Ε3: Παιδεία των Μέσων

Παραπληροφόρηση χωρίς κακή πρόθεση; Παραπληροφόρηση με κακή
πρόθεση; Κακόβουλη πληροφόρηση;
Βάλε Χ στο σωστό κουτί για κάθε παράδειγμα.
1.

Προεδρικές εκλογές ΗΠΑ, 2016
ΣΟΚ! Ο Τραμπ θα αποκαλύψει απόρρητο έγγραφο που θα
καταστρέψει τον Ομπάμα!

Προεδρικές
εκλογές ΗΠΑ,
2016

ΣΟΚ! Ο Τραμπ θα αποκαλύψει απόρρητο έγγραφο
που θα καταστρέψει τον Ομπάμα!
ΣΟΚ! Ο Τραμπ θα αποκαλύψει απόρρητο έγγραφο που θα καταστρέψει τον
Ομπάμα! Θυμάστε τότε που η κυβέρνηση Ομπάμα βοήθησε στην υιοθεσία…

Πηγή: https://www.nytimes.com/2016/11/25/world/europe/fake-news-donald-trump-hillary-clintongeorgia.html

Παραπληροφόρηση
χωρίς κακή πρόθεση

Παραπληροφόρηση
με κακή πρόθεση

Κακόβουλη πληροφόρηση

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό
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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2.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ WHOPPER

ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ
-

ΣΤΡΑΜΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΟ ΚΟΛΑΚΕΥΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ
ΜΕ ΤΥΡΙ
ΕΛΑΦΡΩΣ ΦΟΥΣΚΩΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ

Πηγή: https://www.boredpanda.com/fast-food-ads-vs-reality/

Παραπληροφόρηση
χωρίς κακή πρόθεση

Παραπληροφόρηση
με κακή πρόθεση

Κακόβουλη πληροφόρηση

3.

Πηγή: https://www.lifehack.org/322176/behind-the-scenes
-wonderful-instagram-photos-make-you-rethink-social-media

Παραπληροφόρηση
χωρίς κακή πρόθεση

Παραπληροφόρηση
με κακή πρόθεση

Κακόβουλη πληροφόρηση

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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4.
Χαχαχα ο Τζος είπε σε όλους πως έσπασε το χέρι
του παίζοντας ποδόσφαιρο, αλλά το έσπασε
πέφτοντας από το κρεβάτι του

χαχαχαχαχαχα αλήθεια;;;
Ποιος σου το ειπε;
Ο ίδιος το είπε!
Μου είπε να μην πω τίποτα σε
κανέναν αλλά δε με νοιάζει
Οι χαμένοι δεν πρέπει έχουν
μυστικά!
Εντελώς χαμένοοοος!!!!

Παραπληροφόρηση
χωρίς κακή πρόθεση

Παραπληροφόρηση
με κακή πρόθεση

Κακόβουλη πληροφόρηση

5.

Η AP έχει διαγράψει ένα tweet σχετικά με την γέννηση μιας
καμηλοπάρδαλης, επειδή περιλάμβανε μια φωτογραφία που απεικόνιζε
άλλη καμηλοπάρδαλη. Ετοιμάζεται νέο tweet.

Παραπληροφόρηση
χωρίς κακή πρόθεση

Παραπληροφόρηση
με κακή πρόθεση

Κακόβουλη πληροφόρηση

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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6.

Μαρία

Η Σάρα μου είπε σήμερα πως παίρνει
συνεχώς μηνύματα από άγνωστους αριθμούς

Παράξενο, δεν δίνει συνήθως τον αριθμό της
σε αγνώστους

Κοίτα τι είδα σήμερα στις τουαλέτες του
σχολείου

Είναι ο αριθμός της!

Ναι μάλλον κάποιος νόμιζε πως θα έχει
πλάκα :/

Θα το δείξω αύριο στον επιστάτη και θα
του ζητήσω να το φτιάξει!

Καλή ιδέα! Θα της στείλω μήνυμα να την
ενημερώσω

Παραπληροφόρηση
χωρίς κακή πρόθεση

Παραπληροφόρηση
με κακή πρόθεση

Κακόβουλη πληροφόρηση

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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7.
Ο Τραμπ έχει υποστήριξη από όλους τους ηγέτες, κάτι που θα τον
κάνει να γίνει ακόμα πιο σπουδαίος και δυνατός. Αυτές οι εκλογές θα
φέρουν τεράστια αλλαγή στις ΗΠΑ.

