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YOUTH MYTHBUSTERS Best EU Mythbusting action 
 
Αν είχες μια ευκαιρία, ποιο fake news θα ήθελες να καταρρίψεις; Το έχεις σκεφτεί 
ποτέ;    
 
Η ομάδα του Youth Myth Busters, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Τσεχία, στην 
Ιταλία και στην Ουγγαρία, σε συνεργασία με τους young influencers διοργάνωσε 
ομάδες κατάρριψης μύθων, με κύριο στόχο την προώθηση της συμμετοχής των 
νέων στα κοινά και στην πολιτική  

Οι κύριες δραστηριότητες αυτών των ομάδων ήταν ο εντοπισμός διάφορων 
ψευδών ειδήσεων, περιπτώσεων προπαγάνδας και ρητορικής μίσους. Ο έλεγχος 
της εγκυρότητας ή μη των αντίστοιχων περιπτώσεων έγινε από μια ομάδα ειδικών 
σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε συνεργασία με τους εταίρους σε κάθε χώρα. 

Οι δράσεις για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων περιελάμβαναν 
φωτογραφίες, memes, καμπάνιες στα social media, videos που είχαν ως στόχο να 
καταπολεμήσουν τις ψευδείς ειδήσεις. Μέσα από αυτήν την ενασχόλησή τους, οι 
νέοι είχαν την ευκαιρία να έρθουν πιο κοντά στα σύγχρονα προβλήματα και να 
νιώσουν ενεργοί πολίτες. 
 
Σε κάθε χώρα, η εθνική ομάδα ειδικών επέλεξε την καλύτερη δράση! 
 
Το επόμενο στάδιο του έργου Youth Myth Busters περιλαμβάνει την ανακήρυξη της 
καλύτερης ομάδας ανάμεσα στις χώρες εταίρους. Εως τις 4 Ιουλίου έχεις την 
ευκαιρία να επιλέξεις εσύ ποια δράση θεωρείς καλύτερη. 
 
Ακολούθησε τα 3 απλά βήματα και πάρε μέρος στην ψηφοφορία:    

1. Κάνε κλικ στο google form: https://forms.gle/aMPWPryZSxxrfwRo7   
2. Παρακολούθησε και διάβασε τις 5 δράσεις σε εθνικό επίπεδο σε Κύπρο, 

Ελλάδα, Τσεχία, Ιταλία, Ουγγαρία   
3. Διάλεξε ποιο θεωρείς καλύτερο!   

 
Η καλύτερη ομάδα θα βραβευθεί και θα παρουσιασθεί ως καλή πρακτική στην 

ιστοσελίδα και τα social media του έργου.  

 

https://forms.gle/aMPWPryZSxxrfwRo7
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Επίσης, η καλύτερη ομάδα θα ενσωματωθεί στο κείμενο συστάσεων πολιτικής του 

Youth Myth Busters ως καλή πρακτική για την αντιμετώπιση των ψευδών ειδήσεων 

και της προπαγάνδας στα social media και στο διαδίκτυο.   

 

Join us! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


