Προσβάσιμη πληροφορία και
χρήση της Easy to read

Eγχειρίδιο

Εισαγωγή
Το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες αναγνωρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη ως
θεμελιώδες δικαίωμα για την πλήρη ανάπτυξη των ανθρώπων ως ατόμων και επίσης ως
συλλογικό, απαραίτητο για την επίτευξη μιας πλήρως δημοκρατικής κοινωνίας.

Αυτό το δικαίωμα πρέπει να διασφαλιστεί για όλους τους ανθρώπους, ειδικά εκείνους με
γνωστικές δυσκολίες, και οι οποίοι, επομένως, είναι πιο ευάλωτοι σε παραπληροφόρηση.
Αυτό το εγχειρίδιο, που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Έργου EASYNEWS, προκύπτει από την
ανάγκη προσέγγισης των πληροφοριών με άτομα με διανοητική αναπηρία. Για να γίνει αυτό,
περιλαμβάνει δύο διαφορετικές ενότητες περιεχομένου, αλλά εξίσου σημαντικές.
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Το πρώτο από αυτά στοχεύει στην αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού των μέσων
ενημέρωσης, ειδικά στην ομάδα ατόμων με διανοητική αναπηρία. Η χρήση νέων
τεχνολογιών και μη τυπικών και ψηφιακών καναλιών πληροφοριών, όπως τα
κοινωνικά δίκτυα, είναι ευρέως διαδεδομένη σε όλο τον πληθυσμό,
συμπεριλαμβανομένης της ομάδας ατόμων με νοητική αναπηρία. και είναι
απαραίτητο να τους εφοδιαστούν με τα απαραίτητα εργαλεία για να είναι σε θέση
να εντοπίζουν αξιόπιστες πηγές πληροφοριών, οι οποίες αντιπαραβάλλουν τα
δεδομένα και δημιουργούν ποιοτικές πληροφορίες. Όλα αυτά τα εργαλεία
συλλέγονται σε αυτήν την πρώτη ενότητα.
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Με αυτόν τον στόχο, η δεύτερη ενότητα στοχεύει στην ενίσχυση της ικανότητας
του Easy-to-Read ως μέσου για τη λήψη γραπτών πληροφοριών σε όλους τους
ανθρώπους, ανεξάρτητα από την ικανότητα ανάγνωσης-γραφής. Αυτό το μέρος
του εγχειριδίου περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές απαιτήσεις και προϋποθέσεις για
την προσαρμογή των κειμένων και, επομένως, των γραπτών πληροφοριών, σε
μορφή Εύκολη στην ανάγνωση.

Ο συνδυασμός της μάθησης για την ταυτοποίηση αληθινών πληροφοριών στο Διαδίκτυο και
με τα απαραίτητα εργαλεία για την προσαρμογή του στην Εύκολη ανάγνωση θα επιτρέψει την
εκπλήρωση του έργου EASYNEWS: για την ενημέρωση των ατόμων με διανοητική αναπηρία.

Ελπίζουμε ότι αυτό το εγχειρίδιο είναι χρήσιμο για αυτόν τον στόχο.
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A.1. Επισκόπηση των
ψηφιακών πηγών
πληροφοριών
A.1.1. Τι είναι η πληροφορία
Η πληροφορία είναι ένα σύνολο παραγγελιών και επεξεργασμένων δεδομένων που
στοχεύει στη μετάδοση ενός μηνύματος μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων.
Για να είναι ένα μήνυμα πραγματικά ενημερωτικό, πρέπει να περιλαμβάνει τις
ακόλουθες αρχές:
●Nόημα. Για να είναι πληροφορίες, το περιεχόμενο πρέπει να έχει νόημα,
πρέπει να μεταφέρει ένα συνεκτικό και κατανοητό μήνυμα.
● Σημασία. Ένα μήνυμα που έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τη στάση ή την
αντίληψη των ατόμων για ένα συγκεκριμένο θέμα μπορεί να ονομαστεί
πληροφορία.
● Ενεργό. Ένα ισχύον μήνυμα είναι αυτό που ενημερώνεται και παρέχει
πληροφορίες που είναι ακόμα ενημερωμένες.
● Ισχύς. Αυτό σχετίζεται με τον εκδότη των πληροφοριών, πρέπει να είναι μια
αξιόπιστη πηγή και ότι γνωρίζουμε ότι παρέχει έγκυρες πληροφορίες και όχι
ψευδείς.
● Αξία. Είναι σημαντικό το μήνυμα να είναι χρήσιμο για τον δέκτη έτσι ώστε
να είναι πληροφορίες.
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A.1.2. Δεύτερον: τι είναι μια πηγή πληροφοριών;
Η πηγή πληροφοριών είναι το κανάλι μέσω του οποίου γίνεται η πρόσβαση στις
πληροφορίες. Οι πηγές πληροφοριών συλλέγουν ένα σύνολο πληροφοριών και τις
καθιστούν διαθέσιμες σε οποιονδήποτε το θέλει.
Μια πηγή πληροφοριών μπορεί να είναι μια ψηφιακή εφημερίδα, μια ιστοσελίδα, μια
γραπτή έκδοση, ένα βιβλίο ή ένα άτομο που δηλώνει γεγονότα που έχουν
παρατηρήσει.
Καλούμε πηγές πληροφοριών στους διάφορους τύπους εγγράφων που περιέχουν
χρήσιμα δεδομένα για να ικανοποιήσουν τη ζήτηση για πληροφορίες ή γνώσεις.
Σήμερα, η ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ)
έχει οδηγήσει τις κοινωνίες σε μια διαδικασία μεγάλης επέκτασης της ικανότητας
επεξεργασίας, ανταλλαγής και αποθήκευσης πληροφοριών μέσω επικοινωνιών και
υπολογιστών.
Η
διαθεσιμότητα
ψηφιακών
πηγών
πληροφοριών
έχει
πολλαπλασιαστεί και επομένως γεννιέται η κοινωνία της πληροφορίας στην οποία
ζούμε σήμερα.

Επομένως, οι ψηφιακές πηγές πληροφοριών είναι πηγές πληροφοριών που
χαρακτηρίζονται από τη διαθεσιμότητα μέσω του δικτύου. Με την επέκταση του
Διαδικτύου, οι πηγές ψηφιακών πληροφοριών έχουν πολλαπλασιαστεί.
Μεταξύ αυτών βρίσκουμε, για παράδειγμα, ψηφιακές εφημερίδες, οι οποίες είναι
προσαρμογές του γραπτού τύπου στη νέα εποχή του Διαδικτύου.
Όμως, βρίσκουμε και άλλες λιγότερο συμβατικές πηγές πληροφοριών, όπως τα
κοινωνικά δίκτυα, τα οποία σήμερα έχουν γίνει μια από τις κύριες πηγές
πληροφοριών. Σύμφωνα με το Reuters Digital News Report, περισσότερο από το
60% των ατόμων κάτω των 35 ετών χρησιμοποιούν ένα κοινωνικό δίκτυο ως
δεύτερη πηγή πληροφοριών.
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A.1.3. Τρία είδη πηγών ψηφιακών πληροφοριών
Υπάρχουν τρεις τύποι πηγών πληροφοριών: πρωτογενής, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια, ανάλογα με την εγγύτητα με τα συμβάντα που συνέβησαν και τον
βαθμό θεραπείας που έχουν λάβει. Επομένως, υπάρχουν πληροφορίες που
συλλέγονται απευθείας από τα γεγονότα που συνέβησαν (πρωτογενείς
πληροφορίες), πληροφορίες που έχουν προετοιμαστεί χρησιμοποιώντας
πληροφορίες που έχουν ήδη συλλεχθεί από άλλα άτομα (δευτερεύουσες
πληροφορίες). και πληροφορίες που συνδυάζουν και τις δύο καταστάσεις
(τριτογενείς πληροφορίες).
Το εξηγούμε με ένα παράδειγμα:

Ας υποθέσουμε ότι το συμβούλιο αναπτύσσει ένα στρατηγικό σχέδιο για ένα
συγκεκριμένο θέμα. Μια συνέντευξη στην οποία ο δήμαρχος εξηγεί το
Στρατηγικό Σχέδιο δεν είναι το ίδιο με ένα άρθρο εφημερίδας που συνοψίζει
αυτή τη συνέντευξη.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι όλοι οι τύποι πηγών πληροφοριών μπορούν να
βρεθούν σε ψηφιακές πηγές πληροφοριών, όπως κοινωνικά δίκτυα και ψηφιακές
εφημερίδες. Αυτό ακούγεται περίπλοκο, αλλά θα το εξηγήσουμε με ένα άλλο
παράδειγμα:

Στον πίνακα ειδήσεων του αγαπημένου σας κοινωνικού δικτύου, μπορείτε να
βρείτε ένα άρθρο εφημερίδας (δευτερεύουσα πηγή πληροφοριών) και επίσης
ένα βίντεο που δείχνει ένα συμβάν που συνέβη (κύρια πηγή πληροφοριών).

