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1. BEVEZETÉS
Az álhírek, a téves információ, a
félretájékoztatás és az ártó szándékú
információ a mai digitális világban komoly
fenyegetést jelent. Az információs zavar az
információ média-ökoszisztémában történő
gyors mozgásából és az online források
számosságából
táplálkozik,
melyeknek
mindannyian ki vagyunk téve, és ez arra
készteti az embereket, különösen a
legfiatalabbakat, hogy gyorsan elemezzék a
hírek által közölt adatokat, és olyan
információs csatornákra támaszkodjanak,
amelyek
gyakran
nem
100%-osan
megbízhatóak.

Tehát az információáradat, a képalapú
platformok iránti fogékonyság, mely elfedheti
az árnyalatokat, és a kétes és konfliktusos
fiókokkal teli érzelmekre ható média
környezet komoly következményekkel jár
társadalmi, gazdasági és politikaitekintetben.

Feltételezhető,
hogy
az
álhírek
terjesztésének egyik fő csatornája az online
közösségek, mely egyben a Z generáció
legfontosabb napi választott hírforrása is.

Ezt az útmutatót a fiatal vezetők fogják
használni a mítoszírtó akciók tervezéséhez
és megvalósításához, mely akciókkal
kortársaik, köztük az oktatásban nem
részesülő és a kiszolgáltatott helyzetű fiatalok,
aktív állampolgári részvételét segítik elő.

A közösségi média, a fórumok, a blogok,
valamint a fotó és videóplatformok, ahol az
információ eredete elveszhet, könnyen
válhatnak hasonló nézetű gondolatok
visszhangkamrájává, ahol bárki egyszerűen
terjeszthet
hamis
információt.
A
visszhangkamra
fogalma
egy
olyan
környezet metaforája, ahol a hangok egy üres
térben visszhangoznak. A hírmédiában pedig
olyan virtuális térre utal, amelyben az adott
témáról szóló összes hír egybehangzó, és
nem merül fel a vita lehetősége. Ebben a
virtuális
környezetben
a
résztvevők
mondanivalói egyre inkább kiéleződnek és
megerősödnek folyamatos ismétlésük révén.
Képzeljünk el egy szobát egy varázsgömbbel,
amely folyamatosan pattog egyik falról a
másikra. A labda jelképezi a teremben
tartózkodóknak továbbított információt, mely
mindig azonos.

Ezért szükséges egyértelművé tenni, hogy
bárki egyetlen kattintással bizonytalan és
ellenőrizhetetlen tények megosztójává válhat,
amely hozzájárul a társadalmi párbeszéd
struktúrájának és kultúrájának minőségi
változásához, és hatással van más
személyek véleményformálására.

Ennek az útmutatónak az a célja, hogy
biztosítsa a mítoszírtó akciók hatékony
megvalósítását, amelyek a fiatalokat, köztük
az oktatásban nem részesülő és a
kiszolgáltatott helyzetű fiatalokat ösztönzik az
álhírek és a propaganda azonosítására.
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Jelen útmutató tartalmazza az összes szükséges iránymutatást és módszertant arra vonatkozóan,
hogy hogyan lehet hatékonyan kortárs csapatot szervezni és mítoszírtó akciókat megvalósítani,
nemcsak a Fiatal Mítoszírtók projekt keretében, hanem a jövőbeni mítoszírtó tevékenységek
során egyaránt. Az útmutató kiemelt célja:
 ismeret és tudatosság növelése az álhírek elterjedtségéről a kortárs csapaton kereztül;
 a hamis hírek csökkentésének lehetséges és hatékonyabb útjai a mítoszírtó csapatok
együttműködésével;
 felelősségteljesebb tájékoztatás és az álhírek elleni küzdelem.

