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„Metody i sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści i fake news 

– szkolenie dla przedstawicieli i pracowników sektora edukacji 

nieformalnej” 
 

Instytut Współpracy Regionalnej serdecznie zaprasza osoby pracujące z młodzieżą lub z 

dziećmi do udziału w bezpłatnym szkoleniu, które odbędzie się w dniach 26-30.04.2020 

roku w miejscowości Puck ( województwo pomorskie). 

 Wymogiem koniecznym jest posiadanie co najmniej średniego wykształcenia.  

Mile widziane będą osoby działające w sferze edukacji pozaformalnej np. współpracujące 

z organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury czy klubami sportowymi.  

W ramach projektu planuje się przeprowadzenie szkolenia dla 40 osób pracujących z dziećmi 

i młodzieżą˛ podniesie ich umiejętności i zdobycie nowych kompetencji w zakresie 

obchodzenia się z treściami populistycznymi, hejtem, mową nienawiści i fake news. Szkolenie 

poprowadzą trenerzy z Polski przy wsparciu trenerów z Norwegii. 

Dzięki szkoleniu uczestnicy: 

 nauczą się, jak wspierać i edukować dzieci oraz młodzież w zakresie rozpoznawania treści fake news i 

mowy nienawiści w Internecie; 

 poznają narzędzia i metody pracy z młodzieżą w zakresie bezpieczeństwa w sieci; 

 wspólnie wypracują 10 scenariuszy zajęć warsztatowych skierowanych do młodzieży dotyczących 

ich ochrony przed hejtem, radykalizmem, populizmem, mowa˛ nienawiści, treściami fake news w 

Internecie; 

 poznają zasady aplikowania o środki na projekty w ramach programu Erasmus +; 

 na koniec szkolenia będą uczestniczyć w warsztatach pokazowych opartych na jednym ze 

scenariuszy wypracowanych w ramach szkolenia.  

 

I n s t y t u t  W s p ó ł p r a c y  

R e g i o n a l n e j   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkolenie odbędzie się w terminie: 26-30.04.2020 r. w Pucku. Organizatorzy zapewniają 

zakwaterowanie i wyżywienie w pokojach dwuosobowych  w „Domu Żeglarza” ( Harcerski 

Ośrodek Morski w Pucku, ul. Żeglarzy 1). 

Zgłoszenia do projektu przyjmujemy za pośrednictwem poczty elektronicznej.  

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie skanu 

wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego na adres: kontakt@iwr.org.pl  w 

terminie do 22 marca 2020r. 

 

 

 

 

Projekt „Metody i sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści i fake news – szkolenie dla 

przedstawicieli i pracowników sektora edukacji nieformalnej” realizowany jest w ramach 

Programu Edukacja, mającego na celu zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w 

obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych 

pomiędzy Polską, Islandią, Liechtensteinem oraz Norwegią w obszarze edukacji.    

Organizator projektu - Instytut Współpracy Regionalnej -  jest organizacją pozarządową 

skupiającą w swym działaniu ekspertów w zakresie realizacji projektów, które promują 

współpracę międzyregionalną i ponadnarodową na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno- 

gospodarczego. Najważniejszym priorytetem Fundacji są działania skierowane do młodzieży. 

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu! 



  
 
 

 

FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

do projektu „Metody i sposoby przeciwdziałania mowie nienawiści i fake news – szkolenie dla 

przedstawicieli i pracowników sektora edukacji nieformalnej”  

I. Dane osobowe uczestnika projektu 

Nazwisko: 

Imię: 

PESEL: 

Płeć:                              Kobieta                               Mężczyzna                     

Telefon kontaktowy: 

Adres e-mail: 

Adres zamieszkania (miejscowość, kod pocztowy, ulica nr budynku/ lokalu): 

 

 

 

II. Wykształcenie (proszę zaznaczyć właściwe)   

Podstawowe   

Gimnazjalne   

Zasadnicze zawodowe    

Zasadnicze branżowe    

Średnie branżowe    

Średnie  

Wyższe   

 

 



  
 
 

III. Przynależność do grupy docelowej – oświadczam, że: 

Jestem przedstawicielem, pracownikiem lub współpracuję z organizacją 

pozarządową lub ośrodkiem kultury.  

Jeżeli tak, proszę podać nazwę placówki ……………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 TAK       NIE 

Jestem instruktorem, trenerem sportowym, osobą pracującą z dziećmi lub 

młodzieżą w zakresie edukacji. 

Jeżeli tak proszę przedstawić krótko działania podejmowaną przez Pana/Panią 

w ramach pracy z dziećmi lub młodzieżą     ……………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 TAK       NIE 

 

 

 

                            ……..…..………………………………………….. 
                     Podpis kandydata     

 