Σε κάθε περίπτωση, εάν οι πληροφορίες είναι αληθείς και επαληθευμένες, θα
μπορείτε να βρείτε την πηγή της - δηλαδή από πού προέρχονται. Σε περίπτωση που
οι πληροφορίες προέρχονται από δευτερεύουσα πηγή, θα αναφέρονται στην κύρια
πηγή.
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Παρακάτω, εξηγούμε λεπτομερώς τους τρεις τύπους πηγών πληροφοριών:
Πρωτοβάθμια: οι κύριες πηγές πληροφοριών είναι εκείνες που βρίσκονται
πλησιέστερα στο συμβάν που διερευνάται. Είναι η πηγή πληροφοριών που εξηγεί
από πρώτο χέρι τι συνέβη. Στις κύριες πηγές πληροφοριών δεν υπάρχουν
ενδιάμεσοι που μπορούν να τροποποιήσουν την αφήγηση των γεγονότων σε
μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό.
Ακολουθούν διάφορα παραδείγματα πρωτογενών πηγών πληροφοριών:
• Συνεντεύξεις. Είτε στο τηλέφωνο, στην τηλεόραση, σε ηχογράφηση κ.λπ.
• Record Εγγραφές βίντεο.
• Φωτογραφίες. Μια φωτογραφία ενός συγκεκριμένου γεγονότος που δείχνει «τι
συνέβη».
• Πρωτότυπα επίσημα έγγραφα, όπως επίσημη επικοινωνία από οργανισμό,
εταιρεία κ.λπ.
Οι κύριες πηγές πληροφοριών είναι οι πιο αξιόπιστες όταν γνωρίζουμε την
πραγματικότητα του γεγονότος που διερευνάται.
Παρά τα πάντα, οι πηγές πρωτογενών πληροφοριών μπορούν επίσης να
παραποιηθούν, αλλάζοντας τα γεγονότα ή τις δηλώσεις που συλλέγει. Είναι πολύ
σημαντικό να γνωρίζουμε πώς να επαληθεύσουμε ότι οι πληροφορίες είναι αληθείς,
αλλά θα το συζητήσουμε αργότερα.
Δευτεροβάθμια: Αυτές οι πηγές πληροφοριών βασίζονται στις πρωτογενείς, τις
αντιμετωπίζουν με κάποιο τρόπο, είτε με σκοπό την ανάλυση των πληροφοριών, την
ερμηνεία, την αξιολόγηση ή τη σύνοψή τους.
Ένας καλός τρόπος για να προσδιορίσετε ότι μια πηγή πληροφοριών είναι
δευτερεύουσα είναι να δείτε ότι ο συγγραφέας δεν εμπλέκεται άμεσα στα γεγονότα.
Ένα καλό παράδειγμα μιας δευτερεύουσας πηγής πληροφοριών είναι μια περίληψη
μιας αστυνομικής έκθεσης που δημοσιεύθηκε από μια εφημερίδα. Σε αυτήν την
περίπτωση, οι κύριες πληροφορίες θα ήταν η ίδια η έκθεση και οι δευτερεύουσες
πληροφορίες είναι η περίληψη που ετοίμασε ο δημοσιογράφος.
Μια άλλη πηγή δευτερευουσών πληροφοριών μπορεί να είναι ένα μοντάζ βίντεο για
να εξηγήσει ένα γεγονός. Το άτομο που δημιούργησε το βίντεο δεν εμπλέκεται στις
εκδηλώσεις και έχει επίσης συλλέξει τις πληροφορίες από τις κύριες πηγές για να το
μεταφράσει αργότερα στο βίντεο.
Τριτοβάθμια: τέλος, οι τριτογενείς πηγές πληροφοριών είναι αυτές που συλλέγουν
τόσο πρωτογενείς όσο και δευτερεύουσες πληροφορίες. Είναι το σύνολο των
στοιχείων που συλλέγονται και επεξεργάζονται για να εξηγήσουν ένα φαινόμενο ή
γεγονός. Ένα σαφές παράδειγμα πηγής τριτοβάθμιας πληροφόρησης θα ήταν η
ανάμικτη ανάγνωση μαρτύρων (πρωτογενείς πληροφορίες) και ερμηνείες
(δευτερεύουσες πληροφορίες).
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A.2. Πώς να μείνετε
ενημερωμένοι, πώς
βρίσκουμε αληθινές
πληροφορίες.
Η παγκόσμια πρόσβαση στο Διαδίκτυο επέτρεψε στους χρήστες να δημιουργούν, να
διαδίδουν και να συνδέονται με πληροφορίες όπως ποτέ άλλοτε. Μας έθεσε
μπροστά σε απόψεις και εμπειρίες που προηγουμένως ήταν ανέφικτες. Έχει
προσφέρει σε όλους μεγαλύτερη πρόσβαση στη γνώση.
Αυτή η εύκολη και μαζική εξάπλωση, ωστόσο, ενίσχυσε εκθετικά το πρόβλημα της
«παραπληροφόρησης», της «παραπληροφόρησης» και των «ψεύτικων ειδήσεων».
Αυτές οι έννοιες έχουν διαφορετικό νόημα και μπορούν να πάρουν ένα σημαντικό
πολιτικό και κοινωνικό βάρος, από το οποίο πρέπει να αποφύγουμε τον εαυτό μας.
Συγκεκριμένα, οι ακόλουθοι δύο όροι περιγράφουν ψευδείς πληροφορίες. Η διαφορά
είναι στην υποκείμενη πρόθεση.
•
•

Η παραπληροφόρηση προέρχεται από άτομα που μοιράζονται πληροφορίες
ενώ πιστεύουν ότι είναι αλήθεια.
Η παραπληροφόρηση είναι η σκόπιμη εξάπλωση ψεύτικων ειδήσεων με
σκοπό να εξαπατήσει και να παραπλανήσει.

Υπάρχει αντικειμενικά πρόβλημα και κίνδυνος για τους χρήστες όταν κακόβουλα
άτομα προσπαθούν να τους εξαπατήσουν. Είναι ένα πράγμα να είναι λάθος για ένα
συγκεκριμένο θέμα, αλλά, ένα άλλο πράγμα είναι να γνωρίζει εν γνώσει του
λανθασμένες πληροφορίες με την ελπίδα ότι θα θεωρηθεί αληθινός ή με σκοπό τη
δημιουργία διαφωνίας στην κοινωνία.
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Με την "παραπληροφόρηση" αναφερόμαστε σε αυτές τις σκόπιμες προσπάθειες
εξαπάτησης ή παραπλάνησης μέσω της ταχύτητας, της εμβέλειας και των
τεχνολογιών του Διαδικτύου.
Εκείνοι που διαδίδουν παραπληροφόρηση έχουν διαφορετικούς στόχους. Μερικοί
έχουν οικονομικά κίνητρα και διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες προκειμένου να
αποφέρουν κέρδη. Άλλοι έχουν πολιτικά κίνητρα και χρησιμοποιούν
παραπληροφόρηση για να προκαλέσουν ορισμένες απόψεις μεταξύ του πληθυσμού,
να επηρεάσουν μια πολιτική διαδικασία ή με μοναδικό σκοπό την πόλωση και τη
διαίρεση της κοινωνίας. Ακόμα άλλοι χρησιμοποιούν την παραπληροφόρηση για τη
δική τους διασκέδαση: αυτό συμβαίνει με τα "trolls".
Λόγω αυτής της περίπλοκης κατάστασης, είναι δύσκολο να έχουμε πλήρη εικόνα
των ενεργειών των επιτιθέμενων ή να εκτιμήσουμε τον αντίκτυπο αυτών των
ενεργειών. Επιπλέον, δεδομένου ότι μπορεί να είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν
αυτοί που διαδίδουν ψεύτικα διαδικτυακά ενεργούν με καλή πίστη, οι παρεμβάσεις
κατά της παραπληροφόρησης διατρέχουν τον κίνδυνο να καταστρέψουν ακούσια τη
νόμιμη έκφραση.
Ωστόσο, μπορεί να είναι πολύ απλό να ενημερώνεστε συνεχώς και να
ενημερώνεστε, αποφεύγοντας να πέσετε στην παγίδα τόσο παραπληροφόρησης
όσο και παραπληροφόρησης εάν ακολουθήσετε μερικές απλές συμβουλές, τόσο σε
διαδικτυακές πληροφορίες όσο και σε έντυπη μορφή.
Σχετικά με τις διαδικτυακές πληροφορίες υπάρχουν μερικές συμβουλές για την
εύρεση πληροφοριών που μπορείτε να εμπιστευτείτε:
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A.2.1. Είναι η πηγή πληροφοριών σεβαστή και αξιόπιστη;
Κοιτάξτε τη διεύθυνση ιστού (ονομάζεται επίσης διεύθυνση URL) για να δείτε τι
είδους οργανισμός χορηγεί τον ιστότοπο.
Οι ιστότοποι που χρηματοδοτούνται από κυβερνήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα ή
αξιόπιστους επαγγελματικούς οργανισμούς είναι πιο πιθανό να παρέχουν
αμερόληπτες πληροφορίες από τους εμπορικούς ιστότοπους.
.gov = κυβέρνηση
.edu = εκπαιδευτικό ίδρυμα
.org = επαγγελματικός ή μη κερδοσκοπικός οργανισμός
.com = εμπορικός ιστότοπος όπως ιστότοπος για ιδιωτική εταιρεία της αγοράς
Εάν υπάρχει σύνδεσμος "Σχετικά με εμάς", ανατρέξτε στον σκοπό του οργανισμού.
Εάν ο σκοπός είναι η προώθηση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών, οι
παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να μην είναι απαλλαγμένες από μερική
επιρροή.
Υπάρχουν στοιχεία επικοινωνίας για τον οργανισμό, όπως email ή αριθμός
τηλεφώνου, ώστε να μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί τους για να μάθετε
περισσότερα σχετικά με τον οργανισμό ή τον ιστότοπό τους;
Να είστε προσεκτικοί με τους συνδέσμους. Εάν ένας σύνδεσμος σε έναν αξιόπιστο
ιστότοπο σάς κατευθύνει σε έναν εντελώς νέο ιστότοπο, μην υποθέσετε ότι αυτός ο
νέος ιστότοπος έχει επίσης αξιόπιστες πληροφορίες. Θα πρέπει να αξιολογήσετε τον
νέο ιστότοπο για να βεβαιωθείτε ότι είναι αξιόπιστος
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A.2.2. Είναι οι πληροφορίες ενημερωμένες;
Αναζητήστε τη φράση "τελευταία ενημέρωση" στις ιστοσελίδες για να δείτε εάν οι
σελίδες είναι τρέχουσες. Εάν δεν υπάρχει ένδειξη για το πότε ενημερώθηκαν
τελευταία η πληροφορία, τότε μην υποθέσετε ότι είναι ενημερωμένες.
Αναζητήστε άλλες ενδείξεις ότι ο ιστότοπος δεν είναι ενημερωμένος, όπως σελίδα
ξεπερασμένων εκδηλώσεων ή ξεπερασμένες ειδήσεις στη ροή "Τελευταίες ειδήσεις".
Εάν οι σύνδεσμοι στον ιστότοπο δεν λειτουργούν, ο ιστότοπος ενδέχεται να είναι
ξεπερασμένος.
Είναι επίσης πολύ σημαντικό να βασίζεστε σε διάφορες πηγές πληροφοριών, όπως:
•
•
•
•
•
•
•

