Kako ustaviti lažne novice?
V svetu informacijskega preobilja in v času, ko dezinformacije in lažne novice uničujejo zaupanje
ljudi v medije in tudi v druge javne institucije, je sposobnost iskanja in uporabe verodostojnih
informacij ključnega pomena. Kakšna je vloga širše javnosti v tem procesu? Kdo in kako nam lahko
pomaga prepoznavati in ceniti verodostojne informacije?
Na praktični in interaktivni delavnici za zainteresirano širšo javnost bo strokovnjakinja Jessi McCarthy iz
organizacije Newseum poslušalce in poslušalke seznanila s pomenom medijske pismenosti v družbi, kjer
lažne novice in druge dezinformacije vplivajo na izid volitev ter na naraščanje sovraštva in nestrpnosti.
Delavnica bo v angleščini, vendar bo poskrbljeno za tolmačenje v slovenščino.
Hooked on Junk News: How We Got Here and the Road to Recovery
Jessi McCarthy, Newseum
08. marca 2019 od 11.00 do 13.00
Velika sejna soba ministrstva za kulturo, Maistrova 10, Ljubljana

O predavateljici
Izkušnje in znanje bo z vami delila Jessi McCarthy iz organizacije Newseum.
Jessi McCarthy je sodelavka organizacije Newseum. Trenutno izvaja delavnice medijske
pismenosti v petih državah, kjer poteka projekt. Ena od njih je tudi Slovenija, kjer bo
Jessi pripravila štiri delavnice: za študente in dijake, za učitelje, za novinarje in za
zainteresirano širšo javnost.

Opis delavnice
Seznanili se boste s pojavom dezinformacij in njihovim vplivom na družbo, pa tudi z različnimi načini
rabe tega izraza in razlogi zanjo. Izvedeli boste, kako lažne novice in druge oblike dezinformacij
vplivajo na demokracijo. Znali jih boste prepoznati in tudi drugim svetovati, kako naj ravnajo, da se
dezinformacije ne bodo širile s svetlobno hitrostjo.

Komu je namenjena
Predstavnikom javnih služb in nevladnih organizacij, ki se pri svojem delu srečujejo z lažnimi
novicami in drugimi oblikami dezinformacij, pa tudi vsem, ki bi se radi naučili prepoznavati lažne
novice.

Dodatne informacije
Lokalni partner Newseuma pri izvajanju projekta je Zavod Časoris.
Prijave na delavnico sprejemamo do 28. 2. 2019 na urednik@casoris.si
Za podrobnejše informacije pišite na urednik@casoris.si.
•
Twitter: @NewseumED, @CasorisUrednik, @ECAatState
•
Facebook: @NewseumED, @casoriszaotroke
•
Splet: newseum.org, casoris.si

