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Το έργο Fake News & Elders έχει ως στόχο την ενημέρωση των ατόμων τρίτης ηλικίας
σχετικά με το φαινόμενο των ψευδών ειδήσεων και τον γραμματισμό στα μέσα, ώστε να
είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά το περιεχόμενο που δημοσιεύεται στα μέσα
ενημέρωσης.

Έξι φορείς από την Πολωνία, την Ιταλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Τσεχία και την
Ελλάδα, συναντήθηκαν με ομάδες ατόμων τρίτης ηλικίας για να συζητήσουν τη
διαδικτυακή τους συμπεριφορά, τις στρατηγικές επικοινωνίας που χρησιμοποιούν, την
κατανόηση των ψευδών ειδήσεων και τον τρόπο με τον οποίο τις αντιμετωπίζουν
καθημερινά.

Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε το «Οδηγός κατανόησης του τρόπου λειτουργίας
της Μαζικής Επικοινωνίας» που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου.

Στις 18 Νοεμβρίου 2022, στο Λοτζ
της Πολωνίας, οι εταίροι του

έργου διεξήγαγαν την συζήτηση
της ομάδας εστίασης στο πλαίσιο

του έργου FakeNews&Elders.
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Η συζήτησης της ομάδας εστίασης που συστάθηκε από τους εταίρους του έργου στην
Τσεχία, έλαβε χώρα στις 12 Νοεμβρίου 2022 στο Μπρνο, όπου συζητήθηκε το
περιεχόμενο του οδηγού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου. Διατυπώθηκαν
πολύ ενδιαφέρουσες και χρήσιμες απόψεις καθώς και προτάσεις για βελτίωση. Όλα τα
άτομα που συμμετείχαν συμφώνησαν στο ότι είναι πολύ σημαντικό να αναδειχθεί η
σοβαρότητα του φαινομένου της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων και
αξιολόγησαν θετικά το περιεχόμενο και τον σχεδιασμό του οδηγού.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2023
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Οι εταίροι του έργου στη Γαλλία διοργάνωσαν την
συζήτηση της ομάδας εστίασης για την αξιολόγηση
του οδηγού του έργου FakeNews&Elders στις 14
Νοεμβρίου 2022.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα άτομα τρίτης
ηλικίας σχολίασαν το περιεχόμενο του οδηγού και
πρότειναν αλλαγές για τη βελτίωσή του. Πιο
συγκεκριμένα, συζήτησαν για τη χρήση των μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και την αλληλεπίδρασή τους
με άλλους ανθρώπους, για τις βασικές πηγές
πληροφόρησης και για την παραγωγή και διάδοση
ψευδών ειδήσεων στο διαδίκτυο. Σε γενικές
γραμμές, η ανατροφοδότηση ήταν αρκετά θετική
και κατατοπιστική!

Στις 30 Δεκεμβρίου 2022 στη Βαλένθια στην Ισπανία, η φορέας FyG πραγματοποίησε την συζήτηση
της ομάδας εστίασης. Τα άτομα τρίτης ηλικίας εξέφρασαν την άποψή τους σχετικά με την εγκυρότητα
των ψηφιακών πληροφοριών, τους κινδύνους που ενέχουν και τις στρατηγικές που ακολουθούν για
να τους αντιμετωπίσουν.

ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ
Στις 7 Δεκεμβρίου στην πόλη

Κάλιαρι της Σαρδηνίας, το IERFOP,
ο εταίρος φορέας στην Ιταλία,
οργάνωσε την συζήτηση της
ομάδας εστίασης για το έργο.
Στην ομάδα συμμετείχαν δύο
γυναίκες ηλικίας 95 ετών και
διήρκεσε περίπου μία ώρα.



FOCUS GROUP IN GREECE

Στις 13 και 14 Δεκεμβρίου 2022, οι εταίροι του έργου Fake News & Elders, που
υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ με τη χρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συναντήθηκαν στο Παρίσι, στα γραφεία του φορέα E-
Seniors.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τα
συμπεράσματα που εξάχθηκαν από τις συναντήσεις με τις ομάδες εστίασης που
πραγματοποιήθηκαν στις χώρες υλοποίησης του έργου (Τσεχία, Γαλλία, Ελλάδα,
Ιταλία, Πολωνία, Ισπανία). Έγιναν επίσης προτάσεις για την προσαρμογή του
οδηγού του Fake News & Elders στις ανάγκες των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας
σύμφωνα με τα σχόλιά τους.

Οι εταίροι του έργου εξακολουθούν να εργάζονται για την ολοκλήρωση των
αποτελεσμάτων του έργου!
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ΟΜΑΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η συζήτηση της ομάδας εστίασης για την αξιολόγηση του οδηγού, έλαβε
χώρα στις 18 Νοεμβρίου 2022. Στην ομάδα συμμετείχαν 5 άτομα ηλικίας 60-
80 ετών και 3 μέλη της ομάδας του Athens Lifelong Learning Institute που
υλοποιεί το έργο στην Ελλάδα, για τον συντονισμό της συζήτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

και τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης!       
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