Az útmutató-eszköztár célja, hogy segítse a felhasználókat abban, hogy átgondolják és
megtervezzék, hogyan lehetne egy a hamis híreknek ellenálló közösség kialakításával
hatékonyabban megakadályozni a hamis hírek terjedését és konkrét kezelési
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2. NE FELEJTSD EL! NÉHÁNY ALAPLÉPÉS A HAMIS
HÍREK ELLENI KÜZDELEMBEN
Tudjuk, hogy nehéz folyamatosan ébernek lenni, de van néhány figyelmeztető jelzés, amelyre
ügyelnünk kell.
Öt szabály alkalmazható a mindennapi életben, hogy mindannyian figyelmes és tudatos
információfogyasztókká váljunk.
Szabály #1 "Első kézből származó források, ELSŐKÉNT!" A hír forrása az első jelzés,
amelynek meg kell kongatnia a vészharangot. Értékeld az egyes hírforrásokat, és ha nem bízol
benne 100%-osan, akkor a jelentések segítségével visszavezetheted az elsődleges forrásokra.
Például, ha egy bűncselekményről olvasol (az információs zavarok egyik fő területe), és valami
nem győz meg téged, ne feledd, hogy csak rövid böngészéssel megtalálhatod az eredeti
dokumentumokat. Általános szabályként csak azokra a forrásokra támaszkodj, amelyek
egyértelmű idézeteket tartalmaznak (közvetlen interjúk, ahol az emberek nevét említik), és kerülik
a szenzációhajhászás taartalmakat. Ha még mindig nem vagy elégedett, kattints át a hírről a
weboldalra a misszió és elérhetőségek áttekintéséhez. Ennek a folyamatnak a végén egy teljes
képed lesz arról, ki tette közzé a hírt, és eldöntheted, hogy megbízható forrásnak minősítheted-e
vagy sem.
Szabály #2 „Gondolkodj, mielőtt megosztasz!” Ne légy impulzív, ha olyan hírt / bejegyzést
olvasol, amelyet érdekesnek, kedvesnek vagy viccesnek találsz, és ráadásul olyan forrásból
származik, amelyet 100%-osan megbízhatónak tartasz, szánj rá néhány percet, mielőtt
megosztanád és gondolkodj el a történeten. Ha szeretnél megosztani valamit, olvasd el az egész
cikket, láss túl a címsorokon, mert lehet, hogy csak kattintásokat akar szerezni, és gondold át, mit
és hogyan osztasz meg. Csak akkor oszd meg, ha ez az egész folyamat pozitív eredményeket
hoz; mindig szem előtt tartva, hogy a barátaiddal megosztott dolgok végül másokhoz is eljuthatnak.
Szabály #3 „Ügyelj az újraposztolásra!” Az újraposztolás a „megosztási mechanizmusok”
kategóriájába tartozik, és úgy működik, mint a pletyka egy kisvárosban: minden alkalommal,
amikor egy régi történetet elmesélünk, jó eséllyel változnak meg fontos részletek. Miután úgy
döntöttél, hogy mélyebben megnézel egy történetet online, érdemes ellenőrizni, hogy honnan és
mikorról származik, hogy elkerüld a „kontextus összeomlásának” kockázatát. Azaz függetlenül
attól, hogy milyen messze vagy régen történt egy sztori, úgy hangozhat, mintha ez most és a
közeledben történne.

Szabály #4 „Légy aktív! Segíts a hamis hírek elutasításában!” Tudtad, hogy a Facebook és a
Twitter lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy egy bizonytalan bejegyzést jelenthessenek a
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rendszernek, amely majd eldönti, hogy törli-e vagy sem? Próbáltad már? Ha nem, akkor tedd meg!
Egy egyszerű kattintással a „bejegyzés jelentése” linkre, hasznos lehet az egész online közösség
számára. Nagyon okos és egyszerű eszköz, bár sajnos még mindig kevéssé ismert.
Szabály #5 „Próbálj meg kitörni az online buborékaidból” Ne feledd, hogy a közösségi média
világában minden, ami tetszik neked, számunkra érdekes cikkekké, jegyzetekké, bejegyzésekké,
követőkké stb. alakulnak át. Csoporthoz vagy online közösségekhez tartozni jó dolog, de vigyázz,
hogy ne ez legyen az egyetlen információforrásod. Például, ha követsz egy politikust, akkor
előfordulhat, hogy a közösségi média csak olyan hírekkel, cikkekkel, fórumokkal és csoportokkal
hoz kapcsolatba, amelyek megerősítik a véleményed. Ehelyett próbálj meg kitörni ebből a
visszhangkamrából oly módon, hogy információt szerzel olyasvalakitől, aki nem épp úgy
gondolkodik, mint te. Tehát, ha úgy érzed, mintha egy buborékban lennél és szeretnél ezen
változtatni, akkor a több forrást részesíts előnyben az egyetlen forrással szemben. Hasonlíts
össze több forrást, és bővítsd az információs hálózatod, hogy minőségi forrásokból származó
nézőpontokat ismerj meg.

