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Αυτή η δραστηριότητα είναι ένα σύνολο μεθόδων αναγνώρισης των Fake
News μέσω της δημιουργίας των δικών σας.
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Ένα δωμάτιο όπου όλοι οι
συμμετέχοντες έχουν χώρο.
Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να
έχουν πρόσβαση σε φορητό
υπολογιστή/smartphone ή tablet.
Τα γραφικά της 2ης εργασίας
εκτυπώνονται σε χαρτί A3 πριν την
άσκηση.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."
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Μέθοδοι διάρκεια σε λεπτά

Σύντομη εισαγωγή στα Fake News,
IFLA γράφημα 30

Σχεδιαγράμματα που τροφοδοτούν τη
σκέψη, για εκτύπωση 30

Εγχειρίδιο οδηγιών: "Πρέπει να
περιορίσουμε τα fake news".

30

Σχεδιάζοντας ψευδείς ειδήσεις 30

Παρουσιάζοντας ψευδείς ειδήσεις 30

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ/ΜΕΘΟΔΟΥ

Χρησιμοποιώντας τα γραφικά IFL "How to spot on Fake News", οι
συμμετέχοντες εξασκούνται στο πώς να εντοπίζουν ψεύτικες ειδήσεις.
Για το σκοπό αυτό πραγματοποιούνται διάφορες ασκήσεις. Στην τελευταία
φάση δημιουργούν τα δικά τους fake news.
Αυτή η ανάποδη διαδικασία ανάλυσης είναι διασκεδαστική για τους
συμμετέχοντες και τους βοηθά να αναγνωρίζουν τα Fake News πιο
γρήγορα.

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."
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1. Σύντομη εισαγωγή στα Fake News, IFLA infographic

Πώς να εντοπίζετε τα Fake News;
Οι ψευδείς ειδήσεις είναι ειδήσεις που σκόπιμα διαδίδουν ψευδείς,
παραπλανητικές ή παραποιημένες πληροφορίες. Οι επιδιωκόμενοι στόχοι
μπορεί να είναι διαφορετικοί.
Η μελέτη «Η διάδοση αληθινών και ψευδών ειδήσεων διαδικτυακά», από το
MIT το 2018 (http://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146)
δείχνει:

- Οι ψευδείς ειδήσεις έχουν 70% περισσότερες πιθανότητες να διαδοθούν
από άλλες ειδήσεις.
- Οι ψευδείς ειδήσεις στο twitter εξαπλώνονται τρομακτικά γρήγορα και
πολύ πιο μακριά από τις αληθινές ειδήσεις.
- Όσοι διαδίδουν πολλά αναπάντεχα νέα, η κοινωνική τους θέση ανεβαίνει.
- Για πολλούς χρήστες, δεν έχει καν σημασία αν διαδίδουν την αλήθεια. 
- Οι άνθρωποι προτιμούν να μοιράζονται κακά νέα παρά καλά νέα

Πηγή: Klicksafe Fake or true, Εισαγωγή.

«Η κριτική σκέψη είναι βασικό προσόν στην παιδεία για τα μέσα
ενημέρωσης και την πληροφόρηση. Η διδασκαλία και η προώθηση αυτής
της ικανότητας είναι ένα διεπιστημονικό, δια βίου εκπαιδευτικό έργο. Τόσο
ιδιωτικά, δηλαδή οικογένεια και φίλοι, όσο και θεσμικά, δηλαδή σχολεία και
άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, μπορούν να παρθούν πολυάριθμες
πρωτοβουλίες που διδάσκουν τον αλφαβητισμό στα μέσα επικοινωνίας. Η
IFLA δημιούργησε ένα γράφημα με οκτώ απλά βήματα (βασισμένο στο
άρθρο του 2016 "How to Spot Fake News" από το FactCheck.org) για να
μάθετε εάν μια είδηση   που έχετε μπροστά σας είναι αληθινή ή μπορεί να
αποδοθεί σε ψευδείς ειδήσεις. Χρησιμοποιούμε το γραφικό, το οποίο είναι
ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο σε πολλές γλώσσες, ως βάση για αυτό το
σύνολο μεθόδων.»1

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."
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2. Σύντομη εισαγωγή στα Fake News, γράφημα IFLA 

1) https://repository.ifla.org/handle/123456789/167

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."
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3. «Infographic»

Δημιουργούνται 5 μικρές ομάδες. Κάθε ομάδα ορίζει έναν γραμματέα.
Κάθε ομάδα λαμβάνει μια αφίσα με ένα γραφικό. Τα μέλη της ομάδας
μοιράζονται και καταγράφουν τα ευρήματά τους στην αφίσα.
Μετά από 5 λεπτά, η διαδικασία διακόπτεται. Οι αφίσες μεταβιβάζονται
στην επόμενη ομάδα με τη φορά των δεικτών του ρολογιού. Τα μέλη της
ομάδας διαβάζουν τώρα όσα έχουν ήδη γράψει και προσθέτουν
περαιτέρω δηλώσεις στις αφίσες. Οι ομάδες έχουν ξανά 5 λεπτά. Στη
συνέχεια, οι αφίσες μεταφέρονται ξανά.
Αυτό συμβαίνει έως ότου όλες οι ομάδες λάβουν ξανά τις αρχικές τους
αφίσες.
Τώρα κάθε ομάδα διαβάζει τα αποτελέσματα της αφίσας της. Αν υπάρχει
κάτι ασαφές, ζητούν διευκρίνιση. Αν κάποιος σκέφτεται κάτι άλλο,
σημειώνεται στην αφίσα.

Βάλτε καθένα από αυτά τα γραφήματα σε ένα επιπλέον φύλλο χαρτιού και
εκτυπώστε το.

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."
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4. Εγχειρίδιο οδηγιών: «Τι πρέπει να περιέχει μια ψευδής είδηση».

Όλοι οι συμμετέχοντες αναφέρουν τις εμπειρίες τους με ψεύτικες ειδήσεις
και συλλέγουν παραδείγματα άρθρων ψευδών ειδήσεων, αναρτήσεων ή
email στο flipchart ή σε ένα ψηφιακό pinboard.
Μαζί επεξεργάζονται τις σχετικές πτυχές των ψεύτικων ειδήσεων. π.χ.
Φύλλο λύσης Fake News:
Δακρύβρεχτος τίτλος
Η εικόνα  δεν ταιριάζει με το κείμενο
Γνωστά άτομα που είναι αρεστά, σε φωτογραφίες. 
Μη επαληθεύσιμες πηγές

5. Σχεδιασμός Fake News

Στόχος είναι να σχεδιαστεί ένα μήνυμα ψευδούς είδησης, λαμβάνοντας
υπόψη τα κριτήρια που διαμορφώθηκαν νωρίτερα.

"Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην παραγωγή της παρούσας
έκδοσης δεν συνιστά αποδοχή του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει
αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
αναλάβει την ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που
περιέχονται σε αυτήν."