Άρθρα, σε απευθείας σύνδεση και σε έντυπη μορφή,
Άρθρα εφημερίδων, άρθρα
Βιβλία, ηλεκτρονικά βιβλία, διατριβές, διατριβές
Ιστοσελίδες
Εικόνες
Βίντεο και ήχοι
Κοινωνικά μέσα

Ακολουθούν μερικές χρήσιμες συμβουλές:
Παρακολούθησε τα τηλεοπτικά νέα.
Ακούγεται εύκολο, αλλά συχνά δεν είναι. Οι ειδήσεις λαμβάνουν αυξανόμενη
επιρροή από διάφορους φορείς και είναι πολύ αμερόληπτες. Ο πιο σίγουρος
τρόπος για να βεβαιωθείτε ότι σας λένε αληθινά γεγονότα είναι να
συντονιστείτε σε διαφορετικά κανάλια. Μην περιορίσετε τον εαυτό σας στα
νέα, ακολουθήστε τηλεοπτικούς σταθμούς που μεταδίδουν ειδήσεις όλο το
24ωρο όσο το δυνατόν συχνότερα.
Αγόρασε μια εφημερίδα.
Η ανάγνωση του τοπικού είναι ιδανική για να ενημερωθείτε για τα τρέχοντα
γεγονότα που σας αγγίζουν από πρώτο χέρι. Προσπαθήστε επίσης να πάρετε
μια εφημερίδα από την πλησιέστερη μητροπολιτική περιοχή, καθώς αυτό θα
σας δώσει περισσότερα νέα για την περιοχή σας ή τη γειτονική. Τέλος,
εγγραφείτε σε μια εθνική εφημερίδα. Με αυτόν τον τρόπο, μπορείτε να λάβετε
όλες τις απαραίτητες ενημερώσεις σχετικά με το τι συμβαίνει στη χώρα σας
και παγκοσμίως..
Εγγράψου σε περιοδικά που ασχολούνται με τρέχοντα γεγονότα,
προσφέροντας νέα και απόψεις.
Μόλις έχετε μια ιδέα για το τι συμβαίνει, είναι ιδανικό να διευρύνετε τις γνώσεις
σας. Ένας πολύ καλός τρόπος για να το κάνετε αυτό είναι διαβάζοντας
περιοδικά που σας επιτρέπουν να το κάνετε αυτό παρουσιάζοντας πολλά
άρθρα και κομμάτια γνώμης που σκάβουν βαθιά στα θέματα.
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Να μπαίνεις σε ιστότοπους που δημοσιεύουν ειδήσεις όσο το δυνατόν
συχνότερα.
Ενημερώνονται συνεχώς και συνήθως διαθέτουν περισσότερες πληροφορίες
από ό, τι στην τηλεόραση ή σε εφημερίδα. Και πάλι, προσπαθήστε να βρείτε
μια καλή ισορροπία. Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε σε υπηρεσίες που σας
επιτρέπουν να έχετε ένα πρόγραμμα προβολής ειδήσεων στην οθόνη του
υπολογιστή σας και να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις κύριες ιστορίες. Οι
επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι εξίσου χρήσιμες.
.Download an app that allows you to read news or an RSS reader
(News360, Pulse, Flipboard, etc.). Κατέβασε μια εφαρμογή που σου
επιτρέπει να διαβάζεις ειδήσεις ή έναν αναγνώστη RSS (News360, Pulse,
Flipboard κ.λπ.). Προσάρμοσε τη με τρέχοντα και ιστορικά γεγονότα σχετικά
με τα θέματα που πιστεύετε ότι είναι σχετικά. Κάθε πρωί, χρειάζεσαι 15 λεπτά
για να μεταβείς στις κύριες επικεφαλίδες όλων των θεμάτων σε κάθε
κατηγορία και να προσπαθήσεις να διαβάσεις τα άρθρα που έχουν
μεγαλύτερη προτεραιότητα ή ενδιαφέρον για εσένα.
.
Διατηρήστε μια καλή ισορροπία, αναλύστε κριτικά τις ειδήσεις.
Προσπαθήστε να μην κλείσετε το μυαλό σας σε άλλες πηγές. Ενώ πιστεύετε
ότι οι πληροφορίες που λαμβάνετε είναι παραμορφωμένες, προσέξτε τη
χειραγώγηση των ειδήσεων, προκειμένου να κατανοήσετε καλύτερα πώς
λειτουργεί ο κόσμος της δημοσιογραφίας και τι συμβαίνει.
Διαβάστε βιβλία γραμμένα από ειδικούς, κριτικούς και σχολιαστές.
Σήμερα υπάρχουν πολλοί που προσπαθούν να γράψουν, ειδικά πολιτικές
προσωπικότητες και δημοσιογράφοι. Οι εκδόσεις των ιστοριών και οι απόψεις
που προσφέρονται από διάφορους επαγγελματίες σας επιτρέπουν να
κατανοήσετε τις διάφορες πτυχές των ειδήσεων. Δεν θα είναι πάντα λαμπεροί,
αλλά είναι εξαιρετικοί για την ενημέρωσή σας.
Μιλήστε με άλλους ενημερωμένους ανθρώπους.
Η συζήτηση είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για να γνωστοποιήσετε τις απόψεις
σας και να αντιμετωπίσετε ο ένας τον άλλον. Ένας καλός διάλογος σας
επιτρέπει πάντα να μάθετε κάτι, ακόμα κι αν η άποψη του αντιπάλου είναι
εντελώς διαφορετική από τη δική σας. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε κάποιον
που ενδιαφέρεται να υποστηρίξει, χρησιμοποιήστε το Διαδίκτυο για να το
κάνετε. Οι περισσότεροι ιστότοποι ειδήσεων προσφέρουν φόρουμ ή ιστολόγια
στα οποία μπορείτε να εγγραφείτε για να ανταλλάξετε απόψεις με άλλους
χρήστες. Η ανάγνωση ιστολογίων από άλλους πολίτες είναι ιδανική για να
γνωρίσετε τις απόψεις των ανθρώπων.
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A.2.3. Περαιτέρω συμβουλές
Εάν δεν μπορείτε να εγγραφείτε σε εφημερίδες ή περιοδικά, θα βρείτε τις τελευταίες
κυκλοφορίες στη βιβλιοθήκη, διαφορετικά μπορείτε να τις περιηγηθείτε στο μπαρ ή
σε άλλα μέρη όπου τα βρίσκετε.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε καλή υπηρεσία Διαδικτύου. Η ανάγνωση των ειδήσεων μπορεί
να είναι αρκετά απογοητευτική εάν η σύνδεση είναι αργή, εκτός αν χρησιμοποιείτε
RSS.
Επιλέξτε ένα καλό κανάλι και αν μπορείτε, πληρώστε για ένα πακέτο καναλιών.
Ακολουθήστε κανάλια που προσφέρουν ειδήσεις όλη την ημέρα.

Α.2.4. Προειδοποιήσεις
Μην ενεργείτε σαν να γνωρίζετε τα πάντα μετά την απόκτηση πληροφοριών.
Βεβαιωθείτε ότι ενδιαφέρεστε πραγματικά να σας ενημερώσουμε. Εάν σας βαρεθεί,
θα σπαταλήσετε χρόνο και μάλλον δεν θα σας ωφελήσει πολύ.
Πάντα να παίρνετε ό, τι σας λένε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με έναν κόκκο
αλατιού. Θυμηθείτε ότι οι περισσότεροι τηλεοπτικοί σταθμοί και εφημερίδες δεν είναι
αμερόληπτοι και αυτό που μιλούν δεν αντιστοιχεί απαραίτητα στην πραγματικότητα.
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A.3. Social Media: υπάρχει
αλήθεια στα social media
Α.3.1. Τι είναι τα κοινωνικά μέσα;
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι τεχνολογία που διευκολύνει την κοινή χρήση
ιδεών, σκέψεων και πληροφοριών μέσω εικονικών δικτύων και κοινοτήτων. Τα
κοινωνικά μέσα βασίζονται στο Διαδίκτυο και παρέχουν στους χρήστες γρήγορη
ηλεκτρονική επικοινωνία περιεχομένου. Αυτό το περιεχόμενο περιλαμβάνει
προσωπικές πληροφορίες, έγγραφα, βίντεο και φωτογραφίες. Οι χρήστες
αλληλεπιδρούν με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μέσω υπολογιστή, tablet ή
smartphone μέσω λογισμικού ή διαδικτυακής εφαρμογής που βασίζεται στον ιστό,
συχνά τα χρησιμοποιούν για ανταλλαγή μηνυμάτων.
Τα κοινωνικά μέσα ξεκίνησαν ως τρόπος αλληλεπίδρασης με φίλους και συγγενείς,
αλλά αργότερα οι επιχειρήσεις εκμεταλλεύτηκαν τη δημοφιλή νέα μέθοδο
επικοινωνίας για να προσεγγίσουν τους πελάτες.