3. CSAPATBAN DOLGOZNI A LEGJOBB!
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A csapatmunka bizonyosan hatékony válasz a széles körben elterjedt információs zavarra.
A másokkal való együttműködés azt jelenti, hogy:
• Hatékonyan és tisztelettel együtt tudsz dolgozni a különféle csapatokkal.
• Rugalmasságot mutatsz a szükséges kompromisszumok megkötésében a közös cél
eléréséhez.
• Megosztott felelősséget vállalsz az együttműködők munkájáért, és közben értékeled az
egyes csapattagok egyéni hozzájárulásait.
A csapatmunka sokkal több, mint a tagok egyéni teljesítményének egyszerű összege. Az egyéni
hozzájárulásokat a csapat játékosai közötti interakciók és a csoportdinamika gazdagítják. A fejlett
csapatmunka az egyik leghatékonyabb módszer a komplex feladatok és küldetések teljesítésére
(Belbin, 2010).
A hatékony csapatmunka alapja a nyitottság és a sokféleség tiszteletben tartása. Elengedhetetlen
a csapat tagjainak sokszínűségét olyan ajándékként felfogni, amely hozzáadott értéket ad az
együttműködés folyamatához és a közös munka eredményeihez. Eleinte nehéz lehet kezelni
ezeket az emberek közötti különbségeket, félreértéseket vagy konfliktusokat okozhat, de
megfelelő módon kezelve előnyös a csapat számára; különböző perspektívákat ad a helyzetről,
és pozitívan befolyásolja a csapatmunka eredményeit.
A csapatmunka, mely az álhírek terjedésének megakadályozására is alkalmas hatékony módszer,
számos előnnyel jár, például:
 A kreativitás és a tanulás előmozdítása: az ötletroham módszere csoportban használva
az egyéni munkát jellemző egysíkú nézőpontokat küszöböli ki. A csapattagok egyedi
perspektíváinak közös nézőponttá egyesítése egy közös tevéknység során
eredményesebb megoldásokat eredményez.
 A kiegészítő erősségek ötvözése: a közös munka lehetővé teszi a tagok számára, hogy
saját tehetségükre építsenek, de csapattársaikéra is. Míg az egyik tag erőssége a kreatív
gondolkodás, mások a szervezésben és tervezésben lehetnek kiemelkedőek. Fontos, hogy
mindenki nyugodtan ossza meg képességeit, de gyengeségét is, hogy hozzájárulása
értékes legyen és kiegészíthesse másokét.
 A bizalom kiépítése: másokra támaszkodva kialakul a bizalom, a csapatmunka pedig
szoros kapcsolatokat teremt a csapat tagjai között. Az alkalmi nézeteltérések ellenére egy
hatékony csapat élvezi a közös munkát, és szoros kötelékben dolgozik.
 Konfliktuskezelési készségek tanulása: elkerülhetetlenül megjelennek a konfliktusok is,
amikor egyéniségekből alkotunk csapatot. A tagoknak eltérő szokásai és nézőpontjai
lehetnek, de a siker kulcsa a közös stratégia megtalálása.
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A problémák megoldása, a nehéz feladatok befejezése és a kreativitás növelése, a csoport
egységének ösztönzése és a tagok elkötelezettsége a közös küldetés iránt csak néhány fő előnye
a fiatalok csapatban végzett munkájának.

