
 

 

 

 

 

     Buletin Informativ al proiectului 
desinfoEND  

 

Dezvoltarea gândirii critice a adulților vulnerabili pentru a 
contracara dezinformarea în Europa 

Aflați mai multe despre proiect 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Noutăți despre proiect 

Bine ați venit la proiectul desinfoEND, care a început în februarie 2022 și 
va dura doi ani, până în februarie 2024. Scopul acestui proiect este de a 
combate dezinformarea în Europa prin dezvoltarea gândirii critice și a 
abilităților de alfabetizare media a adulților vulnerabili. Pe termen lung, 
participarea lor digitală activă și incluziunea socială vor fi îmbunătățite. 

Pentru a atinge acest obiectiv, vor fi create două rezultate: 1) un set 
inovator de instrumente, creat împreună cu adulți vulnerabili, care sprijină 
formarea incluzivă și participativă în domeniul TIC și alfabetizării media 
prin implementarea SEA cu o abordare participativă, durabilă și dialogică, 
2) instruirea profesioniștilor și voluntarilor din educația adulților referitor 
la combaterea dezinformarii în cursurile lor TIC și/sau alte cursuri, folosind 
metodologia DMDL. Curriculumul cursului este conceput prin contribuția 
fiecărui partener și va fi lansat în curând. 

Contul nostru de Facebook este disponibil, precum și site-ul nostru. Vă 
puteți abona pentru a fi la curent cu noutățile proiectului. 

 

Să facem cunoștință cu partenerii proiectului 

Asociacion de Personas 
Participantes AGORA (Spania, 
coordonator) 

The Association of participants Ágora este o 
organizație neguvernamentală care activează în 
domeniul educației și formării adulților. Desfășoară 
activități adresate adulților care nu au pregătire 
academică, în special celor din grupuri vulnerabile 
care sunt expuse riscului de excluziune socială. Àgora 
oferă un cadru educațional pentru aproximativ 2400 
de participanți și are peste 150 de voluntari. Oferă o 
gamă largă de activități, inclusiv învățarea limbilor 
străine, alfabetizarea de bază, grupuri de formare TIC 
și adunări dialogice în literatură, matematică, arte și 
știință, printre multe alte activități.. 

Aflați mai multe despre organizație organisation. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Federació d'Associacions Culturals i 
Educatives de Persones Adultes 
(FACEPA, Spania) 

FACEPA este o federație de asociații culturale și 
educaționale ale adulților. Încurajează înființarea 
unei societăți democratice, participative, prin 
promovarea mișcărilor asociative ale persoanelor 
fără calificări academice. Grupurile țintă ale 
organizației includ grupuri de femei și grupuri 
multiculturale. FACEPA oferă instruire, adunări 
dialogice pentru alfabetizare și oportunități de 
dezbatere publică pentru a combate inegalitățile 
sociale și a promova dezvoltarea comunităților.  

Aflați mai multe despre organizație organisation. 

European Association for the 
Education of Adults (EAEA, Belgia) 

EAEA este o organizație neguvernamentală 
europeană cu 118 organizații membre în 43 de țări 
și reprezintă peste 60 de milioane de cursanți la 
nivel european. EAEA înseamnă Asociația 
Europeană de Educație a Adulților și sprijină 
învățarea accesibilă a adulților, în special pentru 
părțile interesate subreprezentate. Activitățile cheie 
ale organizației sunt: advocacy pentru educația 
non-formală a adulților și învățarea pe tot parcursul 
vieții, crearea de rețele și comunități și promovarea 
de informație și a resurse. 

Aflați mai multe despre organizație organisation.   



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fondazione Hallgarten-Franchetti 
Centro Studi Villa Montesca 
(Foundation Hallgarten, Italia) 

The Foundation Hallgarten este activă în domeniul 
cercetării și formării, tehnologiilor informației și 
comunicațiilor, educației în contextul integrării 
europene și al cooperării regionale. Activitatea sa 
este orientată spre planul Comisiei Europene de 
dezvoltare a învățării pe tot parcursul vieții ca 
instrument social și de lucru. Fundația își propune 
să definească un sistem educațional eficient care 
să îmbunătățească procesul de formare și să 
recunoască rezultatele învățării în orice formă de 
educație. 

Aflați mai multe despre organizație organisation. 

Grupul pentru Integrare 
Europeană (G.I.E, România) 

Grupul pentru Integrare Europeană este o 
organizație non-guvernamentală care contribuie 
activ la procesul de integrare al Uniunii 
Europene, prin acțiuni educaționale, acțiuni 
culturale sau alte tipuri de acțiuni. GIE 
organizează programe și formări profesionale în 
domeniul educației, culturii, socio-economic și 
politic pentru a contribui la procesul de integrare 
europeană în România și nu numai. În paralel, 
organizația este activă în crearea activităților de 
diseminare și a structurilor mass-media și 
colaborează cu mai multe ONG-uri pentru 
promovarea democrației și a drepturilor omului. 

Aflați mai multe despre organizație organisation. 

 



 

 

 

 

 

 

 
     Abonați-vă pentru a continua să primiți buletinul nostru informativ 
 

Asta e tot deocamdată! 

Ne întâlnim la următorul nostru buletin informativ ! 
 

 

 

 

 

 

 


