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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

Παράρτημα 1 
 

Ποιο είναι το μήνυμα; 

Για αυτήν την άσκηση, ο διευκολυντής γνώσης μπορεί να υποστηρίξει και να διευκολύνει τη μάθηση 

της ομάδας δίνοντας τους ένα σύντομο παράδειγμα και να τους εμπλέξει σε μια συζήτηση π.χ. "Ποιο 

είναι το περιεχόμενο του μηνύματος." Μόλις οι συμμετέχοντες αισθανθούν σίγουροι και καλά 

ενημερωμένοι για να προχωρήσουν, θα πρέπει να αναλάβουν την εργασία αυτή λαμβάνοντας υπόψη 

τις ακόλουθες ερωτήσεις. 

Όταν προσδιορίζετε εάν ένα μήνυμα μέσου ενημέρωσης είναι αυθεντικό ή ψεύτικο, είναι σημαντικό να 

κοιτάξετε το ίδιο το μήνυμα και να κατανοήσετε γιατί μεταδίδεται: 

• Ποιο είναι το περιεχόμενο του μηνύματος; 

• Είναι η ίδια είδηση σε πολλά μέρη του μηνύματος; 

•  Ποια είναι η ημερομηνία της ιστορίας; 

•  Υπάρχει μια κλίση στο μήνυμα / υπάρχει προκατάληψη στο μήνυμα; 

•  Είναι η είδηση  γεγονός ή είναι άποψη; 

• Ποια άποψη εκφράζεται και τι μένει εκτός (δεν εκφράζεται); 

  



 
 
 

 
 

Παραρτήματα 

This project has been funded with support from the European Commission. The 
EMKIT2 project reflects the views only of the author, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein. 

3 

Παράρτημα 2 
 

Ψεύτικές Ειδήσεις(Fake News): Πως να τις εντοπίσετε 

Ο διευκολυντής γνώσης θα πρέπει να δημιουργήσει και να δώσει μια παρουσίαση που καθορίζει το 

πλαίσιο για την ανάπτυξη της κατανόησης της ομάδας για τις ψεύτικες ειδήσεις και  τις διάφορες 

μορφές που μπορούν να έχουν. 

Οι ψεύτικες ειδήσεις μπορούν να έχουν πολλές μορφές, αλλά υπάρχουν διάφοροι ευρείς τύποι: 

• Εσκεμμένη παραπληροφόρηση: γράφτηκε για κέρδος και μετά κοινοποιήθηκε στα κοινωνικά 

μέσα μεταξύ στοχευμένων ομάδων ανθρώπων που θέλουν να πιστέψουν ότι είναι αλήθεια. Η 

πρόθεση είναι να εξαπλωθούν οι ψεύτικές ειδήσεις  χωρίς οι αναγνώστες να αφιερώσουν 

χρόνο για επαληθεύσουν τις ειδήσεις ορθά.  

•  Λανθασμένοι τίτλοι: Ένας τίτλος ειδήσεων μπορεί να διαβαστεί  με έναν τρόπο ή να δηλώσει 

κάτι ως είδηση, αλλά στη συνέχεια το κύριος μέρος του άρθρου να  λέει κάτι διαφορετικό. 

•  Κοινή χρήση κοινωνικών μέσων δικτύωσης: η ικανότητα των κοινωνικών μέσων να εμφανίζουν  

μεγάλο αριθμό ειδήσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα σημαίνει ότι οι χρήστες ενδέχεται να 

μην αφιερώσουν χρόνο για να ερευνήσουν και να επαληθεύσουν την κάθε είδηση. 

 

1.Ποιος δημιούργησε ή πλήρωσε  το μήνυμα; 

2. Ποια είναι η ομάδα στόχος; 

3. Ποια είναι τα άμεσα μηνύματα; 

4. Ποια είναι τα έμμεσα μηνύματα; 

5. Τι παραλείπεται από το μήνυμα; 

6. Είναι ψεύτικο μήνυμα  ή γνήσιο μήνυμα; 

 