4.
MÍTOSZÍRTÓK:
CSAPATOK
ÁLHÍREK FELDERÍTÉSÉRE

AZ
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Különböző típusú csapatok léteznek, és mindegyik különböző igényekre reagál. Amikor egy
együttműködő munkakörnyezet megteremtése a cél, akkor az ideális megoldás a kortársak
összehozása.
Sőt a legutóbbi vizsgálatok alapján a kortárs csoportok létrehozása a fiatalok körében különösen
előnyös. Ez a munkamódszer valóban fontos előnyökkel jár a tagok számára, például az értékelési
és gondolkodási készségek fejlesztése és a munkájuk minőségének tudatosítása.
A minél több álhír nyilvánosságra hozatalát célozva a Fiatal Mítoszírtó csapatok hasonló
tapasztalatokkal, háttérrel rendelkező fiatalokból állnak, nincs közöttük hierarchikus kapcsolat, és
képességeiket megosztva a közös küldetés elérése érdekében dolgoznak együtt.
Bár nincs egyetlen „helyes út” a kortárscsoportok kialakítására és a fiatalok bevonására, van
azonban néhány szükségszerű szempont, mint például a tagi szerep rugalmassága, a hatékony
kétirányú kapcsolatok és a tagok elkötelezettsége.
Három általános megközelítést ajánlunk a fiatalok bevonására egy kortárs csoportba:
1. Páros kortárs csapat: ebben két ember vesz részt, akik együtt dolgoznak és segítik egymást
küldetésük teljesítésében. Ez lehet egy nagyon informális helyzetben, például két barát
megosztja nézeteit egy közös kérdésről (egy híroldalról, amelyet olvasni szoktak, vagy egy
általuk követett Facebook-, Instagram-fiókokról stb.). Egy formálisabb páros kortárs tanulás
során, egyikük rendelkezhet valamilyen tréning végzettséggel, például mentori készségek terén,
másikuk előrébb tarthat a „hamis hírekkel szembeni személyes tapasztalatával”, amelyet
megoszthat, így egyikük időnként több támogatást nyújthat a másiknak;
2. Kortárscsoport: ez a fajta módszer három vagy több ember összejövetelét jelenti egymás
támogatása céljából. Ennek számos módja van, kezdve a formális csoportoktól, amelyek
strukturált tevékenységeket végeznek, egészen a laza, informális összejövetelekig;
3. Online kortárscsoport: a kortárscsoportok online formái eltérnek a személyes megvalósulástól,
főleg azért, mert a vita hiányzik belőlük, amely a személyes találkozás lényege. Ugyanakkor az
online csoport (amely Zoomon, Skypeon stb. találkozik) lehetővé teszi a tagok számára, hogy
több időt szánjanak a kérdés elmélyítésére. Jelenleg, amikor a COVID19 járvány nem teszi
lehetővé számunkra a személyes találkozást, az online csapatok számos online alkalmazás
révén működhetnek együtt és cserélhetnek ötleteket, valamint szervezhetnek közös
kampányokat aktuális kihívások és problémák ellen.
Ezenkívül a csapatalapú megközelítések számos előnnyel járnak, mivel folyamatosan magasabb
színvonalú eredményeket hoznak, és elősegítik a közös értékek körüli közösségi érzést. A kortárs
csoportos értékelés ösztönzi a konstruktív párbeszédet a közösség aktív tagjai között, és lehetővé
teszi az új tagok számára, hogy gyarkorlatot szerezzenek.
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5. KORTÁRS VEZETŐ A KORTÁRS
Minden csapatnak szüksége van egy vezetőre. A vezetőnek nem parancsnoknak kell lennie, de
feladata a csoport terelése egy közös cél felé.
A Harvard Business Review „A kiváló csapatmunka titkai” (https://hbr.org/2016/06/the-secrets-ofgreat-teamwork) című írása szerint, minden kiváló csapat alapja egy olyan vezetés, amely
energizálja, irányítja és bevonja tagjait. A csapatokat nem lehet inspirálni, ha nem tudják, minek
az érdekében dolgoznak, és nincsenek kifejezett céljaik. Ezeknek a céloknak kihívásoknak kell
lenniük (a mérsékelt kihívások nem motiválóak), de nem olyan nehéznek, hogy a csapat
elkeseredetté váljon az elérhetetlensége miatt. Tehát a jó vezető feladata minden csapat tagjának
elkötelezése a közös célok elérése érdekében.
Természetesen a kortárs csapatok vezetése egészen más, mint egy hierarchikus csoport
vezetése, de itt is van néhány készség / hozzáállás, amely szükséges:
1. Pozitív hozzáállás: a csapat reagál a vezető hozzáállására, és a feladatokhoz való
hozzáállás befolyásolja a körülötte lévőket. A pozitív hozzáállás kedvezőbb
„munkakörnyezetet” teremt;
2. Bizalom: a csapat érezze jól magát a munkájában. A vezető kösse össze a tagokat, és
minden tag merjen a véleményét elmondani;
3. Níyitottság: igyekezzen elfogadni minden nézőpontot és meghozni a legjobb döntést,
amely a csapat számára előnyös lesz;
4. Érvényesítés: az emberek eltérő véleményen vannak, és talán nem mindenkinek van jó
ötlete, de mégis tudjuk értékelni mindenki gondolatait.
A társak hatékony vezetésének érdekében egy „egészséges csapathangulatot” kell kialakítani és
fenntartani, lehetővé téve az emberek számára az ismerkedést, elősegítve a csoport munkájának
megbeszélését, és ösztönözve egy olyan környezetet, amely mindenkit motivál, és
hozzájárulhatnak - még a csendesek is - kérdések feltevésével és ötletek megosztásával.