Α.3.2. Το καλό και το κακό
Η δύναμη των κοινωνικών μέσων είναι η ικανότητα σύνδεσης και ανταλλαγής
πληροφοριών με οποιονδήποτε στη Γη ή με πολλούς ανθρώπους ταυτόχρονα.
Μερικά θετικά πράγματα για τα κοινωνικά μέσα:
• Διευκολύνουν να παραμένετε συνδεδεμένοι με την οικογένεια και τους φίλους
σας παγκοσμίως μέσω email, κειμένου, βιντεοκλήσης κ.λπ.
• Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορα πρόσβαση σε πληροφορίες και έρευνες.
• Υπάρχουν ευκαιρίες για να μάθετε νέα πράγματα στο διαδίκτυο.
• Ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην πολιτική συμμετοχή (συγκέντρωση
χρημάτων, κοινωνική ευαισθητοποίηση, παρέχει φωνή)
• Παρέχουν ευκαιρίες για απομακρυσμένη απασχόληση
Ενώ τα κοινωνικά μέσα έχουν τη θετική πλευρά τους, πολλοί δείχνουν την
πλατφόρμα και αποκαλούν αρνητικά χαρακτηριστικά, παρομοιάζοντας την
υπερβολική χρήση με εθισμό. Ορισμένοι διαγωνισμοί συμβάλλουν στην προσοχή, το
άγχος και τη ζήλια.
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Τα κοινωνικά μέσα θολώνουν τη διαφορά μεταξύ της γνώμης και του γεγονότος και
ανοίγουν μια ευκαιρία για παραπληροφόρηση. Και η δυνατότητα κοινής χρήσης
αναρτήσεων μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα της κακόβουλης διάδοσης
ψευδών πληροφοριών. Έτσι, πολλές φορές, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί
να είναι ένας τρόπος διάδοσης παραπλανητικών και ψευδών πληροφοριών.
Κατά κανόνα, οι επαληθευμένοι λογαριασμοί οργανισμών τείνουν να παρέχουν πιο
αξιόπιστα γεγονότα σε σύγκριση με επαληθευμένους λογαριασμούς bloggers και
διασημοτήτων που μοιράζονται εμφανώς τις απόψεις τους.
Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πλατφορμών κοινωνικών μέσων, χωρισμένοι ανάλογα
με τη λειτουργία τους
Κοινωνικά δίκτυα
Αυτά έχουν τη λειτουργία της σύνδεσης ατόμων στο διαδίκτυο, βοηθούν τους
ανθρώπους να παραμένουν σε επαφή με την οικογένεια, τους φίλους και τους
γνωστούς τους.
• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
Δίκτυα κοινής χρήσης πολυμέσων
Οι χρήστες τα χρησιμοποιούν για να βρουν και να μοιραστούν φωτογραφίες,
βίντεο, ζωντανά βίντεο και άλλους τύπους μέσων στο διαδίκτυο.
• Instagram
• Snapchat
• Youtube
• TikTok
Φόρουμ συζήτησης
Οι άνθρωποι συζητούν διαφορετικά θέματα και μοιράζονται νέα, πληροφορίες
και ανταλλάσσουν απόψεις.
• Reddit
• Yahoo! Απαντήσεις
Ιστολόγια
Ένα blog είναι ένας τακτικά ενημερωμένος ιστότοπος ή ιστοσελίδα, τις
περισσότερες φορές διαχειρίζεται ένα άτομο ή μια μικρή ομάδα. Ένα blog είναι
γραμμένο σε ανεπίσημο ή συνομιλητικό στυλ.
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A.4. Κοινωνικά μέσα
Α.4.1. Ορισμός των ψηφιακών μέσων
Τα ψηφιακά μέσα είναι εκείνες οι μορφές μέσω των οποίων οι πληροφορίες μπορούν
να δημιουργηθούν, να παρατηρηθούν, να μετατραπούν και να διατηρηθούν σε μια
μεγάλη ποικιλία ψηφιακών ηλεκτρονικών συσκευών. Για παράδειγμα: ψηφιακές
εικόνες, ψηφιακά βίντεο. βιντεοπαιχνίδια, ιστοσελίδες και ιστότοποι.
Τα ψηφιακά μέσα είναι χώροι στους οποίους δημιουργείται επικοινωνία και
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χρηστών και παραγωγών ψηφιακού περιεχομένου.
Τα ψηφιακά μέσα είναι ήδη τα πιο χρησιμοποιημένα στον παγκόσμιο πληθυσμό, οι
άνθρωποι αφιερώνουν περισσότερες ώρες στα ψηφιακά μέσα παρά στην τηλεόραση
την εβδομάδα. Ένα καλό παράδειγμα βρίσκεται σε κοινωνικά δίκτυα όπως το
Facebook, το Instagram, το You Tube, το Twitter, το LinkedIn κ.λπ., όπου μπορούμε
να βρούμε περιεχόμενο σε μορφή κειμένου, εικόνας ή βίντεο.

Α.4.2. Μπορούμε να εμπιστευτούμε όλες τις πληροφορίες
ψηφιακών μέσων;
Αλλά πώς ξέρετε εάν μια φωτογραφία, βίντεο ή κείμενο είναι πραγματικό;
Μερικές φορές μπορούμε να είμαστε πολύ ξεκάθαροι γι 'αυτό, καθώς λόγω της
γνώσης μας για την πραγματικότητα ξέρουμε σε ποιον κόσμο ζούμε και αποκτούμε
γνώση μέσω πληροφοριών.
Στο ακόλουθο παράδειγμα, θα διακρίνουμε γρήγορα ποια τρέχουσα φωτογραφία
είναι πραγματική και ποια είναι ψεύτικη.
Αλλά πριν πρέπει να είμαστε σαφείς ότι μπορεί να χειριστεί όλο το κείμενο, η εικόνα
ή το βίντεο, προσθέτοντας στοιχεία που δεν είναι πραγματικά.
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Στην περίπτωση κειμένων, πρέπει να ελέγξουμε από ποια πηγή πληροφοριών ή
συγγραφέα προέρχεται, προκειμένου να βρούμε πληροφορίες σχετικά με αυτό και να
γνωρίζουμε τι είδους δημοσιεύσεις πραγματοποιεί συνήθως.
Στην περίπτωση των φωτογραφιών, ως πρώτη επιλογή μπορούμε να
χρησιμοποιήσουμε την αντίστροφη αναζήτηση. Είναι η διαδικασία αναζήτησης μιας
φωτογραφίας στον Ιστό και της γνώσης αν έχει δημοσιευτεί στο παρελθόν. Είναι ο
ευκολότερος τρόπος για να μάθετε εάν μια εικόνα έχει χρησιμοποιηθεί κατάχρηση.
Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι το TinEye. Αυτή η πλατφόρμα επιτρέπει σε
οποιονδήποτε να ανεβάσει μια φωτογραφία ή να εισαγάγει έναν σύνδεσμο URL και
να δει τις περιοχές της φωτογραφίας που έχουν τροποποιηθεί. Επίσης, μπορείτε να
βρείτε όλους τους ιστότοπους που χρησιμοποιούν αυτήν τη φωτογραφία και
ενδεχομένως να τη συγκρίνετε με την αρχική πηγή.
Access to TinEye: https://tineye.com/

Ένα παράδειγμα μπορεί να είναι αυτές οι εικόνες, χρησιμοποιώντας αυτήν την
πλατφόρμα, καταφέραμε να επιβεβαιώσουμε ότι η αρχική εικόνα είναι αυτή
στην αριστερή πλευρά, που βρίσκεται πρώτη και η ίδια εικόνα, αλλά
χειραγωγείται, δεύτερη θέση, στη δεξιά πλευρά.
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A.5. Πώς να βρείτε κρυφή
διαφήμιση
Γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο μέρος του ψηφιακού περιεχομένου δημιουργείται
αποκλειστικά για σκοπούς μάρκετινγκ; Κάθε μέρα καταναλώνουμε μεγάλο αριθμό
περιεχομένου: άρθρα, βίντεο, δημοσιεύσεις κοινωνικής δικτύωσης, εικόνες κ.λπ. - και
δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον τρόπο που επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας.
Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά οι πληροφορίες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον
οποίο αλληλεπιδράτε με τους ανθρώπους, αυτό που παρακολουθείτε και διαβάζετε,
τι τρώτε και πίνετε κ.λπ.

