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ΑΥΤΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΛΩΝ
ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την συγγραφή αυτής της έκδοσης δεν συνιστά την έγκριση του
περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει τις απόψεις μόνο των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να
ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι ψευδείς ειδήσεις (fake news), η
παραπληροφόρηση
(disinformation),
η
εσφαλμένη
παραπληροφόρηση
(misinformation)
και
η
κακόβουλη
πληροφόρηση (malinformation) συνιστούν
σοβαρές απειλές στον σύγχρονο ψηφιακό
κόσμο. Η σύγχυση των πληροφοριών
ενισχύεται από τον ταχύ ρυθμό με τον οποίο
η μεταδίδεται η πληροφορία στο σημερινό
οικοσύστημα
των
μέσων
μαζικής
ενημέρωσης
και
το
πλήθος
των
διαδικτυακών πηγών που μας κατακλύζουν.
Το γεγονός αυτό οδηγεί τους ανθρώπους,
ειδικά τους νεότερους, να αναλύουν βιαστικά
και
επιφανειακά
τα
στοιχεία
που
αναφέρονται
στις
ειδήσεις
και
να
εμπιστεύονται κανάλια πληροφόρησης που
συχνά δεν είναι 100% αξιόπιστα.
Ένας από τους κύριους διαύλους διάδοσης
ψευδών ειδήσεων θεωρείται ότι είναι οι
διαδικτυακές
κοινότητες,
οι
οποίες
χαρακτηρίζονται επίσης ως καθημερινή
πηγή πληροφόρησης που επιλέγουν πολλά
άτομα που ανήκουν στη Γενιά Ζ.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social
media), τα forums, τα blogs, καθώς και οι
φωτογραφίες
και
οι
πλατφόρμες
διαμοιρασμού βίντεο, όπου η προέλευση
των πληροφοριών συγκαλύπτεται χωρίς
δυσκολία, μπορούν να γίνουν θάλαμοι
αντήχησης (echo-chambers) παρόμοιων
ιδεών, καθιστώντας με αυτό τον τρόπο
εύκολη υπόθεση την ταχύτατη διάδοση
ψευδών πληροφοριών από οποιονδήποτε
χρήστη του διαδικτύου. Ο όρος «θάλαμος
αντήχησης» αναφέρεται σε ένα άδειο
δωμάτιο στο οποίο οι ήχοι αντηχούν ξανά
και
ξανά
προσκρούοντας
στους

ηχομονωμένους
τοίχους
του.
Στα
ειδησεογραφικά
μέσα,
περιγράφει
μεταφορικά έναν εικονικό χώρο στον οποίο
όλες οι ειδήσεις για ένα δεδομένο θέμα
συγκλίνουν, ενώ οι αποκλίνουσες απόψεις
δεν λαμβάνονται υπόψη. Σε αυτό το εικονικό
περιβάλλον, οι απόψεις των συμμετεχόντων
ενισχύονται ολοένα και περισσότερο μέσα
από τη συνεχή επανάληψη τους. Με πιο
απλά λόγια, μπορούμε να φανταστούμε ένα
δωμάτιο στο οποίο ένα μαγικό μπαλάκι
αναπηδά συνεχώς από τον έναν τοίχο στον
άλλο. Το μπαλάκι αντιπροσωπεύει τον τύπο
της πληροφορίας, ο οποίος είναι πάντοτε ο
ίδιος και μεταδίδεται σε όλους τους
παρευρισκόμενους στο δωμάτιο.
Ο καταιγισμός των πληροφοριών, το
ενδιαφέρον για πλατφόρμες που στηρίζονται
στην εικόνα και ενδεχομένως αποσπούν την
προσοχή των χρηστών από ουσιαστικές
λεπτομέρειες σε συνδυασμό με το
συναισθηματικό
τοπίο
των
μέσων
ενημέρωσης που βρίθει από αντιφατικές και
αμφιλεγόμενες
καταγραφές
γεγονότων
μπορούν να οδηγήσουν τους νέους σε
παγίδες με σοβαρές επιπτώσεις στην
κοινωνική, οικονομική και πολιτική τους ζωή.
Επομένως, είναι εξίσου επείγον και αναγκαίο
να καταστεί σαφές ότι κάθε χρήστης του
διαδικτύου, με ένα μόνο κλικ, μπορεί να γίνει
πολλαπλασιαστής
αβέβαιων
και
μη
επαληθεύσιμων γεγονότων, τα οποία
συμβάλλουν σε μία ποιοτική αλλαγή στη
δομή και την κουλτούρα του κοινωνικού
διαλόγου και στον τρόπο με τον οποίο
διαμορφώνουν τις απόψεις τους άλλα άτομα.
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Ο παρών οδηγός θα χρησιμοποιηθεί από
τους/τις Νεαρούς/ές Ηγέτες/ιδες για τον
σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων
κατάρριψης μύθων με στόχο την προώθηση
της συμμετοχής των συνομηλίκων τους
(συμπεριλαμβανομένων νέων ΕΕΑΚ και
ευάλωτων ατόμων) στα κοινά και την
πολιτική.
Παράλληλα, ο εν λόγω οδηγός φιλοδοξεί να
διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση
των δράσεων που προαναφέρθηκαν, οι
οποίες στοχεύουν στην ενεργοποίηση των
νέων Εκτός Εκπαίδευσης Απασχόλησης και
Κατάρτισης, εκείνων που ανήκουν σε
ευάλωτες ομάδες και των νέων γενικότερα,
προκειμένου να είναι σε θέση να
αναγνωρίζουν τις ψευδείς ειδήσεις, την
προπαγάνδα και τη χειραγώγηση.

