ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΟΤΗΤΑ: Ένα σύνολο
εργαλείων για την προώθηση της κριτικής σκέψης και των
δημοκρατικών αξιών

ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Πληροφόρηση &
Γραμματισμός των Μέσων

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Περιγραφή Ενότητας
Είμαστε συνεχώς περιτριγυρισμένοι από κάθε είδους πληροφορίες,
που έρχονται όλο και περισσότερο μέσω ψηφιακών καναλιών. Πώς
μπορούμε να αξιοποιήσουμε στο έπακρο αυτή την ευκαιρία, χωρίς να
παρασυρθούμε ή να παραπλανηθούμε; Αυτή η ενότητα θα σας διδάξει
να προσεγγίζετε πληροφορίες (ειδικά τις πληροφορίες στο διαδίκτυο)
οπλισμένοι με δεξιότητες κριτικής σκέψης, ώστε να ξεχωρίζετε
αξιόπιστες και αναξιόπιστες πηγές και να εξηγήσετε σε άλλους πώς να
κάνουν το ίδιο.
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Θέματα
• Παραπληροφόρηση, κακόβουλη παραπληροφόρηση, κακόβουλη
πληροφόρηση
• Πηγές πληροφοριών: αξιοπιστία και προκατάληψη
• Ελεγκτές γεγονότων
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Υπόμνημα
Λέξεις κλειδιά

Σενάρια
Συμβουλές
Ερωτήσεις
Δραστηριότητες
Πηγές
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Πληροφόρηση…
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
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ΨΕΥΔΕΣ
Παραπληροφόρηση
(Mis-information)
Διάδοση ψεύτικων
πληροφοριών χωρίς
κακές προθέσεις

ΚΑΚΟΒΟΥΛΟ
Κακόβουλη
Παραπληροφόρηση
(Dis-information)
Διάδοση ψεύτικων
πληροφοριών με
κακές προθέσεις
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Κακόβουλη
πληροφόρηση
(Mal-information)
Διάδοση
πραγματικών
πληροφοριών με
κακές προθέσεις