Α.5.1. Ορισμός διαφήμισης
Μια διαφήμιση (συχνά συντομευμένη σε διαφήμιση ή διαφήμιση) είναι η προώθηση
ενός προϊόντος, μιας επωνυμίας ή μιας υπηρεσίας σε ένα θεατή προκειμένου να
προσελκύσει ενδιαφέρον, αφοσίωση και πωλήσεις. Οι διαφημίσεις διατίθενται σε
πολλές μορφές, από αντιγραφή σε διαδραστικό βίντεο και έχουν εξελιχθεί σε
σημαντικό χαρακτηριστικό της αγοράς εφαρμογών.

Α.5.2. Διαδικτυακή διαφήμιση
Η διαδικτυακή διαφήμιση, γνωστή και ως διαδικτυακό μάρκετινγκ, διαφήμιση μέσω
Διαδικτύου, ψηφιακή διαφήμιση ή διαδικτυακή διαφήμιση, είναι μια μορφή μάρκετινγκ
και διαφήμισης που χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο για την παροχή διαφημιστικών
μηνυμάτων μάρκετινγκ στους καταναλωτές.
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Α.5.3. Διαφορετικοί τύποι διαδικτυακών διαφημίσεων
➢ Τα banner για το Διαδίκτυο ή οι διαφημίσεις banner είναι συνήθως γραφικές
διαφημίσεις που εμφανίζονται σε μια ιστοσελίδα. Πολλές διαφημίσεις banner
προβάλλονται από έναν κεντρικό διακομιστή διαφημίσεων.
➢ Οι διαφημίσεις banner μπορούν να χρησιμοποιήσουν εμπλουτισμένα μέσα για
να ενσωματώσουν βίντεο, ήχο, κινούμενα σχέδια, κουμπιά, φόρμες ή άλλα
διαδραστικά στοιχεία.
➢ Αναδυόμενα παράθυρα. Εμφανίζεται μια αναδυόμενη διαφήμιση σε ένα νέο
παράθυρο προγράμματος περιήγησης ιστού που ανοίγει πάνω από το αρχικό
παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ενός επισκέπτη ιστότοπου. Μια
αναδυόμενη διαφήμιση ανοίγει ένα νέο παράθυρο προγράμματος περιήγησης
κάτω από το αρχικό παράθυρο του προγράμματος περιήγησης ενός
επισκέπτη ιστότοπου.

Α.5.4. Αποκλεισμός
Πολλοί καταναλωτές θεωρούν ότι η διαφήμιση στο Διαδίκτυο είναι ενοχλητική και όλο
και περισσότερο στρέφεται στο αποκλεισμό διαφημίσεων για διάφορους λόγους.

Α.5.5. Κρυφή διαφήμιση
Γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο μέρος του ψηφιακού περιεχομένου δημιουργείται
αποκλειστικά για σκοπούς μάρκετινγκ; Κάθε μέρα καταναλώνουμε μεγάλο
περιεχόμενο: άρθρα, βίντεο, δημοσιεύσεις κοινωνικής δικτύωσης, εικόνες κ.λπ. - και
δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για τον τρόπο που επηρεάζει τον τρόπο ζωής μας.
Μπορεί να μην το πιστεύετε, αλλά οι πληροφορίες διαμορφώνουν τον τρόπο με τον
οποίο αλληλεπιδράτε με τους ανθρώπους, αυτό που παρακολουθείτε και διαβάζετε,
τι τρώτε και πίνετε κ.λπ.
Οι διαφημίσεις και τα κρυμμένα μηνύματα βρίσκονται γύρω μας, αλλά συχνά είμαστε
πολύ απασχολημένοι για να τις παρατηρήσουμε και να τις αποκρυπτογραφήσουμε.
Κάνουμε ό, τι θέλουν οι διαφημιζόμενοι και οι δημιουργοί περιεχομένου,
αποτελώντας μέρος μιας έξυπνης στρατηγικής για να επηρεάσουμε τη συμπεριφορά
αγοράς μας. Αυτό ονομάζεται κρυφή διαφήμιση.
Οι άνθρωποι δεν θέλουν να σκέφτονται. Γι 'αυτό ο ιστότοπός σας πρέπει να είναι
διαισθητικός και εύχρηστος. οι αναρτήσεις του ιστολογίου σας - καλά δομημένες, με
κενό διάστημα, εικόνες και σημεία κουκκίδων. το μήνυμα μάρκετινγκ - σαφές και
περιεκτικό. Κρυφές οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης και αγοράς του προϊόντος
ή της υπηρεσίας σας, εάν ενσωματωθεί σωστά σε άρθρα.
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A.6. Fake News
A.6.1. Tι είναι τα Fake News?
Παραπληροφόρηση, δόλια άρθρα ειδήσεων, μισές αλήθειες και εξαπάτηση υπάρχει
εδώ και πολύ καιρό, αλλά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιούργησαν ένα
περιβάλλον όπου όλοι με μια ατζέντα μπορούν να δημοσιεύουν ψέματα και
εξαπάτηση σαν να ήταν αλήθεια με ευκολία από τα σπίτια τους.
Γενικά, τα ψεύτικα νέα είναι μια ψεύτικη ιστορία που δημοσιεύεται και διατίθεται στην
αγορά ως αλήθεια.
Ιστορικά, οι ψεύτικες ειδήσεις έτειναν να προπαγανδίζουν από άτομα που έχουν την
εξουσία να σχηματίζουν απόψεις ή να υποστηρίζουν μια συγκεκριμένη άποψη,
ακόμα κι αν ήταν εντελώς ψεύτικα.
Οι χρήστες μπορούν να πληρώνονται για τη διάδοση και τη δημοσίευση ψεύτικων
ειδήσεων ως προμήθειες ή μέσω αυτοματοποιημένων προγραμμάτων «bot» που
μπορούν να δημοσιεύουν αυτόματα ψεύτικες ειδήσεις. Οι λόγοι για τους οποίους οι
άνθρωποι έχουν το κίνητρο να δημιουργήσουν και να δημοσιεύσουν ψεύτικες
ειδήσεις είναι όσο υπάρχουν διαφορετικές απόψεις.

A.6.2. Πώς λειτουργεί το Fake News;
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του νου
και των σκέψεων μας, έτσι δυσκολεύουμε να διακρίνουμε τι είναι ψεύτικο ή αληθινό.
Οι εγκέφαλοί μας έχουν σχεδιαστεί για να βρίσκουν μοτίβα για να καταλάβουν πώς
συνδέονται τα πράγματα. Είναι πιο εύκολο να αποδεχτούμε επιχειρήματα, δηλώσεις
και ισχυρισμούς με τους οποίους συμφωνούμε κάπως αντί να αμφισβητούμε την
εγκυρότητα της δήλωσης. Οι ψεύτικες ειδήσεις δεν έχουν σχεδιαστεί για να
επηρεάζουν μια συγκεκριμένη γνώμη ακόμη και αν αυτό συμβαίνει μερικές φορές.
Πρωταρχικός σκοπός είναι να ενισχύσουμε τις πεποιθήσεις σας που ήδη υπάρχουν
μαζί σας
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Ο σκοπός είναι να μπορείτε ο αναγνώστης να είναι εξουσιοδοτημένος και να
μοιράζεστε τα νέα με φίλους που αισθάνονται το ίδιο.
Έτσι λειτουργούν τα ψεύτικα νέα.

A.6.3. Παραδείγματα
1ο παράδειγμα:
Ένα άρθρο εμφανίζεται στη ροή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και
κοινοποιείται στον τίτλο "Οι αλλεργίες τώρα μεταδίδονται" και φαίνεται ότι η
πηγή είναι ένα διάσημο επιστημονικό περιοδικό. Το άρθρο δείχνει μια
αυστριακή ομάδα σκι που μολύνθηκε με αλλεργίες γύρης μετά από κοινή
χρήση κοιτώνα σε μια κατασκήνωση σκι.
Οι γιατροί στο άρθρο είναι πολύ χαρούμενοι που έχουν επιβεβαιωθεί οι
υποψίες τους και προτείνουν τη χρήση του μη συνταγογραφούμενου
φαρμάκου που ονομάζεται: Allergen Stop το οποίο μπορεί να αγοραστεί στο
διαδίκτυο.:.
This is fake news with the clear intention of selling a scam product.
2ο παράδειγμα:
Ένα άλλο κοινό παράδειγμα ψεύτικων ειδήσεων είναι να προκαλέσει μια
συναισθηματική απάντηση που προέρχεται από την αίσθηση ανασφαλούς ή
ότι κάτι είναι άδικο.
Τα εχθρικά εγκλήματα θα χρησιμοποιούνται συχνά σε ψεύτικες ειδήσεις για να
αυξήσουν την αίσθηση ότι δεν είναι ασφαλή ή ειδήσεις που δείχνουν πώς
άλλοι άνθρωποι λαμβάνουν κοινωνικές παροχές που δεν λαμβάνετε.