Ειδικότερα, ο οδηγός επιδιώκει:
 να βελτιώσει το επίπεδο των
γνώσεων και της ευαισθητοποίησης
σχετικά με την ευρεία διάδοση των
ψευδών
ειδήσεων
μέσω
της
πρόσβασης σε ομάδες συνομηλίκων·
 να
διερευνήσει
πιθανές
και
αποτελεσματικότερες οδούς για τον
περιορισμό των ψευδών ειδήσεων
οργανώνοντας ομάδες κατάρριψης
μύθων που θα αποτελούνται από
συνομήλικα νεαρά άτομα·
 να προωθήσει την ανάγκη για μία πιο
υπεύθυνη πληροφόρηση και την
καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων.

Περιλαμβάνει
όλες
τις
απαραίτητες
κατευθυντήριες οδηγίες και μεθοδολογίες για
τον αποτελεσματικό τρόπο διεξαγωγής των
δράσεων με τη συμμετοχή ομάδων
συνομηλίκων αφενός στο πλαίσιο του
προγράμματος Youth MythBusters και
αφετέρου
όσον
αφορά
μελλοντικές
δραστηριότητες κατάρριψης σχετικών μύθων.

Τέλος, ο οδηγός έχει σχεδιαστεί με σκοπό να βοηθήσει τους χρήστες να
αναστοχαστούν και να σχεδιάσουν πώς θα υλοποιήσουν με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο συγκεκριμένες δράσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση
της εξάπλωσης των ψευδών ειδήσεων μέσω της οικοδόμησης μίας κοινότητας
ψυχικά ανθεκτικής απέναντι σε αυτή την απειλή.
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2. ΒΑΣΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΩΝ
FAKE NEWS
Γνωρίζουμε ότι είναι δύσκολο να βρισκόμαστε σε διαρκή ετοιμότητα και επιφυλακή, όμως
υπάρχουν ορισμένα προειδοποιητικά σημάδια που καλό θα ήταν να μην αγνοήσουμε.
Οι πέντε κανόνες που ακολουθούν παρακάτω μπορούν να εφαρμοστούν στην καθημερινή ζωή
και να μεταμορφώσουν καθέναν/καθεμία από εμάς σε προσεκτικούς και συνειδητοποιημένους
δέκτες πληροφοριών.
Κανόνας #1 «Δώστε προτεραιότητα σε Πρωτογενείς Πηγές Πληροφόρησης!». Η πηγή
άντλησης της είδησης είναι το πρώτο στοιχείο που πρέπει να κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου.
Αξιολογήστε κάθε πηγή ειδήσεων και, αν δεν την εμπιστεύεστε πλήρως, χρησιμοποιήστε τις
αναφορές της για να ανιχνεύσετε κάποια από τις πρωτογενείς πηγές της. Για παράδειγμα, εάν
διαβάζετε ένα άρθρο σχετικά με ένα συγκεκριμένο έγκλημα (θεματολογία που επηρεάζεται
έντονα από τη σύγχυση της πληροφορίας) και κάτι δεν σας πείθει, μπορείτε να προσπαθήσετε
να εντοπίσετε τα πρωτότυπα έγγραφα πραγματοποιώντας μία σύντομη έρευνα στο διαδίκτυο.
Γενικά, να εμπιστεύεστε μόνο πηγές που περιέχουν αυθεντικά αυτολεξεί παραθέματα (άμεσες
συνεντεύξεις στις οποίες αναφέρονται τα ονόματα των συμμετεχόντων) και να αποφεύγετε
πηγές που αποβλέπουν στον εντυπωσιασμό. Εάν εξακολουθείτε να μην είστε απόλυτα
ικανοποιημένος/η, αφήστε στην άκρη την είδηση και εξετάστε τον δικτυακό τόπο που τη
δημοσίευσε, την αποστολή του και τα στοιχεία επικοινωνίας. Στο τέλος αυτής της διαδικασίας, θα
έχετε σχηματίσει μία ολοκληρωμένη εικόνα για το ποιος τη δημοσίευσε και θα μπορείτε να την
χαρακτηρίσετε ως αξιόπιστη ή αναξιόπιστη πηγή.
Κανόνας #2 «Σκεφτείτε προτού κοινοποιήσετε μία είδηση!». Μην συμπεριφερθείτε
παρορμητικά αν διαβάσετε μία είδηση/δημοσίευση που αρχικά φαίνεται ενδιαφέρουσα,
ευχάριστη ή αστεία και, επιπλέον, προέρχεται από μία πηγή που θεωρείτε 100% αξιόπιστη.
Αφιερώστε λίγα λεπτά πριν τη μοιραστείτε με άλλα άτομα. Διαβάστε ολόκληρη τη δημοσίευση
και όχι μόνο τον τίτλο της, διότι μπορεί να είναι παραπλανητική και να στοχεύει απλώς στο να
συγκεντρώσει περισσότερα κλικαρίσματα. Ύστερα, σκεφτείτε τι σκοπεύετε να κοινοποιήσετε και
με ποιον τρόπο. Αν η όλη διαδικασία πρόκειται να αποδώσει θετικά αποτελέσματα, προχωρήστε
στην κοινοποίηση έχοντας πάντοτε υπόψη ότι οι ειδήσεις που κοινοποιείτε στους/στις φίλους/ες
σας μπορούν να κοινοποιηθούν και σε τρίτα άτομα.
