kultura,
projektach centralnych Komisji
Europejskiej, RPO, PO WER?
Chcesz poznać tajniki pisania projektów -
dowiedzieć się jak opisywać kluczowe
elementy we wnioskach?
Jeśli tak, to zapraszamy Cię na szkolenia
dla członków NGO - oczywiście w wersji
online.
Czeka Was 5 dni z naszymi ekspertami! 
 
Data i godzina 19,22,24,26 oraz 29.06,
godzina 17-20.
Zapisy na naszym Facebooku lub stronie.

 

ZAPRASZAMY NA DZIAŁANIA ONLINE

 

Z uwagi na istniejące
ograniczenia
związane z
koronawrirusem,
przenosimy nasze
działania w
przestrzeń wirtualną. 