Η πρόθεση αυτού του είδους των ψεύτικων ειδήσεων είναι λίγο πιο μπερδεμένη αλλά
συχνά αποσταθεροποιούν και μπορούν να ξαναβάψουν το πολιτικό τοπίο όπου
ζείτε.
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3º παράδειγμα:
Το πιο συνηθισμένο είδος ψεύτικων ειδήσεων που δημοσιεύουν ακόμη και
αξιόπιστα νέα είναι το Clickbait.
Το clickbait είναι ένας πολύ δελεαστικός τίτλος ή μια εικόνα που συνδέεται με
μια σελίδα με ένα άρθρο. Το άρθρο από μόνο του μπορεί να μην είναι πάντα
ψεύτικο, αλλά το άρθρο είναι πάντα κατάλληλο για κοινή χρήση.
Μπορεί να αφορά ένα νέο άγνωστο πλάσμα με μια τρομακτική εικόνα. Μπορεί
να είναι μια συναισθηματική ιστορία για κάτι. Μπορεί να είναι μια φωτογραφία
από κάτι.
Αυτά τα είδη ψεύτικων ειδήσεων είναι αρκετά ακίνδυνα, αλλά αυτό που τα δημοσιεύει
κερδίζει χρήματα από τα κλικ σας συχνά μέσω διαφημίσεων στην ιστοσελίδα ή με
την πώληση των δεδομένων χρήστη σας, εάν χρειαστεί να συμπληρώσετε ορισμένα
δεδομένα προσωπικών πληροφοριών για να δείτε το περιεχόμενο..

A.6.4. Γιατί είναι τόσο επικίνδυνο το Fake News
Μερικές ψεύτικες ειδήσεις μπορεί να φαίνονται αβλαβείς ή ακόμη και διασκεδαστικές
που συνορεύουν με τη σάτιρα, αλλά άλλες είναι προμελετημένες, επικίνδυνες και
κακόβουλες. Οι ψεύτικες ειδήσεις δημιουργούνται για να επηρεάζουν και να
αλλάζουν τις απόψεις, τις στάσεις και τις πεποιθήσεις των ανθρώπων, οι οποίες εάν
είστε ένα άτομο που προσελκύεται να διαβάσει, να πιστεύει και να μοιράζεται τις
ψεύτικες ειδήσεις ελέγχετε από κάποιον άλλο. Σε ορισμένα μέρη του κόσμου, η
διάδοση ψεύτικων ειδήσεων μπορεί ακόμη και να οδηγήσει σε τιμωρία από το νόμο.
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A.6.5. Πώς να ανακαλύψετε τα ψεύτικα νέα και να ελέγξετε
τα γεγονότα;
Με μια χιονοστιβάδα πληροφοριών που προέρχονται από όλα τα μέσα ενημέρωσης,
η κριτική σκέψη είναι μια βασική ικανότητα που σας επιτρέπει να διαλέξετε αληθινές
πληροφορίες.
Σκεφτείτε την πηγή:
➢ Γράφεται και δημοσιεύεται από τον ιστότοπο όπου τον διαβάζετε;
➢ Αναφέρουν άλλες δημοσιεύσεις που μπορείτε να ελέγξετε;
➢ Μπορείτε να βρείτε ένα παρόμοιο άρθρο που δημοσιεύτηκε κάπου αλλού;
Σκεφτείτε το περιεχόμενο:
➢ Σκοπεύει να είναι σάτιρα;
➢ Είναι πολύ φανταστικό να το πιστέψεις, τότε μάλλον είναι ή κάποιος άλλος θα
είχε γράψει για αυτό.
➢ Προσπαθήστε να παραμείνετε αντικειμενικοί, εάν αναμιγνύετε με τις δικές σας
πεποιθήσεις, μπορείτε να χάσετε ενδείξεις ότι είναι ψεύτικο.
Σκεφτείτε την ιστοσελίδα:
➢ Είναι ένα κατάστημα ειδήσεων που έχετε ακούσει στο παρελθόν;
➢ Η διεύθυνση ιστού φαίνεται νόμιμη ή πλαστογραφείται;
➢ Μοιάζει με περιεχόμενο που υποστηρίζεται;
Και για να εξοικονομήσετε χρόνο ψάχνοντας για αρχικές πηγές και διαβάζοντας τις
μελέτες στις οποίες βασίστηκε ένα άρθρο, οι ιστότοποι ελέγχου γεγονότων κάνουν
αυτό το έργο για εσάς.
Ανάλογα με το πού βρίσκεστε στον κόσμο, θα υπάρχουν οργανισμοί ελέγχου
γεγονότων των οποίων η δουλειά είναι να βρουν αποδεικτικά στοιχεία ή να
απορρίψουν ισχυρισμούς που κυκλοφορούν στην κοινωνία και στο Διαδίκτυο. Για
την Ευρώπη, δύο από αυτούς τους ιστότοπους είναι ο EU Fact Check
(https://eufactcheck.eu/about-us/) και το Full Fact (https://fullfact.org/). Αποτελούν
ένα συμπέρασμα ως προς το αν μια αξίωση είναι αληθινή με βάση τα αποδεικτικά
στοιχεία που βρίσκουν.
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B.1. Τι είναι η Easy-toRead
Η Easy to Read είναι μια μέθοδος προσαρμογής του περιεχομένου, της
γλώσσας, της παρουσίασης και των εικόνων για μια ομάδα στόχου που έχει
δυσκολίες στην ανάγνωση και την κατανόηση των πληροφοριών, με σκοπό να
τις καταστήσει προσβάσιμες.
Για να παράγετε πληροφορίες σε ευανάγνωστες, πρέπει να έχετε γνώσεις για
τις αναπηρίες ή τις δυσκολίες του αναγνώστη σας. Η νοητική αναπηρία
χαρακτηρίζεται από την ετερογένεια της. Τα άτομα με αυτήν την κατάσταση δεν
έχουν ίσο βαθμό σε καμία από τις ικανότητές τους (μνήμη, άντληση, γλώσσα,
συλλογισμός και μάθηση). Θα ισχύει μόνο για άτομα που έχουν δεξιότητες
γραμματισμού.
Λόγω αυτής της ετερογένειας, είναι δύσκολο να βρεθούν τυποποιημένες λύσεις,
έτσι η εύκολη ανάγνωση είναι μια μερική λύση.
Η IFLA (Διεθνής Ομοσπονδία Συλλόγων Βιβλιοθηκών και Βιβλιοθηκών)
καθορίζει τρία επίπεδα με τη μορφή ευανάγνωστης γραφής, ισοδύναμη τόσο για
πρωτότυπα όσο και για προσαρμοσμένα έργα.
•
•

•

Το επίπεδο Ι θα ήταν το απλούστερο, με πληθώρα εικονογραφήσεων
και λίγο κείμενο χαμηλής συντακτικής και γλωσσικής πολυπλοκότητας.
Το επίπεδο ΙΙ θα περιλαμβάνει λεξιλόγιο και εκφράσεις από την
καθημερινή ζωή, εύκολες στην παρακολούθηση ενέργειες και
εικονογραφήσεις.
Το επίπεδο III θα ήταν το πιο περίπλοκο με μεγαλύτερο κείμενο, με
κάποιες ασυνήθιστες λέξεις και μερικές φορές με εικονική αίσθηση, με
άλματα χωροχρόνου και πολύ λίγες εικόνες.
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Στοιχεία μιας ευανάγνωστης πληροφορίας:
•
•
•
•
•
•
•

Σύντομο κείμενο
Εστίαση στο πιο σημαντικό
Λογική ροή / δομή
Απλή και συγκεκριμένη δομή λέξεων και προτάσεων
Πρόσκληση διάταξης
αναγνώσιμο πρόσωπο τύπου
Εικόνες που υποστηρίζουν το κείμενο

Β.1.1. Προσβάσιμες πληροφορίες - ένα ανθρώπινο
δικαίωμα
Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες. Η Σύμβαση
για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία αναφέρει την ισότητα και τη μη
διάκριση, ανεξάρτητα από το αν έχετε αναπηρία ή όχι. Ο καθένας έχει το
δικαίωμα να συμμετάσχει στην κοινωνία και για να μπορέσετε να συμμετάσχετε
χρειάζεστε πληροφορίες.

Βρείτε - Διαβάστε - Κατανοήστε

Οι προσβάσιμες πληροφορίες είναι πληροφορίες που είναι εύκολο να βρεθούν,
να διαβαστούν και να κατανοηθούν. Το πρώτο εμπόδιο για ένα άτομο με
δυσκολίες ανάγνωσης είναι να βρει τις πληροφορίες. Συχνά ο αναγνώστης δεν
γνωρίζει τις πληροφορίες που υπάρχουν και δεν τις ψάχνει. Ενημερώστε τον
αναγνώστη ποιες πληροφορίες υπάρχουν για να βρείτε. Και, καθοδηγήστε τον
αναγνώστη πώς να βρει τις πληροφορίες.
Όταν βρεθούν οι πληροφορίες, πρέπει να είναι ευανάγνωστες. Αυτό σημαίνει
ότι η παρουσίαση, η διάταξη και η δομή πρέπει να είναι σαφείς και κατανοητές.
Ο αναγνώστης πρέπει εύκολα να καταλάβει πού ξεκινά και τελειώνει το κείμενο.
Ο τύπος προσώπου, η γραμματοσειρά πρέπει να είναι εύκολο να
αποκωδικοποιηθεί.
Και τέλος, το περιεχόμενο πρέπει να είναι κατανοητό, γραμμένο σε μια
ευανάγνωστη γλώσσα.
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B.1.2. Difficulties for reader - challenges for writer
Τα άτομα με νοητική αναπηρία συχνά αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες με
γραπτές πληροφορίες. Πολλοί από αυτούς δεν μπορούν να διαβάσουν καθόλου
και μπορούν να κατανοήσουν μόνο τις προφορικές πληροφορίες. Κάποια άτομα
μπορούν να διαβάσουν μόνο έντυπες πληροφορίες με εικόνες ή σύμβολα.
Πολλοί από τους αναγνώστες έχουν αυτές τις
δυσκολίες:
•
•
•
•
•
•
•
•