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Κανόνας #3 «Προσέξτε τις αναδημοσιεύσεις!». Ανήκουν σε μία συγκεκριμένη κατηγορία
«κοινοποίησης» και λειτουργούν σαν τον/την κουτσομπόλη/α του χωριού που κάθε φορά που
διηγείται μία παλιά ιστορία είναι πιθανό να αλλοιώσει ή να παραλείψει σημαντικές λεπτομέρειες.
Εάν αποφασίσετε να εξετάσετε σε μεγαλύτερο βάθος μία ιστορία στο διαδίκτυο, θα πρέπει να
ρωτήσετε από πού και πότε προέρχεται για να αποφύγετε τον κίνδυνο «κατάρρευσης του
περιβάλλοντος» (context collapse). Ανεξάρτητα από το πόσο μακριά ή πόσο καιρό πριν συνέβη
μία ιστορία, μπορεί να ακούγεται σαν να συμβαίνει τώρα στη γειτονιά σας.
Κανόνας #4 «Να είστε ενεργοί/ές! Βοηθήστε να καταρριφθούν οι ψευδείς ειδήσεις!».
Γνωρίζετε ότι το Facebook και το Twitter δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αναφέρουν
(report) μία παραπλανητική δημοσίευση στο γενικό σύστημα, το οποίο στη συνέχεια αποφασίζει
εάν θα τη διαγράψει ή όχι; Έχετε κάνει ποτέ αναφορά περιεχομένου; Αν όχι, κάντε το! Με ένα
απλό κλικ στην επιλογή «Αναφορά δημοσίευσης» μπορείτε να κάνετε κάτι που θα είναι χρήσιμο
σε ολόκληρη τη διαδικτυακή σας κοινότητα. Γενικά, υπάρχουν πολύ έξυπνα και απλά εργαλεία,
αν και δυστυχώς δεν είναι ευρέως διαδεδομένα.
Κανόνας #5 «Προσπαθήστε να απαλλαγείτε από τις διαδικτυακές σας φούσκες». Να
θυμάστε ότι στον κόσμο των social media, ό,τι σας αρέσει μετατρέπεται σε άρθρα, σημειώσεις,
δημοσιεύσεις, ακολούθους (followers) κτλ. που μπορεί να προσελκύουν το ενδιαφέρον σας. Το
να ανήκετε σε ομάδες ή διαδικτυακές κοινότητες δεν είναι κακό, απλώς δεν θα πρέπει να
αποτελούν τη μοναδική πηγή πληροφόρησής σας. Για παράδειγμα, αν είστε οπαδός ενός/μίας
πολιτικού, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να σας κατευθύνουν μόνο σε ειδήσεις,
άρθρα, forums και ομάδες που συμφωνούν και ενισχύουν τις πεποιθήσεις σας. Ωστόσο, είναι
σημαντικό να μπορείτε να εξέλθετε από αυτή την κλειστή ομάδα (echo chamber) αντλώντας
πληροφορίες από άτομα που δεν σκέφτονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με εσάς. Επομένως, αν
νιώθετε σαν να βρίσκετε σε μία φούσκα και σκέφτεστε το περιεχόμενο που θέλετε να
καταναλώσετε, να θυμάστε ότι είναι προτιμότερο να συμβουλεύεστε πλήθος πηγών έναντι μίας
είδησης που στηρίζεται σε μία μόνο πηγή. Φροντίστε να συγκρίνετε πολλές και διάφορες πηγές
και να επεκτείνετε το δίκτυο της πληροφόρησής σας για να συμπεριλάβετε διαφορετικές οπτικές
από ποιοτικές πηγές.
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3. Η ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ
ΚΑΛΥΤΕΡΗ
Η ομαδική εργασία θα μπορούσε κάλλιστα να δώσει μία αποτελεσματική απάντηση στην ευρέως
διαδεδομένη μάστιγα της παραπληροφόρησης.
Η συνεργασία με άλλα άτομα συνεπάγεται τα ακόλουθα:
 Να προβάλλετε την ικανότητά σας να εργάζεστε αποτελεσματικά και με σεβασμό με
διαφορετικές ομάδες.
 Να επιδεικνύετε ευελιξία και προθυμία, ώστε να προβείτε στους απαραίτητους
συμβιβασμούς για την επίτευξη ενός κοινού στόχου.
 Να αναλαμβάνετε από κοινού την ευθύνη για ένα ομαδικό έργο και να εκτιμάτε την
ατομική συμβολή κάθε μέλους της ομάδας σας.
Η ομαδική εργασία δεν είναι απλώς το άθροισμα των επιδόσεων των μεμονωμένων μελών της.
Οι ατομικές συνεισφορές εμπλουτίζονται από τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μελών και τη
δυναμική της ομάδας. Η εποικοδομητική ομαδική εργασία είναι ένας από τους πιο
αποτελεσματικούς τρόπους που γνωρίζουμε για την ολοκλήρωση σύνθετων εργασιών και
αποστολών (Belbin, 2010).
Στη βάση της αποτελεσματικής ομαδικής εργασίας βρίσκεται η δεκτικότητα και ο σεβασμός της
ποικιλομορφίας. Είναι σημαντικό να εκλαμβάνουμε τη διαφορετικότητα των μελών της ομάδας
ως δώρο που αποδίδει προστιθέμενη αξία στη διαδικασία συνεργασίας και στα αποτελέσματα
της συνεργασίας. Στην αρχή, μπορεί να είναι δύσκολη η διαχείριση των διαφορών που
υπάρχουν μεταξύ των ανθρώπων, διότι μπορεί να προκληθούν παρεξηγήσεις ή συγκρούσεις.
Όταν όμως οι διαφορές αξιοποιηθούν με κατάλληλο τρόπο γίνονται επωφελείς για την ομάδα,
καθώς παρέχουν διαφορετικές οπτικές μίας κατάστασης και επιδρούν θετικά στα αποτελέσματα
της ομαδικής εργασίας.