6. HIVATKOZÁSOK
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A LEGJOBB MÍTOSZÍRTÓ AKCIÓ
KIVÁLASZTÁSÁNAK FELTÉTELEI NEMZETKÖZI
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SZINTEN

A jelen útmutató alapján a fiatal vezetők mítoszírtó akciócsoportokat szerveznek, társaik
állampolgári részvételének elősegítése érdekében. Ezeket a csapatokat fiatalok alkotják, köztük
az oktatásban nem részesülő és a kiszolgáltatott helyzetű fiatalok, akik a fiatal vezetők
irányításával részt vesznek a mítoszírtó akciókban.
Ezeknek a mítoszírtó csapatoknak a fő tevékenysége a hamis hírek, propaganda, manipuláció
azonosítása lesz, amelyet főleg a fiatal vezetők, valamint a nemzeti és európai tanácsadó
csoportok fognak ellenőrizni a projektpartnerekkel együttműködve.
Az akciók között készülnek kampányok, közösségi média kampányok, youtube csatornák, videók.
Ezekkel az akciókkal a fiatalok fejlesztik az aktív állampolgári részvételi és médiaműveltségi
készségeiket és kritikus gondolkodásukat.
A fiatal vezetők, valamint a Nemzeti és Európai Tanácsadó Csoportok a projektpartnerekkel
közösen kiválasztják a legjobb fiatalok által készített mítoszírtó akciót, figyelembe véve annak
relevanciáját, hatását, eredményességét és elérését (a lájkok szempontjából).
A legjobb mítoszírtó akció kiválasztása két lépésben történik:
1. Nemzeti szint (2021. március): A Fiatalok Nemzeti Tanácsadó Csoportjai az egyes
országok partnereivel együttműködve a következő kritériumok alapján döntenek a legjobb
mítoszírtó akcióról:
• a mítoszírtó akció témáinak való megfelelőség (5 pont)
• kommunikációs hatékonyság (5 pont)
• a téma eredetisége (5 pont)
• a megvalósítás minősége (5 pont)
Ahhoz, hogy az akciók értékelhetőek legyenek, legalább 10/20 pontot kell szerezniük.
2. Európai szint (2021. április): A partnerországokban kiválasztott legjobb mítoszírtó akciót
(1) feltesszük a projekt honlapjára, és online közösségszavazásra bocsátjuk.
A webhelyen keresztül a weboldal minden felhasználója szavazhat, egy egyszerű
TETSZIK-kel a kedvenc mítoszírtó akcióra európai szinten. Minden egyes ember több
akcióra szavazhat, de minden akcióra csak egy szavazat adható. A „Tetszik” gombra
kattintva a szavazás regisztrálásra kerül.
Az egyes akciókhoz tartozó pontszám az online megszerzett szavazatok összege lesz. A
szavazatok száma az egyes akciók alatt lesz látható.
A legtöbb szavazatot elnyert akció lesz a győztes.
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A nyertest online jelentjük be a projekt weboldalán és a partnerek közösségi oldalain,
valamint a projekt Facebook oldalán 2021. május 31-én.
A legjobb mítoszírtó akciót a partnerek a közösségi média felületeiken keresztül népszerűsítik, és
