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Podpora Evropske komisije za pripravo te publikacije ne
pomeni potrditve vsebine, ki izraža le mnenja avtorjev, in
Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli
uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Cilji
• Opremiti mlade s kritičnim mišljenjem in
komunikacijskimi veščinami, potrebnimi za
razkrivanje laži o podnebnih spremembah in
napačne predstavitve dejstev ter znanstvenih
ugotovitev.

Namen
Projekt SLACC želi okrepiti mlade kot podnebne
ambasadorje, ki podpirajo generacijo svojih staršev in
starih staršev pri razumevanju kaj so dezinformacije in
populistična izkrivljanja o našem podnebju.

Zakaj SLACC?
V zadnjih letih je bil dosežen pomemben napredek pri
razumevanju podnebnih sprememb ter njihovih
vzrokov in posledic, obstaja pa tudi velik tok
neresničnih in zavajajočih informacij, ki so namenjene
zmedi javnosti in ustvarjanju dvoma o obstoju
podnebnih sprememb. Mediji in družbena omrežja so
postali nosilec glavnih lažnih novic.
Večina mladih se vse bolj zaveda podnebne krize in
meni, da je boj proti podnebnim naključjem prioriteta,
ki bi jo morali nasloviti. Opremljeni bodo z znanjem in
znanstvenimi dejstvi za razbijanje mitov o podnebnih
spremembah. To jim bo omogočilo širjenje resničnih
informacij in stališč o našem podnebju med starejšimi.

• Pripraviti mlade, da postanejo podnebni
ambasadorji za obrambo našega planeta pred
uničujočimi praksami.
• Razviti tečaj usposabljanja, katerega cilj je
omogočiti
mladinskim
delavcem
uporabo
inovativnih gamiﬁciranih digitalnih virov in metod iz
oči v oči za krepitev mladih pri zavračanju laži in
dezinformacij o podnebnih spremembah.

Rezultati
• Zbirka najpogostejših mitov in podnebnih lažnih
novicah skupaj z znanstvenimi dejstvi in razlagami.
• Spletno okolje iger (platforma), ki vsebuje
multimedijske učne vsebine, spletne kvize in uganke,
uporabne za razkritje lažnih novic o podnebnih
spremembah.
• Tečaj usposabljanja za mladinske delavce za
obravnavo vprašanja podnebnih sprememb z
uporabo orodij neformalnega izobraževanja.
• Mobilna izobraževalna in učna aplikacija z
dejavnostmi, koristnimi za ozaveščanje o okoljskem
problemu.

Ciljne skupine
• Vzgojitelji in mladinski delavci
• Mladi