Η ομαδική εργασία είναι μία αποτελεσματική μέθοδος για τον περιορισμό της διάδοσης ψευδών
ειδήσεων, η οποία μπορεί να προσφέρει πολλαπλά οφέλη όπως τα εξής:
 Ενίσχυση της Δημιουργικότητας και της Μάθησης: ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming)
σε επίπεδο ομάδας αποθαρρύνει τη διατύπωση απαρχαιωμένων απόψεων που ενδέχεται
να προκύψουν όταν ένα άτομο εργάζεται μόνο του. Ο συγκερασμός των απόψεων των
μελών της ομάδας σε μία κοινή άποψη οδηγεί σε πιο αποτελεσματικές δράσεις και λύσεις.
 Συνδυασμός Αλληλοσυμπληρούμενων Δυνατών Σημείων: η συνεργασία δίνει τη
δυνατότητα στα μέλη μίας ομάδας να στηρίζονται όχι μόνο στα δικά τους ταλέντα αλλά και
στα ταλέντα των συναδέλφων τους. Για παράδειγμα, το δυνατό σημείο ενός μέλους
μπορεί να είναι η δημιουργική σκέψη, ενώ ενός άλλου μπορεί να είναι η οργάνωση και ο
σχεδιασμός. Είναι σημαντικό να αισθάνονται όλα τα μέλη άνετα να μοιράζονται τα δυνατά
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αλλά και τα αδύνατα σημεία τους, προκειμένου να αλληλοσυμπληρώνουν και να
ενισχύουν το ένα το άλλο.
 Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης: η εμπιστοσύνη σε άλλους ανθρώπους δημιουργεί
αξιοπιστία, ενώ παράλληλα η ομαδική εργασία συμβάλλει στην ανάπτυξη ισχυρών
σχέσεων μεταξύ των μελών μίας ομάδας. Παρά τις τυχόν περιστασιακές διαφωνίες, μία
αποτελεσματική ομάδα απολαμβάνει να συνεργάζεται και να μοιράζεται από κοινού έναν
ισχυρό δεσμό.
 Εκμάθηση Ικανοτήτων Επίλυσης Συγκρούσεων: οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες,
όταν δημιουργείς μία ομάδα ανθρώπων με μοναδικά χαρακτηριστικά. Τα μέλη της ομάδας
μπορεί να έχουν διαφορετικές συνήθειες και απόψεις, αλλά το κλειδί για την επιτυχία είναι
η εξεύρεση μίας κοινής στρατηγικής.
Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, μερικά από τα βασικά οφέλη της ομαδικής εργασίας για
τους/τις νέους/ες είναι η επίλυση προβλημάτων, η ολοκλήρωση δύσκολων εργασιών, η αύξηση
της δημιουργικότητας, η ενθάρρυνση της ενότητας μεταξύ της ομάδας και η αφοσίωση των
μελών σε μία κοινή αποστολή.
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4.
MYTH
BUSTERS:
ΟΜΑΔΕΣ
ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ
ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Υπάρχουν διάφορα είδη ομάδων που το καθένα ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες. Όταν
ο στόχος είναι η δημιουργία ενός συνεργατικού περιβάλλοντος εργασίας για νέους/ες, η ιδανική
λύση είναι η δημιουργία μίας ομάδας συνομηλίκων.
Επιπλέον, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η σύσταση ομάδων συνομηλίκων είναι ιδιαίτερα
ωφέλιμη, όταν πρόκειται για ομάδες νέων. Πράγματι, αυτή η μεθοδολογία εργασίας έχει
σημαντικά οφέλη για τα μέλη μίας ομάδας, καθώς συμβάλλει στη βελτίωση των δεξιοτήτων
αξιολόγησης, στην ενδυνάμωση των δεξιοτήτων σκέψης και την ανάπτυξη ευαισθητοποίησης για
την ποιότητα της εργασίας τους.
Οι ομάδες Youth MythBusters, οι οποίες δεσμεύονται να αποκαλύπτουν όσο το δυνατόν
περισσότερες ψευδείς ειδήσεις, θα αποτελούνται από άτομα με παρόμοιες εμπειρίες, υπόβαθρο
και χωρίς καμία ιεραρχική σχέση μεταξύ τους. Θα συνεργάζονται και θα μοιράζονται δεξιότητες
με σκοπό να επιτύχουν μία κοινή αποστολή.
Αν και δεν υπάρχει ένας «σωστός τρόπος» για να σχηματίσουμε και να εμπλέξουμε μία ομάδα
συνομηλίκων σε μία κοινή δράση, υπάρχουν μερικά βασικά στοιχεία που είναι απαραίτητα για να
δημιουργήσουμε μία πετυχημένη ομάδα συνομηλίκων, όπως η ευελιξία στους ρόλους των
μελών, οι αποδοτικές αμφίδρομες σχέσεις και η αφοσίωση των μελών στο να δημιουργήσουν
έναν παραγωγικό «χώρο εργασίας».
Υπάρχουν τρεις γενικές προσεγγίσεις για τη συμμετοχή των ατόμων σε μία ομάδα συνομηλίκων:
1. Ιδιωτική ομάδα συνομηλίκων (One-to-one peer team): αποτελείται από δύο άτομα
που συνεργάζονται και βοηθούν το ένα το άλλο για να εκπληρώσουν μία κοινή αποστολή.