az európai ajánlási dokumentumba (IO4) beépítik, mint a hamis hírek elleni küzdelem legjobb
gyakorlatát, valamint a közösségi médiában, a projektről szóló sajtóközleményekben, és végül a
projekt záróeseményén is bemutatják.
Mi lehet mítoszirtó akció?
A résztvevők olyan multimédiás terméket hozhatnak létre, amelyek az online propaganda,
manipuláció és hamis hírek azonosítását segítik, és bemutatják a valós történetet.
A résztvevők az akciójukkal / termékükkel:
• Bemutathatnak egy hamis hírt, és azt, hogy hogyan kell őket azonosítani és ellenük
cselekedni;
• Elmesélhetik az álhírekkel kapcsolatos személyes tapasztalataikat;
• Bemutathatják, hogyan lehet konkrétan védekezni az álhírek ellen.
A multimédiás termék a következőket tartalmazhatja:
• cikk vagy képregény, esetleg scratch-csel vagy digitális történetmeséléssel készített munka.
Minden munkához csatolni kell a kutató munkát, a termék elkészítésének módját bemutató
Word dokumentumot. Ennek a leírásnak a minősége hozzájárul a projekt átfogó
értékeléséhez;
• legfeljebb 90 másodperces reklámüzenet. A pályázatokhoz egy multimédiás prezentációt
kell mellékelni power point-ban (vagy azzal egyenértékű nyílt forráskódú programmal).
Ennek a leírásnak a minősége hozzájárul a projekt átfogó értékeléséhez
• fotó / poszter. Minden javaslatot multimédiás prezentációval kell kísérni (power point vagy
azzal egyenértékű nyílt forráskódú program). Ennek a leírásnak a minősége hozzájárul a
projekt átfogó értékeléséhez.
• egy cikk, amely bemutatja a valódi történetet egy olyan forrással szemben, amelyet
álhírként, propagandaként vagy manipulációként azonosítottak. Ebben meg kell adni azokat
a forrásokat, amelyek igazolják a cikk hitelességét.
Minden terméknek eredeti alkotásnak kell lennie az elejétől a végéig.
A produkciók angol nyelven vagy a résztvevő bármely hivatalos nyelvén készülhetnek, de angol
felirattal (ezen a weboldalon nagyon könnyű ingyenes feliratokat létrehozni: https://amara.org/en/).
Ki vehet részt?
15-35 éves fiatalok, köztük az oktatásban nem részesülő és a kiszolgáltatott helyzetű fiatalok.
Hogyan lehet létrehozni csapatot?
A csapatok a következőképpen hozhatók létre:
a) 1 fiatal vezető, aki együttműködik 5 egyénnel egyénileg.
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b) 1 fiatal vezető 2-5 résztvevőből álló csapattaggal.
c) 1 vagy több fiatal vezető létrehozhat 1 vagy több főből álló mítoszírtó csapatokat. (A teljes
létszám változatlan marad)
Mikor kerül sor a mítoszírtó akcióra?
2020. decemberétől 2021. áprilisáig.
Hol kell leadni a termékeket?
Kérjük, küldd el a produkciókat a simon.boglarka@cromo.hu emailcímre.
Győződj meg róla, hogy nem használtál szerzői jog alá eső képet, zenét vagy tartalmat!
Mi a nyeremény?
A nyertesek értékes tárgyi nyereményeket kapnak.