ΣΥΝΤΑΡΑΚΤΙΚΟ: Ο Πάπας Φραγκίσκος δήλωσε την
υποστήριξη του για τον Τραμπ, και δημοσίευσε εκπληκτική
δήλωση σχετικά με τους λόγους της απόφασής του –
ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΤΟΥ

Πηγή: https://davidbuckingham.net/2017/01/12/fake-news-is-media-literacy-the-answer/

Παραπληροφόρηση
χωρίς κακή πρόθεση

Παραπληροφόρηση
με κακή πρόθεση

Κακόβουλη πληροφόρηση

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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Απαντήσεις
1. Παραπληροφόρηση με κακή πρόθεση: το άρθρο που συνδέεται με τη σελίδα είναι
πιθανότατα ψεύτικο (η σελίδα του Facebook φαίνεται σχηματική και ανεπίσημη και
το άρθρο είναι γεμάτο με ενδείξεις αναξιοπιστίας: ΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, χρήση
συναισθηματικής γλώσσας και ακραίες δηλώσεις) και ο σκοπός πίσω από τη διάδοση
αυτών των πληροφοριών είναι να βλάψει μια άλλη πολιτική παράταξη.
2. Παραπληροφόρηση χωρίς κακή πρόθεση: έχετε φάει ποτέ ένα burger που έμοιαζε
ακριβώς με τη διαφήμιση; Μάλλον όχι. Είχε παρόλα αυτά ωραία γεύση; Σίγουρα ναι!
Η διαφήμιση δείχνει μια ψεύτικη εικόνα, αλλά ο σκοπός της δεν είναι να σας βλάψει,
απλά προσπαθούν να πουλήσουν περισσότερα burgers (και ακόμη και αν δεν
φαίνονται ωραία, εξακολουθούν να έχουν καλή γεύση).
3. Παραπληροφόρηση χωρίς κακή πρόθεση: Οι φωτογραφίες του Instagram σπάνια
αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα, όπως αυτή που δείχνουν τα κορίτσια σε αυτή
την εικόνα. Μπορεί να κάνει κατακόρυφο μόνη της; Όχι, χρειάζεται τη βοήθεια
κάποιου. Αυτή η ψεύτικη εικόνα βλάπτει κανέναν; Όχι, στην ουσία. Απλώς η κοπέλα
θα πάρει απλά μερικά likes παραπάνω για κάτι που δεν μπορεί να κάνει στην
πραγματικότητα.
4. Κακόβουλη πληροφόρηση: Ο Τζος είπε στον Μαρκ ένα μυστικό, και ο Μαρκ έστειλε
αμέσως μήνυμα στον Άντονι, αντί να το κρατήσει για τον εαυτό του. Ο Τζος στην
πραγματικότητα έσπασε το χέρι του πέφτοντας από το κρεβάτι του και όχι παίζοντας
ποδόσφαιρο, αλλά ο Μαρκ αποκάλυψε την αλήθεια. Ακόμη και αν η πληροφορία
ήταν αληθής, δεν έπρεπε να μοιραστεί για διασκέδαση. Όταν ο Τζος μάθει ότι ο Μαρκ
δεν κράτησε το μυστικό του, θα στεναχωρηθεί.
5. Παραπληροφόρηση χωρίς κακή πρόθεση: Το προηγούμενο tweet του AP περιείχε
την εικόνα της λάθος καμηλοπάρδαλης. Μοιράστηκε μια εικόνα που ήταν εσφαλμένα
συνδεδεμένη με το γεγονός; Ναι. Έβλαψε κανέναν που δεν ήταν η σωστή
καμηλοπάρδαλη; Σίγουρα όχι.

6. Κακόβουλη πληροφόρηση: Ο αριθμός τηλεφώνου της Σάρα είναι μια πολύ ιδιωτική
πληροφορία, που δε θα έπρεπε να βρεθεί σε μια πόρτα μπάνιου. Είναι ο πραγματικός
της αριθμός; Πράγματι. Θα της κάνει κακό το γεγονός ότι μια ιδιωτική πληροφορία
δημοσιοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή της; Σίγουρα ναι! Σε κανέναν δεν αρέσει να
λαμβάνει μηνύματα από αγνώστους.

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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7. Παραπληροφόρηση με κακή πρόθεση: Το άρθρο περιέχει σχεδόν σίγουρα ψευδείς
πληροφορίες (ΟΛΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ, ισχυρή γλώσσα και το URL που είναι πολύ παρόμοιο
με μια πραγματική ιστοσελίδα ειδήσεων, αλλά έχει δύο επιπλέον γράμματα). Το
άρθρο αυτό έχει ως στόχο να αυξήσει την υποστήριξη του καθολικού λαού προς τον
πρόεδρο Τραμπ, διαδίδοντας ένα ψέμα, επηρεάζοντας έτσι την πολιτική ισορροπία
της χώρας: αυτή η πληροφορία είναι και ψεύτικη και επιβλαβής.

This document by Dimeli4AC is licensed under CC BY-SA 4.0.
To view a copy of this license, visit https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το παρόν υλικό
αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη του και η Επιτροπή δεν έχει κανένα μερίδιο ευθύνης για
οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.
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