Μπορεί να συμβεί σε ένα άτυπο περιβάλλον, π.χ. δύο φίλοι/ες που συναντιούνται για να
συζητήσουν για ένα ζήτημα που τους/τις απασχολεί, όπως μία ειδησεογραφική ιστοσελίδα
που συνηθίζουν να διαβάζουν ή μία είδηση στο Facebook, σε λογαριασμούς στο
Instagram που ακολουθούν κλπ. Στην περίπτωση μίας πιo επίσημα οργανωμένης
ιδιωτικής ομάδας συνομηλίκων, το ένα άτομο μπορεί να διαθέτει κάποιου είδους
κατάρτιση, όπως για παράδειγμα στη συμβουλευτική δεξιοτήτων. Ένα άτομο μπορεί
επίσης να έχει μεγαλύτερη πείρα σε συνδυασμό με την «προσωπική του εμπειρία ενάντια
στις ψευδείς ειδήσεις» που ενδεχομένως θα μπορούσε να μεταδώσει στο άλλο άτομο και
κατά συνέπεια, να το στηρίξει σε μεγαλύτερο βαθμό.
2. Ομάδα συνομηλίκων (Peer-to-peer group): αποτελείται από τρία ή περισσότερα άτομα
που συνασπίζονται για να υποστηρίξουν το ένα το άλλο. Οι ομάδες αυτές μπορούν να
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λάβουν ποικίλες μορφές, μεταξύ των οποίων ομάδες που αναθέτουν επίσημους ρόλους
και δομημένες δραστηριότητες στα μέλη τους αλλά και χαλαρές, άτυπες συγκεντρώσεις.
3. Διαδικτυακή ομάδα συνομηλίκων (Online peer-to-peer group): η διαδικτυακή μορφή
των ομάδων συνομηλίκων διαφέρει από τη δια ζώσης, ιδίως επειδή χαρακτηρίζεται από
την έλλειψη συζήτησης, η οποία αποτελεί τον πυρήνα της δια ζώσης διαδικασίας.
Παράλληλα, η διαδικτυακή ομάδα (που μπορεί να συζητήσει μέσω του Zoom, του Skype
κτλ.) δίνει τη δυνατότητα στα μέλη της να αφιερώσουν περισσότερο χρόνο για να
αναστοχαστούν ως προς το υπό συζήτηση θέμα. Στις μέρες μας, όπου η πανδημία
Covid-19 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση συναντήσεων με φυσική παρουσία, οι
διαδικτυακές ομάδες μπορούν να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν ιδέες μέσω
πολυάριθμων διαδικτυακών εφαρμογών αλλά και να οργανώσουν κοινές εκστρατείες
κατά των συνεχιζόμενων προκλήσεων και προβλημάτων.

Ακόμη, οι προσεγγίσεις που βασίζονται σε ομάδες συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα,
καθώς δίνουν προτεραιότητα σε σταθερά υψηλότερης ποιότητας αποτελέσματα και ενισχύουν
την αίσθηση της ενότητας γύρω από κοινές αξίες. Η ομαδική αξιολόγηση από συνομηλίκους
ενθαρρύνει τον εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των μελών μίας κοινότητας πρακτικής και
επιτρέπει σε νέα μέλη να μαθητεύουν σε μία κοινότητα συνομήλικων αξιολογητών/ριών (peer
reviewers).
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5. ΗΓΕΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
Όλες οι ομάδες χρειάζονται έναν ηγέτη, πόσο μάλλον μια ομάδα αποτελούμενη από
συνομήλικους. O ηγέτης δεν πρέπει απαραίτητα να δίνει εντολές, αλλά το έργο του είναι να
προσανατολίζει την ομάδα προς έναν κοινό στόχο που θα ανταποκρίνεται σε μια κοινή
κατανόηση.
Πράγματι, όπως αναφέρεται στο Harvard Business Review «Τα μυστικά κάθε σπουδαίας
ομαδικής εργασίας» (https://hbr.org/2016/06/the-secrets-of-great-teamwork), το θεμέλιο κάθε
σπουδαίας ομάδας είναι η κατεύθυνση, η οποία ενεργοποιεί, προσανατολίζει και εμπλέκει τα
μέλη της. Οι ομάδες δεν μπορούν να έχουν έμπνευση, εάν δεν γνωρίζουν προς τι σκοπό
εργάζονται και δεν έχουν ξεκάθαρους στόχους. Αυτοί οι στόχοι πρέπει να είναι φιλόδοξοι (οι
μετριοπαθείς δεν παρακινούν). Επομένως, η εμπλοκή όλων των μελών της ομάδας προς την
επίτευξη κοινών στόχων είναι το κύριο καθήκον κάθε καλού ηγέτη.
Η ηγεσία σε ομάδες συνομηλίκων είναι πολύ διαφορετική από την ηγεσία σε καθαρά ιεραρχικές
ομάδες. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιες δεξιότητες / στάσεις που είναι απαραίτητες για να
λειτουργήσει σωστά μια ομάδα συνομηλίκων:
1. Θετική Στάση: η ομάδα αντιδρά βάση της στάσης του ηγέτη. Ο τρόπος με τον οποίο
προσεγγίζει τα καθήκοντα της/του θα επηρεάσει τους γύρω της/του. Η θετική στάση θα
δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό «εργασιακό περιβάλλον».
2. Εμπιστοσύνη: κάνετε την ομάδα να αισθάνεται περήφανη για τη δουλειά της. Ως
συνομήλικος, ο ηγέτης μπορεί να ταυτιστεί με τα μέλη και να κάνει τους υπόλοιπους να
νιώθουν άνετα να πουν την άποψή τους.
3. Να είστε Ανοιχτόμυαλοι: προσπαθείστε να αποδεχτείτε κάθε άποψη και να λαμβάνετε την
καλύτερη απόφαση που θα ωφελήσει την.
