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Подкрепата на Европейската комисия за
изготвянето на настоящата публикация не
представлява одобрение на съдържанието, което
отразява гледните точки само на авторите и не може
да се търси отговорност от Комисията за всяка
употреба, която може да бъде използвана за
информацията, съдържаща се в нея.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
• Да подкрепи младите хора с умения за
критично
мислене
и
общуване,
необходими за разобличаване на лъжите
за климатичните промени и изопачените
факти и научни открития.

ОБЩА ЦЕЛ
SLACC има за цел да укрепи младите хора като
посланици на климата, които подкрепят
по-възрастните поколения в разпознаването
и развенчаването на популистки митове и
заблуди относно климата.

ЗАЩО SLACC?
През последните години е постигнат
значителен напредък в разбирането на
климатичните промени, техните причини и
последици, но наблюдаваме и огромен поток
от
дезинформация,
която
обърква
обществеността
и
поражда
съмнения
относно съществуването на климатичните
промени. Медиите и социалните мрежи вече
са основни канали за разпространение на
фалшиви новини. Мнозинството от младите
хора започва все повече да осъзнава
климатичната криза и да счита борбата с
климатичните промени за важна задача пред
обществото. В рамките на проекта младежите
ще придобият необходимите знания и
умения да противодействат на климатичните
митове с научни факти. Това ще им даде
възможност да разпространяват вярна
информация и нагласи към климата сред
по-възрастните хора.

• Да подготви младите хора да станат
посланици на климата, които да защитават
планетата от разрушителни практики и
убеждения.
• Да разработи обучителен курс, даващ
възможност на младежките работници да
използват иновативни игрови ресурси и
неформални методи за присъствени и
онлайн обучения, за да подкрепят младите
хора в отхвърлянето на лъжите и
дезинформацията относно климатичните
промени.

ПРОЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ
• Колекция от най-разпространените митове
и фалшиви новини за климата, придружени
от научни факти и обяснения
• Мултимедийно учебно съдържание под
формата на онлайн игри, викторини и
загадки, които да улеснят развенчаването
на климатични митове
• Програма и модулен курс за обучение на
младежки работници с методи на
неформалното образование
• Мобилно образователно приложение с
интерактивно учебно съдържание относно
митовете за климата

БЕНЕФИЦИЕНТИ
• Обучители и младежки работници
• Младежи