RÉSZVÉTELI SZABÁLYOK
1. A Mítoszírtó Akció Programba való bekacsolódással elfogadod és tudomásul veszed, hogy
az FIATAL MÍTOSZÍRTÓK / KMOP jogosult a regisztrációs adataidat megkapni. Minden
személyes adatot a FIATAL MÍTOSZÍRTÓK / KMOP az adatvédelmi irányelveinek
megfelelően használ fel.
2. A belépéshez el kell küldened az akció terméked a Cromo Alapítványhoz e-mailben a
simon.boglarka@cromo.hu címre. A termékek címében meg kell jelölni a pályázó nevét és
országát, például: Mario-Rossi_Italy.jpg
A megfelelő cím nélkül küldött termékek nem jogosultak a részvételre.
3. A fényképeket JPG formátumban kell elmenteni 300PPI-n - ajánlott méret 1300 x 867 px.
Mérete legfeljebb 3 MB lehet.
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4. A videó maximális időtartama 90 másodperc lehet, angol felirattal, ha magyar nyelven
készül. (Ezzel a weboldallal nagyon egyszerűen hozhatsz létre ingyenes feliratokat:
https://amara.org/en/). A Youtube-bal kompatibilis bármilyen videoformátumot elfogadunk.
5. A cikkek legfeljebb 200 szavasak lehetnek.
6. Minden csapat csak 1 terméket küldhet be.
7. A résztvevők a termék kizárólagos tulajdonosai és szerzői. A FIATAL MÍTOSZIRTÓK nem
keresnek ingyenes képeket. A résztvevők megőrzik 100%-os szerzői jogaikat. A FIATAL
MÍTOSZÍRTÓK egyetlen célja, hogy felhívja a figyelmet egy fontos ügyre, az álhírek
leleplezéssére. A nyertesnek alá kell írnia egy megállapodást, hogy nyilvánosságra
hozhatjuk a munkáját.
8. A termékek nem tartalmazhatnak semmilyen jogsértő, fenyegető, hamis, félrevezető,
visszaélésszerű, zaklató, rágalmazó, vulgáris, obszcén, botrányos, pornográf tartalmat, és
nem tartalmazhatnak olyan anyagokat sem, amelyek ilyen magatartásra ösztönözhetnek,
bűncselekménynek minősülnek, polgári jogi felelősségre vonhatók, vagy bármilyen módon
más jogszabályt sértenek.
9. A termékek nem sérthetik harmadik személy vagy szervezet szerzői jogait, védjegyeit,
szerződéses jogait vagy bármely más szellemi tulajdonjogát, és nem sérthetik a magánélet
vagy a nyilvánosság jogait, és nem tartalmazhatnak:
- Harmadik felek tulajdonában lévő védjegyeket
- Harmadik fél tulajdonában lévő, szerzői jog által védett anyagokat (ideértve a film
párbeszédet vagy a zenei kompozíciókat)
- Élő vagy elhunyt hírességek vagy más közéleti személyeket azonosító neveket,
hasonlóságokat, hangokat vagy egyéb jellemzőket
10. A pályázatból kizárjuk azokat a beérkező munkákat, amelyek nem relvánsak a téma
szempontjából és/vagy ha az online szavazás során szabálytalanságokat észleltünk.

A TERMÉKEK ÉRTÉKELÉSE
A legjobb mítoszírtó akció kiválasztása két lépésben történik:
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3. Nemzeti szint (2021. március): A Fiatalok Nemzeti Tanácsadó Csoportjai az egyes
országok partnereivel együttműködve a következő kritériumok alapján döntenek a legjobb
mítoszírtó akcióról:
• a mítoszírtó akció témáinak való megfelelőség (5 pont)
• kommunikációs hatékonyság (5 pont)
• a téma eredetisége (5 pont)
• a megvalósítás minősége (5 pont)
Ahhoz, hogy az akciók értékelhetőek legyenek, legalább 10/20 pontot kell szerezniük.
4. Európai szint (2021. április): A partnerországokban kiválasztott legjobb mítoszírtó akciót
(1) feltesszük a projekt honlapjára, és online közösségszavazásra bocsátjuk.
A webhelyen keresztül a weboldal minden felhasználója szavazhat, egy egyszerű
TETSZIK-kel a kedvenc mítoszírtó akcióra európai szinten. Minden egyes ember több
akcióra szavazhat, de minden akcióra csak egy szavazat adható. A „Tetszik” gombra
kattintva a szavazás regisztrálásra kerül.
Az egyes akciókhoz tartozó pontszám az online megszerzett szavazatok összege lesz. A
szavazatok száma az egyes akciók alatt lesz látható.
A legtöbb szavazatot elnyert akció lesz a győztes.
A nyertest online jelentjük be a projekt weboldalán és a partnerek közösségi oldalain,
valamint a projekt Facebook oldalán 2021. május 31-én.
BELEEGYEZÉS
A versenyen való részvétel e szabályok teljes ismeretét és elfogadását feltételezi. Előfordulhat,
hogy a FIATAL MÍTOSZIRTÓK programtól független mítoszírtó akciók valósulnak meg, melyekért
a szervezők nem vállalnak felelősséget. A pályázók elfogadják, hogy a részvétel feltételeit a
szervezők indokolt esetben megváltoztathatják.
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