4. Επιβεβαίωση: οι άνθρωποι εκφέρουν διαφορετικές απόψεις και ίσως δεν είναι οι πιο
εφαρμόσιμες, αλλά μπορούμε και πρέπει να εκτιμήσουμε τις σκέψεις που αναπτύσσονται
στην ομάδα.
Επιπλέον, για να εγγυηθούμε την αποτελεσματικότητα στην ηγεσία συνομηλίκων μας, είναι
απαραίτητο να χτίσουμε και να διατηρούμε μια «υγιή ομαδική ατμόσφαιρα», αφιερώνοντας
χρόνο στα μέλη της ομάδας να γνωρίσουν ο ένας τον άλλον, παρέχοντας ευκαιρίες για συζήτηση
σχετικά με ποιόν τρόπο η ομάδα θέλει να εργαστεί και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ικανό να
ενθαρρύνει όλα τα μέλη να συνεισφέρουν - ακόμη και τα πιο εσωστρεφή μέλη - ρωτώντας και
μοιραζόμενοι ιδέες.
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ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ
ΚΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΙΨΗΣ ΜΥΘΩΝ ΣΕ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΠΕΔΟ
Με βάση τον αυτό τον οδηγό, οι νεαροί ηγέτες θα οργανώσουν ομάδες για δράσεις κατάρριψης
μύθων με στόχο να προωθήσουν την πολιτική και κοινωνική συμμετοχή των συνομηλίκων τους,
όπως και άλλων ευάλωτων νέων. Αυτές οι ομάδες θα αποτελούνται από νέους οι οποίοι υπό την
καθοδήγηση των νέων ηγετών θα συμμετάσχουν στις ομάδες κατάρριψης μύθων.
Οι κύριες δραστηριότητες αυτών των ομάδων θα είναι η αναγνώριση των ψευδών γεγονότων
(ψεύτικες ειδήσεις, προπαγάνδα, χειραγώγηση) και θα ελέγχονται από τους νέους ηγέτες και τις
εθνικές και ευρωπαϊκές συμβουλευτικές ομάδες, σε συνεργασία με τους εταίρους.
Οι δράσεις κατάρριψης μύθων στο διαδίκτυο θα περιλαμβάνουν καμπάνιες, εκστρατείες στα
κοινωνικά μέσα, δημιουργία καναλιών στο YouTube, βίντεος κ.λπ. Μέσω αυτών ή άλλων
δράσεων, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αυξήσουν την πολιτική και κοινωνική τους συμμετοχή
και θα βελτιώσουν τις ικανότητές τους στα μέσα επικοινωνίας και την κριτική σκέψη.
Οι νέοι Ηγέτες, οι εθνικές & ευρωπαϊκές συμβουλευτικές ομάδες και οι εταίροι του έργου θα
επιλέξουν την καλύτερη δράση κατάρριψης μύθων που πραγματοποιήθηκε. Η καλύτερη δράση
θα επιλεγεί λαμβάνοντας υπόψη τη συνάφεια, την αποτελεσματικότητά και τον αντίκτυπό της
όσον αφορά την διαδικτυακές διαδράσεις (like).
Η επιλογή της καλύτερης δράσης θα γίνει σε δύο βήματα:
1. Εθνικό επίπεδο (Μάρτιος 2021): Η Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα Νέων, σε συνεργασία
με τους εταίρους σε κάθε χώρα, θα αποφασίσει την καλύτερη δράση , με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
• Συνάφεια θέματος (5 βαθμοί)
• Αποτελεσματικότητα στην κατανόηση (5 βαθμοί)
• Πρωτοτυπία του θέματος (5 βαθμοί)
• Ποιότητα πραγματοποίησης (5 βαθμοί)
Για να θεωρηθούν ότι ήταν πετυχημένα , τα προϊόντα πρέπει να κερδίσουν τουλάχιστον 10
πόντους.
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2. Ευρωπαϊκό επίπεδο (Απρίλιος 2021): Η καλύτερη δράση (1) που θα επιλεγεί σε κάθε
χώρα του έργου θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου, σε ένα συγκεκριμένο
μέρος και θα υποβληθεί σε ηλεκτρονική ψηφοφορία (περισσότεροι ψήφοι).
Στην ιστοσελίδα, θα είναι δυνατό για όλους τους χρήστες να ψηφίσουν, με ένα απλό LIKE,
την αγαπημένη τους δράση από όλη την Ευρώπη. Κάθε άτομο μπορεί να ψηφίσει
περισσότερες από μία δράσεις, αλλά μπορεί να δοθεί μόνο μία ψήφος για την κάθε μία.
Κάνοντας κλικ στο "Like", η ψηφοφορία καταχωρείται.
Ο αριθμός ψήφων θα είναι ορατός κάτω από κάθε δράση, στην ιστοσελίδα.
Το προϊόν που θα πάρει την πρώτη θέση θα είναι αυτό με την πλειοψηφία των ψήφων.
Ο νικητής θα ανακοινωθεί διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του έργου, στα προφίλ
κοινωνικών μέσων των εταίρων του έργου όπως και στη σελίδα του έργου στο Facebook
στις 31 Μαΐου 2021.
Η καλύτερη δράση κατάρριψης μύθων θα προωθηθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων των
εταίρων του προγράμματος και θα συμπεριληφθεί στο κείμενο ευρωπαϊκών συστάσεων
πολιτικής (IO4) ως η καλύτερη πρακτική σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ψεύτικων
ειδήσεων, στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης όπως και με δελτία τύπου σχετικά με το έργο,
ενώ θα παρουσιαστεί στο τελικό συνέδριο του έργου.