✓
✓
✓
✓

Περιεχόμενο
Γλώσσα
Παρουσίαση
Εικόνες/Σχέδια

διαβάζουν πολύ αργά, κουράζονται
γρήγορα
συγκεντρώνονται μόνο για μικρό
➔ ‘Ατομο με νοητική αναπηρία
χρονικό διάστημα
δεν μπορούν να λάβουν τη συνολική
εικόνα ενός κειμένου
δεν μπορούν να εντοπίσουν τι είναι σημαντικό σε ένα κείμενο
μπορεί να μην ενδιαφέρονται για ανάγνωση
δεν είναι σίγουροι για το σωστό τρόπο ανάγνωσης - από πού να
ξεκινήσουν
περιορισμένη γνώση σχετικά με το λεξιλόγιο και την κοινωνία
δυσκολίες στην κατανόηση

Αυτό πρέπει να το έχετε κατά νου όταν παράγετε πληροφορίες με ευκολία στην
ανάγνωση. Πρέπει να λάβετε υπόψη όλες αυτές τις δυσκολίες όταν εργάζεστε
με περιεχόμενο, γλώσσα, διάταξη και εικόνες για να αναπτύξετε πληροφορίες
που είναι ευανάγνωστες.
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B.2. Περιεχόμενο

Για το περιεχόμενο, πρέπει να έχετε υπόψη:
•
•
•
•

Ποιος είναι ο αναγνώστης σας;
Για τι θέλετε να ενημερώσετε τον αναγνώστη σας; Γιατί θέλετε να το πείτε
στον αναγνώστη σας;
Τι γνωρίζει ήδη ο αναγνώστης σας για αυτό το θέμα; Ενδιαφέρεται ο
αναγνώστης να το μάθει αυτό;
Πότε θα πάρει ο αναγνώστης αυτές τις πληροφορίες; Πώς θα πάρει ο
αναγνώστης αυτές τις πληροφορίες;

Αυτές οι ερωτήσεις είναι σημαντικές για να απαντήσετε προτού αρχίσετε να
παράγετε τις ευανάγνωστες πληροφορίες σας. Οι απαντήσεις θα σας
καθοδηγήσουν τι πρέπει να συμπεριλάβετε ή να μην συμπεριλάβετε στο κείμενό
σας.

B.2.1 Δυσκολίες για τον αναγνώστη - προκλήσεις για
τον συγγραφέα
Το κείμενο πρέπει συχνά να προσφέρει βασικές πληροφορίες που μπορεί να
μην έχει ο αναγνώστης, καθώς και εξηγήσεις για το πλαίσιο και συγκεκριμένες
λέξεις.
Μία καλή προσέγγιση ενός κειμένου είναι:
Ο αναγνώστης θα πρέπει να παίρνει όλες τις απαραίτητες
πληροφορίες που χρειάζεται από το ίδιο το κείμενο.
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Μερικές φορές είναι αρκετή μία λέξη σαν διευκρίνιση:

Παράδειγμα
“Στην Αφρικανική χώρα Μπουρκίνα Φάσο...”

Πότε και πως?
Ο χρόνος και το μέσο για τις πληροφορίες έχουν επίσης αντίκτυπο στο
περιεχόμενο. Εάν πρόκειται για πληροφορίες για ένα κάστρο και στέκεστε δίπλα
στο κάστρο όταν διαβάζετε για αυτό, το περιεχόμενο μπορεί να είναι
διαφορετικό σε σύγκριση με το εάν διαβάζετε για το κάστρο στο σπίτι.
Τα πλαίσια αναφοράς σας θα είναι διαφορετικά.
Εάν οι πληροφορίες είναι νέες για τον αναγνώστη σας, πρέπει να βοηθήσετε
τον αναγνώστη να δει το πλαίσιο. Εάν οι πληροφορίες συνοψίζουν ή παρέχουν
πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με κάτι για το οποίο είχατε ήδη
συνάντηση, το περιεχόμενο θα είναι διαφορετικό.

Β.2.2. Προτεραιότητα στις πληροφορίες
Εάν έχετε χαμηλές δεξιότητες ανάγνωσης, μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος
για να διαβάσετε ακόμη και μια σύντομη παράγραφο, και είναι μια πνευματική
και σωματική προσπάθεια. Επομένως, το ευανάγνωστο κείμενο πρέπει να είναι
όσο το δυνατόν συντομότερο, χωρίς να χάνεται το περιεχόμενο.
Βοηθήστε τον αναγνώστη σας να κατανοήσει τι είναι σημαντικό επιλέγοντας το
περιεχόμενο προσεκτικά, δομήστε τις πληροφορίες καλά και ξεκινήστε με τις
πιο σημαντικές πληροφορίες.
Ακολουθώντας μπορείτε να βρείτε
προτεραιότητα στις πληροφορίες

ένα

παράδειγμα

πώς να

δώσετε
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Παράδειγμα
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία
λέει:

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ
Τα κράτη πρέπει να προωθήσουν την πλήρη συμμετοχή των
λειτουργικά αναπήρων στην οικογενειακή ζωή. Οι χώρες
πρέπει να ενθαρρύνουν το δικαίωμά τους στην προσωπική
ακεραιότητα και να διασφαλίσουν ότι οι νόμοι δεν κάνουν
διακρίσεις εις βάρος ατόμων με λειτουργικές αναπηρίες σε
σχέση με τις σεξουαλικές σχέσεις, το γάμο και την
πατρότητα.

Ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες σε αυτό το άρθρο για τον αναγνώστη σας;

Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα να ζήσουν μια οικογενειακή ζωή.
ή
Τα άτομα με αναπηρία έχουν το δικαίωμα σε ιδιωτική ζωή.
ή
Οι νόμοι δεν πρέπει να αντιμετωπίζουν άτομα με αναπηρία διαφορετικά από άλλα
σε θέματα φύλου, γάμου ή γονικής μέριμνας.
ή
Το κράτος πρέπει να παρέχει υποστήριξη σε άτομα με αναπηρίες, ώστε να
μπορούν να ζήσουν μια οικογενειακή ζωή.
ή
Θέλετε να κάνετε μια ευανάγνωστη έκδοση ολόκληρου του περιεχομένου του
άρθρου;

Αυτές είναι οι αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο συγγραφέας.
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B.3. Γλώσσα

Ένα ευανάγνωστο κείμενο πρέπει να έχει συγκεκριμένο περιεχόμενο καθώς και
συγκεκριμένη γλώσσα.
Χαρακτηριστικά για ευανάγνωστη γλώσσα:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Κοινές λέξεις.
Χρησιμοποιήστε την ίδια λέξη, μην προσθέσετε συνώνυμα.
Αποφύγετε λέξεις με διπλές έννοιες.
Αποφύγετε τις εκφράσεις.
Να είστε προσεκτικοί με τις συντομογραφίες.
Κάντε το συγκεκριμένο.
Ενεργητική φωνή.
Σαφής σχέση αποστολέα - δέκτη (εμείς - εσείς).
Ενημερωτικοί τίτλοι.
Αριθμοί.
Η τελεία ως βασικό ορθογραφικό σημάδι για το διαχωρισμό του
περιεχομένου.
Σύντομες απλές προτάσεις, με τη δομή: θέμα + ρήμα +
συμπληρώματα.
Εάν ο συγγραφέας θέλει να προσθέσει μια πρόταση με κόμμα (,) είναι
καλύτερα να ξεκινήσετε μια νέα πρόταση και να προσπαθήσετε να
αποφύγετε το σύμβολο κόμμα (,).
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B.3.1. Common words - words you see everyday
Μερικές φορές πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια δύσκολη και ασυνήθιστη λέξη.
Έχετε δύο διαφορετικές επιλογές για να εξηγήσετε τη λέξη:
Εάν εξηγήσετε τη λέξη όταν την εισαγάγετε, μπορείτε στη συνέχεια να τη
χρησιμοποιήσετε στο κείμενο:

Η ταμπέλα χρησιμοποιείται για
μία τουαλέτα ΑμεΑ σε
αεροδρόμιο στη Σουηδία

Αυτή είναι η σωστή
σήμανση και η πιο
κατανοητή

.
Sometimes you have to use a difficult and uncommon word.
You have two different options to explain the word:

1

Εάν εξηγήσετε τη λέξη όταν την εισαγάγετε, μπορείτε στη συνέχεια να τη
χρησιμοποιήσετε στο κείμενο
Παράδειγμα
Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με
Αναπηρίες, λέει πως όλοι θα έχουν τα ίδια δικαιώματα.
Μια σύμβαση είναι μια συμφωνία που έχουν γράψει από κοινού τα κράτη
μέλη των Ηνωμένων Εθνών

Μερικές φορές πρέπει να προσθέσετε μια πρόταση ή δύο με μια
εξήγηση.
Μερικές φορές μπορείτε να εξηγήσετε την ασυνήθιστη λέξη
χρησιμοποιώντας την τεχνική που σας έχει ήδη παρουσιαστεί στο
προηγούμενο κεφάλαιο.
• Τα πρόβατα μπορεί να πάσχουν από τον καταρροϊκό πυρετό της
νόσου.
• Στη χώρα Μπουρκίνα Φάσο…
• Στην αφρικανική χώρα Μπουρκίνα Φάσο ...
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2

You can write the new word in bold type and add the description of the
word in a box next to the text.
Παράδειγμα
Μια σύμβαση είναι μια

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για
συμφωνία που έχουν γράψει
τα Δικαιώματα των Ατόμων με
μαζί τα κράτη μέλη των
Αναπηρίες, με τρόπο που όλοι θα έχουν Ηνωμένων Εθνών
τα ίδια δικαιώματα.