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Alex Miller
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Πληροφόρηση…
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Να είστε επιφυλακτικοί με τους τίτλους. Οι ψευδείς ειδήσεις συχνά έχουν πιασάρικους
τίτλους με κεφαλαία γράμματα και θαυμαστικά. Αν οι συγκλονιστικές δηλώσεις των
τίτλων φαίνονται απίστευτες, τότε μάλλον είναι ψεύτικες.
Κοιτάξτε προσεκτικά το σύνδεσμο. Ένας ψεύτικος ή παρόμοιος σύνδεσμος μπορεί να
αποτελεί προειδοποιητικό σημάδι ψευδών ειδήσεων. Πολλές ιστοσελίδες ψευδών
ειδήσεων μιμούνται αυθεντικές πηγές ειδήσεων, με μικρές αλλαγές στο σύνδεσμο.
Μπορείτε να μεταβείτε στην ιστοσελίδα, για να συγκρίνετε τον σύνδεσμο με τις
αναγνωρισμένες πηγές.
Διερευνήστε την πηγή. Βεβαιωθείτε ότι η ιστορία είναι γραμμένη από μια πηγή που
εμπιστεύεστε, που έχει φήμη για ακρίβεια. Αν η ιστορία προέρχεται από έναν
άγνωστο οργανισμό, ελέγξτε την ενότητα "Πληροφορίες«, για να μάθετε
περισσότερα.
Ψάξτε για ασυνήθιστη μορφοποίηση. Πολλές ιστοσελίδες ψεύτικων ειδήσεων έχουν
ορθογραφικά λάθη ή περίεργη δομή. Διαβάστε προσεκτικά, εάν βλέπετε τέτοια
σημάδια.
Λάβετε υπόψη σας τις φωτογραφίες. Οι ψευδείς ειδήσεις περιέχουν συχνά εικόνες ή
βίντεο που έχουν παραποιηθεί. Κάποιες φορές μπορεί μια φωτογραφία να είναι
αυθεντική, αλλά να μην ανήκει στο συγκεκριμένο περιεχόμενο. Μπορείτε να ψάξετε
από που προήλθε αυτή η εικόνα ή φωτογραφία.
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Ελέγξτε τις ημερομηνίες. Οι ψευδείς ειδήσεις ενδέχεται να περιέχουν
χρονοδιαγράμματα που δε βγάζουν νόημα ή ημερομηνίες γεγονότων που έχουν
τροποποιηθεί.
Ελέγξτε τα αποδεικτικά στοιχεία. Ελέγξτε τις πηγές του συντάκτη, για να
επιβεβαιώσετε ότι είναι ακριβείς. Η έλλειψη αποδεικτικών στοιχείων ή το να
εξαρτάσαι από ανώνυμους ειδικούς, μπορεί να υποδηλώνει μια ψευδή ιστορία
ειδήσεων.
Κοιτάξτε άλλες αναφορές του ίδιου γεγονότος. Αν καμία άλλη πηγή ειδήσεων δεν
αναφέρει την ίδια ιστορία, μπορεί να υποδηλώνει πως η ιστορία είναι ψευδής. Αν η
ιστορία έχει δημοσιευτεί από πολλές πηγές τις οποίες εμπιστεύεσαι, είναι πιο πιθανό
να είναι αληθής.
Μήπως η ιστορία είναι ένα αστείο; Κάποιες φορές οι ψευδείς ειδήσεις είναι δύσκολο
να ξεχωρίσουν από το χιούμορ ή τη σάτιρα. Ελέγξτε αν η πηγή είναι γνωστή για την
παρωδία που κάνει και αν τα στοιχεία και ο τόνος της ιστορίας σας υποδεικνύουν ότι
μπορεί να είναι μόνο για διασκέδαση.
Ορισμένες ιστορίες είναι σκόπιμα ψευδείς. Σκεφτείτε κριτικά τις ιστορίες που
διαβάζετε και μοιραστείτε μόνο νέα που γνωρίζετε ότι είναι αξιόπιστα.
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Δεν υπάρχει καθολική λίστα ελέγχου για να προσδιοριστεί με απόλυτη
βεβαιότητα, εάν μια πληροφορία είναι "πραγματική" ή "ψεύτικη".
Ωστόσο, εδώ δίνεται ένα καλό σύνολο ερωτήσεων για να κάνεις:

ΤΙ;

Για τι μιλάει αυτή η πληροφορία; Φαίνεται ο κύριος ισχυρισμός της
λογικός και αμερόληπτος; Υποστηρίζεται από στοιχεία (εξωτερικοί
σύνδεσμοι με άλλες πηγές, λίστες παραπομπών, …);

ΠΟΥ;

Πού βρήκες αυτές τις πληροφορίες; Έχει αναφερθεί η ίδια ιστορία
από άλλες πηγές; Η ιστοσελίδα φαίνεται αξιόπιστη (διεύθυνση URL,
δομή, περιεχόμενο, ...); Έχει υπερβολικό αριθμό διαφημίσεων και
αναδυόμενα παράθυρα;
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ΠΟΙΟΣ;

Ποιος έγραψε αυτές τις πληροφορίες; Ορίζεται σαφώς; Μπορείς να
βρεις άλλες πληροφορίες σχετικά με τον δημιουργό στο διαδίκτυο;
Έλεγξε τις ενότητες "Σχετικά με εμάς" και "Επικοινωνία" της
ιστοσελίδας: φαίνονται έγκυρες; Είναι η ιστοσελίδα ή / και ο
συγγραφέας συνδεδεμένοι με ενεργά και επαληθευμένα προφίλ
κοινωνικών μέσων;

ΠΩΣ;

Πώς παρουσιάζεται αυτή η πληροφορία; Είναι δομημένη με
επαγγελματισμό; Υπάρχουν οποιεσδήποτε οπτικές ενδείξεις
αναξιοπιστίας (ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη, ΟΛΑ ΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, υπερβολικά σημεία στίξης, ...);

ΓΙΑΤΙ;

Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της πληροφορίας; Είναι ο τόνος
ουδέτερος και ενημερωτικός ή μεροληπτικός και συναισθηματικά
φορτισμένος; Μήπως φαίνεται να ευνοεί μια συγκεκριμένη ερμηνεία
των γεγονότων σε αντίθεση με άλλες απόψεις;
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Υπάρχουν οργανισμοί των οποίων η δουλειά είναι αποκλειστικά ο
έλεγχος της εγκυρότητας ορισμένων άρθρων ή δηλώσεων:
αποκαλούνται ελεγκτές γεγονότων.
Εδώ δίνονται μερικά παραδείγματα ελεγκτών γεγονότων, που
μπορείς να εμπιστευτείς:
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Όμως τι πρέπει να
κάνεις, όταν
έρχεσαι
αντιμέτωπος με ένα
άρθρο που δεν έχει
ελέγξει ποτέ κανείς;

Έχεις αυτό που
χρειάζεται για να
γίνεις
δημοσιογράφος του
BBC;

Μάθε να διαβάζεις
ειδησεογραφικά
άρθρα με κριτική
ματιά!

Ώρα να εξασκηθείς
στον έλεγχο μερικών
γεγονότων!
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Όλα αυτά τα παραδείγματα και οι ασκήσεις είναι από την οπτική γωνία
ενός αναγνώστη ειδήσεων, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά που μπορείς να
μάθεις όταν βάλεις τον εαυτό σου στην θέση των άλλων.
Τι μπορείς να μάθεις από την προσπάθειά σου να δημιουργήσεις εσύ
ψεύτικες ειδήσεις;
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Συμπερασματικά…
• Οι πληροφορίες είναι παντού γύρω μας: μερικές είναι πραγματικές,
μερικές είναι ψεύτικες. Μερικές μοιράζονται για ενημερωτικούς
σκοπούς, μερικές με κακή πρόθεση. Να θυμάσαι τις 3 κατηγορίες:
παραπληροφόρηση, κακόβουλη παραπληροφόρηση και κακόβουλη
πληροφόρηση.
• Όποτε συναντάς κάποια πληροφορία, να διατηρείς κριτική στάση και
μη διστάσεις να κάνεις ερωτήσεις: ΤΙ; ΠΟΥ; ΠΟΙΟΣ; ΠΩΣ; ΓΙΑΤΙ;
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Συμπερασματικά…
• Βασίσου στους ειδικούς: διάβασε τις αναφορές των ελεγκτών
γεγονότων όταν έχεις αμφιβολίες, μάθε πως λειτουργεί η διαδικασία
ελέγχου των γεγονότων και εφάρμοσέ την κι εσύ. Και αν για
οποιονδήποτε λόγο η ανάλυση των ειδικών δεν σε πείσει, μη
διστάσεις να το ελέγξεις περαιτέρω ή να έρθεις σε επαφή μαζί τους!

17

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

Παραπομπές
• “Information disorder” theoretical framework: https://rm.coe.int/information-disorder-reportversion-august-2018/16808c9c77
• “Inoculation theory”: http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Gameinfo-sheet-for-educators-English.pdf
• Facebook’s Tips to Spot False News:
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
• BBC Reality Check: https://www.bbc.com/news/reality_check
• Snopes: https://www.snopes.com/
• https://www.snopes.com/fact-check/5-meter-tall-human-skeleton/
• https://www.snopes.com/fact-check/popcorn-pickle-battery/
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• Fact Check EU: https://factcheckeu.info/en/
• https://factcheckeu.info/en/article/la-c%C3%A9l%C3%A8bre-photographie-dun-parlementeurop%C3%A9en-vide-ne-prouve-rien1
• BBC iReporter: https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2590562670096
• The Evidence Toolkit: https://evidence-toolkit-moralmaze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/index.html

• Bad News Game:
• http://getbadnews.com/#intro (ages 15-35)
• http://getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro (ages 8-11)
• http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-foreducators-English.pdf (teacher’s materials)
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Κοινοπραξία

Αυτό το πρότζεκτ χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρότζεκτ αντικατοπτρίζει μόνο
τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
Αριθμός Υποβολής: 2018-1-DE03-KA201-047411
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