Τι περιλαμβάνουν οι δράσεις κατάρριψης μύθων;
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα προϊόν πολυμέσων που θα αναγνωρίζει
στοιχεία προπαγάνδας, χειραγώγησης και ψευδών νέων στο διαδίκτυο και θα παρουσιάζει την
πραγματική ιστορία.
Η δράση των συμμετεχόντων πρέπει να:
• Περιγράφει μια ψεύτικη είδηση, πώς την αναγνωρίζουν και την αντιμετωπίζουν.
• Περιγράφει προσωπικές εμπειρίες με ψεύτικες ειδήσεις.
•Περιγράφει πώς μπορεί κάποιος να προστατευτεί από ψεύτικες ειδήσεις με
συγκεκριμένες ενέργειες.
Το τελικό προϊόν μπορεί να περιλαμβάνει:
• ένα άρθρο ή κόμικ, πιθανότατα φτιαγμένο με την εφαρμογή Scratch ή ως ψηφιακή
αφήγηση σχετικά με το θέμα του διαγωνισμού. Οποιαδήποτε πρόταση θα συνοδεύεται
από έρευνα που παρουσιάζεται σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (word) και η
ποιότητα του εγγράφου θα συμβάλει στη συνολική αξιολόγηση του προϊοντος.
• διαφημιστικό μήνυμα μέχρι 90 δευτερόλεπτα. Κάθε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται
από μία παρουσίαση στο powerpoint και η ποιότητα της θα συμβάλει στη συνολική
αξιολόγηση του προϊόντος.
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• μια φωτογραφία / αφίσα. Οποιαδήποτε πρόταση πρέπει να συνοδεύεται από
παρουσίαση στο powerpoint και η ποιότητα της θα συμβάλει στη συνολική αξιολόγηση
του προϊόντος.
• ένα άρθρο, που θα παρουσιάζει την πραγματική ιστορία ενάντια σε μια είδηση που
αναγνωρίστηκε ως ψεύτικη, προπαγάνδα ή χειραγώγηση. Σε αυτό το πλαίσιο, θα πρέπει
να παρέχετε τις πηγές σας που θα επαληθεύουν την αξιοπιστία του άρθρου σας.
Όλα τα προϊόντα πρέπει να αποτελούν πρωτότυπη δημιουργία. Τα προϊόντα μπορούν να είναι
στα Αγγλικά ή σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα του προγράμματος, αλλά με Αγγλικούς
υπότιτλους (σε αυτή η ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσετε δωρεάν υπότιτλους
https://amara.org/en/).
Ποιος μπορεί να λάβει μέρος;
Νέοι ηλικίας 15-35 ετών, νέοι που βρίσκονται εκτός απασχόλησης, κατάρτισης ή εκπαίδευσης.
Πώς θα δημιουργηθούν ομάδες;
Οι ομάδες μπορούν να δημιουργηθούν ως:
α) Ένας νεαρός ηγέτης σε συνεργασία με πέντε άτομα. Θα έχουμε λοιπόν πέντε διαφορετικές
ομάδες, εάν έχουμε πέντε ηγέτες.
β) Ένας νεαρός ηγέτης ανά δύο συμμετέχοντες. Θα έχουμε λοιπόν δέκα διαφορετικές ομάδες,
εάν έχουμε πέντε ηγέτες.
γ) Ένας ή περισσότεροι νέοι ηγέτες μπορούν να συνεργαστούν με ένα ή περισσότερα άτομα. (Ο
αριθμός των συνολικών συμμετοχών όμως δεν αλλάζει- 25 νέα άτομα + 5 νέοι ηγέτες).
Πότε θα πραγματοποιηθούν οι Δράσεις Διάλυσης Μύθων;
Από τον Δεκέμβριο του 2020 μέχρι τον Απρίλιο του 2021.
Πότε πρέπει να υποβληθούν τα τελικά προϊόντα;
Παρακαλούμε να
υποβάλετε το τελικό σας προϊόν στην ηλεκτρονική διεύθυνση
theocharis.michail@cardet.org για τις συμμετοχές από την Κύπρο.
Βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιούνται εικόνες, μουσική ή περιεχόμενο πνευματικών
δικαιωμάτων.
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ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Με την συμμετοχή σας στις ομάδες κατάρριψης μύθων (Myth Busting Action),
αποδέχεστε και αναγνωρίζετε ότι το πρόγραμμα YOUTH MYTHBUSTERS και οι εταίροι
του έργου επιτρέπεται να λάβουν τα δεδομένα εγγραφής σας, μόνο για τη χρήση τους στο
πλαίσιο του προγράμματος.
2. Για να συμμετέχετε, πρέπει να στείλετε τα προϊόντα σας στον Θεοχάρη Μιχαήλ
theocharis.michail@cardet.org για τις συμμετοχές από την Κύπρο. Τα προϊόντα πρέπει
να φέρουν ετικέτα με το όνομα του αιτούντος και τη χώρα του, για παράδειγμα: GiwrgosNikolaou_Greece.jpg. Δράσεις που θα σταλούν χωρίς τις σωστές ετικέτες δεν θα
θεωρούνται επιλέξιμες.
3. Οι φωτογραφίες πρέπει να αποθηκευτούν σε μορφή .jpg σε 300PPI - μέγεθος 1300 x 867
px. Μπορούν να είναι έως και 3MB.
4. Το βίντεο μπορεί να έχει μέγιστη διάρκεια 90 δευτερόλεπτα (με αγγλικούς υπότιτλους, εάν
χρειάζεται. Σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολο να δημιουργήσετε δωρεάν
υπότιτλους https://amara.org/en/). Οποιαδήποτε μορφή βίντεο συμβατή με το YouΤube
θα γίνει αποδεκτή.
5. Τα άρθρα μπορούν να είναι μέχρι 200 λέξεις.
6. Κάθε ομάδα μπορεί να υποβάλει μόνο 1 προϊόν.
7. Οι συμμετέχοντες είναι οι μοναδικοί ιδιοκτήτες και συγγραφείς του προϊόντος. Το YOUTH
MYTHBUSTERS δεν συλλέγει δωρεάν φωτογραφίες. Οι συμμετέχοντες διατηρούν πλήρη
(100%) πνευματικά δικαιώματα του έργου τους. Το μόνο κίνητρο του προγράμματος
YOUTH MYTHBUSTERS είναι η ευαισθητοποίηση για ένα σημαντικό πρόβλημα όπως η
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αντιμετώπιση των ψεύτικων ειδήσεων. Ο νικητής θα πρέπει να υπογράψει μία συμφωνία,
έτσι ώστε οι εταίροι να μπορούν να δημοσιεύουν το έργο.
8. Τα προϊόντα δεν πρέπει να περιέχουν πειρατικό, παράνομο, απειλητικό, ψευδές,
παραπλανητικό, καταχρηστικό, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, δυσφημιστικό, χυδαίο,
άσεμνο, σκανδαλώδες, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βωμολοχικό περιεχόμενο και δεν
πρέπει να περιέχουν οποιοδήποτε υλικό που θα μπορούσε να συνιστά ή να ενθαρρύνει
συμπεριφορά που θα ήταν θεωρείται ποινικό αδίκημα, δημιουργεί αστική ευθύνη ή
παραβιάζει άλλως οποιονδήποτε νόμο.
9. Τα προϊόντα δεν πρέπει να παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα, τα εμπορικά σήματα,
τα δικαιώματα σύμβασης ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε
τρίτου προσώπου ή οντότητας ή να παραβιάζουν τα δικαιώματα απορρήτου ή
δημοσιότητας οποιουδήποτε ατόμου απαγορεύεται να περιλαμβάνουν:
-

Εμπορικά σήματα που ανήκουν σε τρίτους
Υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα που ανήκουν σε τρίτους
(συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου ταινιών ή των μουσικών συνθέσεων)
Ονόματα, ομοιότητες, φωνές ή άλλα χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν διασημότητες
ή άλλα δημόσια πρόσωπα

10. Ο αποκλεισμός από τη δράση μπορεί να καθοριστεί σε περίπτωση προϊόντων που δεν
θεωρούνται σχετικά με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή / και σε περίπτωση παρατυπιών
που θα εντοπιστούν στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, μετά από έγκαιρης επαλήθευση.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Η επιλογή της καλύτερης δράσης θα γίνει σε δύο βήματα:
1. Εθνικό επίπεδο (Μάρτιος 2021): Η Εθνική Συμβουλευτική Ομάδα Νέων, σε συνεργασία
με τους εταίρους σε κάθε χώρα, θα αποφασίσει την καλύτερη δράση , με βάση τα
ακόλουθα κριτήρια:
• Συνάφεια θέματος (5 βαθμοί)
• Αποτελεσματικότητα στην κατανόηση (5 βαθμοί)
• Πρωτοτυπία του θέματος (5 βαθμοί)
• Ποιότητα πραγματοποίησης (5 βαθμοί)
Για να θεωρηθούν ότι ήταν πετυχημένα , τα προϊόντα πρέπει να κερδίσουν τουλάχιστον 10
πόντους.
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2. Ευρωπαϊκό επίπεδο (Απρίλιος 2021): Η καλύτερη δράση (1) που θα επιλεγεί σε κάθε
χώρα του έργου θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του έργου, σε ένα συγκεκριμένο
μέρος και θα υποβληθεί σε ηλεκτρονική ψηφοφορία (περισσότεροι ψήφοι).
Στην ιστοσελίδα, θα είναι δυνατό για όλους τους χρήστες να ψηφίσουν, με ένα απλό LIKE,
την αγαπημένη τους δράση από όλη την Ευρώπη. Κάθε άτομο μπορεί να ψηφίσει
περισσότερες από μία δράσεις, αλλά μπορεί να δοθεί μόνο μία ψήφος για την κάθε μία.
Κάνοντας κλικ στο "Like", η ψηφοφορία καταχωρείται.
Ο αριθμός ψήφων θα είναι ορατός κάτω από κάθε δράση, στην ιστοσελίδα.
Το προϊόν που θα πάρει την πρώτη θέση θα είναι αυτό με την πλειοψηφία των ψήφων.
Ο νικητής θα ανακοινωθεί διαδικτυακά στην ιστοσελίδα του έργου, στα προφίλ
κοινωνικών μέσων των εταίρων του έργου όπως και στη σελίδα του έργου στο Facebook
στις 31 Μαΐου 2021.

ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ
Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει την πλήρη γνώση και αποδοχή αυτών των κανόνων.
Ενδέχεται να συμβούν γεγονότα που μπορεί να τροποποιούν, διαμορφώνουν ή ακυρώνουν τις
ομάδες κατάρριψης μύθων για λόγους πέρα από τον έλεγχο του προγράμματος YOUTH MYTH
BUSTERS. Οι διοργανωτές μπορούν κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια να
τροποποιήσουν ή να διαμορφώσουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της δράσης και οι
αιτούντες συμφωνούν ότι καμία ευθύνη δεν φέρουν οι διοργανωτές ως αποτέλεσμα
τροποποιήσεων ή διαμορφώσεων.
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