B.3.2. Synonyms
Στο σχολείο μάλλον έχετε μάθει ότι δεν πρέπει να επαναλάβετε την ίδια λέξη πολλές
φορές σε ένα κείμενο. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τα συνώνυμα. Σε ευανάγνωστα
κείμενα είναι το αντίθετο. Θα πρέπει να επαναλάβετε την ίδια λέξη για να βοηθήσετε
τον αναγνώστη να ερμηνεύσει το κείμενο.

Δύσκολες λέξεις

Πιο εύκολες

Αντιλαμβάνομαι

Καταλαβαίνω

Κατασκευάζω

Φτιάχνω

Εγκαταλείπω

Αφήνω

Αψεγάδιαστο

Τέλειο

Εμπεριέχει

Έχει μέσα

Λίστα ελέγχου του συγγραφέα:
Έχω χρησιμοποιήσει κοινές λέξεις στο κείμενό μου;
Υπάρχουν λέξεις που πρέπει να εξηγήσω;
Έχω χρησιμοποιήσει συνώνυμα αντί να επαναλάβω την ίδια
λέξη;
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B.3.3. Συνώνυμα
Αποφεύγουμε τα συνώνυμα

B.3.4. Αποφυγή εκράσεων
Οι εκφράσεις, οι μεταφορές πρέπει να αποφεύγονται σε ευανάγνωστα κείμενα.
Πολλοί αναγνώστες μπορεί να ερμηνεύσουν μια μεταφορά κυριολεκτικά.
Με τις μεταφορές υπάρχει επίσης ο κίνδυνος ο αναγνώστης και ο συγγραφέας
να μην μοιράζονται το ίδιο πλαίσιο αναφοράς. Τα πλαίσια των αναφορών
εξαρτώνται από την ηλικία, το φύλο, το πολιτιστικό υπόβαθρο του αναγνώστη
κ.λπ. Ο κίνδυνος παρεξήγησης είναι υψηλός

B.3.5. Συντομογραφίες
«Ο πρωθυπουργός συναντά τον βουλευτή για να συζητήσει για την ΕΕ»
Για να κατανοήσετε την παραπάνω πρόταση χρειάζεστε πολλές γνώσεις.
Πρέπει να καταλάβετε ότι ο πρωθυπουργός, ο βουλευτής και η ΕΕ είναι
συντομογραφίες άλλων λέξεων και πρέπει να γνωρίζετε ποιες λέξεις.
Σε ευανάγνωστα κείμενα θα πρέπει να χρησιμοποιείτε συντομογραφία μόνο εάν
είναι πιο συνηθισμένο από τη λέξη πλήρους μήκους. Η ΕΕ μπορεί να είναι πιο
κοινή και γνωστή στον αναγνώστη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράδειγμα
PM meets MP to discuss UE =
•
•

Prime Minister meets with members of parliament to
discuss EU.
Prime Minister David Cameron discuss with members of
the British Parliament if Britain should stay or leave EU.
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B.3.6. Αποφυγή αφηρημένων εννοιών
Συχνά χρησιμοποιούμε αφηρημένες και γενικές έννοιες που περιλαμβάνουν
πολλές διαφορετικές συγκεκριμένες έννοιες. Λέξεις όπως ο πολιτισμός, το
περιβάλλον, η επικοινωνία και η υγεία είναι όλες κοινές αλλά αφηρημένες λέξεις.
Η λέξη «επικοινωνία», για παράδειγμα, μπορεί να ερμηνευθεί ως ο τρόπος που
μιλάμε ο ένας στον άλλο, καθώς και το σύστημα μεταφοράς, καθώς και το
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Σε ευανάγνωστα κείμενα αποφεύγουμε τέτοιου είδους γενικές λέξεις. Εάν θέλετε
να χρησιμοποιήσετε μια λέξη φροντίστε να βοηθήσετε τον αναγνώστη να
καταλάβει και να γνωρίζει τη σημασία της λέξης.

B.3.7. Ενεργητική φωνή
Το γράψιμο ενός κειμένου χρησιμοποιώντας ενεργητική φωνή σημαίνει ότι είναι
σαφές ποιος κάνει κάτι ή έκανε κάτι.
Με παθητική φωνή γράφετε τι γίνεται ή έχει γίνει. Η παθητική φωνή δεν
περιλαμβάνει ποιος. Μια πρόταση γραμμένη με παθητική φωνή
Δεν περιλαμβάνει ένα άτομο.
Το να γράφεις με ενεργητική φωνή βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει το
κείμενο

Παράδειγμα
Παθητική:

Το εισιτήριο σφραγίζεται στο λεωφορείο.

Ενεργητική:

Ο οδηγός λεωφορείου θα σφραγίσει το εισιτήριό σας.
ή
Θα πρέπει να σφραγίσετε το εισιτήριό σας στο μηχάνημα στο
λεωφορείο.

Όπως μπορείτε να δείτε, πρέπει να γνωρίζετε τις λεπτομέρειες των
πληροφοριών για να μπορείτε να γράφετε με ενεργητική φωνή!
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B.3.8. Εκκαθάριση αποστολέα - δέκτης (εμείς - εσείς)
Εάν εκτός από τη χρήση της ενεργής φωνής συμπεριλάβετε και μια άμεση
προσέγγιση, το κείμενό σας θα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει κατανοητό.
Παράδειγμα
We invite you to a party on Saturday
or
We want you to come to our party on Saturday.
Instead of:
Invitation to party Saturday!

B.3.9. Αριθμοί
Υπάρχουν πολλές δυσκολίες με αριθμούς σε κείμενα. Ένας μεγάλος αριθμός με
πολλά ψηφία είναι δύσκολο να διαβαστεί. Η έννοια των αριθμών είναι συχνά
δύσκολο να ερμηνευθεί.
Επομένως, πρέπει να αναρωτηθείτε:
•
Τι θέλω να πω με τους αριθμούς;
•
Είναι ο ακριβής αριθμός σημαντικός ή είναι οι σημαντικές
πληροφορίες η αύξηση / μείωση κάποιου είδους; Έχει γίνει κάτι
καλύτερο ή χειρότερο
Οι αριθμοί σε Easy to Read:
Αριθμός

Γραφή

1 - 12

Με αριθμούς ή με λέξεις
ανάλογα με τον αναγνώστη

13 - 99

Με αριθμούς

100, 200
1.000, 2.000
20.000
20.000.000

Εκατό, διακόσια
Χίλια, δύο χιλιάδες
20 χιλιάδες
20 εκατομμύρια

 Ο προϋπολογισμός μας
αυξήθηκε φέτος.
✓ Έχουμε περισσότερα χρήματα
για να περάσουμε φέτος
 Ο δεινόσαυρος T Rex είχε
μήκος 20 μέτρα
✓ Ο δεινόσαυρος T Rex ήταν
μεγάλος σαν λεωφορείο.
 Το εισιτήριο λεωφορείου
κοστίζει 4 ευρώ
✓ Το εισιτήριο του λεωφορείου
κοστίζει όσο δύο παγωτά.
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B.3.10. Απλές προτάσεις
Κάντε τη δομή των προτάσεών σας απλή. Αποφύγετε τις μεγάλες προτάσεις.
Είναι καλύτερα να κάνετε δύο μικρότερες προτάσεις αντί για μία μακρά.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει σωστά όλες τις λέξεις. Ένα άτομο με χαμηλές
δεξιότητες ανάγνωσης μπορεί να μην καταλάβει τη λανθασμένη λέξη.

B.3.11. Οι ενημερωτικοί τίτλοι βοηθούν τον αναγνώστη
Οι τίτλοι βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει τη δομή του κειμένου. Ένας
ενημερωτικός τίτλος βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει το κείμενο της
παραγράφου. Βοηθά τον αναγνώστη να ερμηνεύσει σωστά το κείμενο.
Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να χρησιμοποιείτε ενημερωτικούς τίτλους σε
ευανάγνωστα κείμενα. Στις εφημερίδες οι τίτλοι χρησιμοποιούν συχνά
μεταφορές και παίζουν με λέξεις. Αυτό το είδος τίτλου δεν είναι καθόλου
χρήσιμο για ένα άτομο με χαμηλές δεξιότητες ανάγνωσης.

Παράδειγμα
 Ο Τσιτσιπάς συναντά τον βασιλιά του χώματος Ναδάλ.
✓ Ο τενίστας Τσιτσιπάς θα παίξει ενάντια στον Ναδάλ.
Ο Ναδάλ είναι ο καλύτερος παίκτης στο τουρνουά.
 Ο αετός έχει προσγειωθεί.
✓ Ο πύραυλος έχει προσγειωθεί στο φεγγάρι.
 Ο Tiger βάζει πάλι μπάλες σε λάθος μέρος.
✓ Ο παίκτης γκολφ Tiger Woods εξαπατά ξανά τη γυναίκα
του

Λίστα ελέγχου του συγγραφέα:
•
Έχω χρησιμοποιήσει μια ενεργή φωνή στο κείμενό μου;
•
Είναι σαφές ποιος είναι ο αποστολέας και ο παραλήπτης;
•
Έχω συμπεριλάβει αριθμούς στο κείμενό μου; Είναι σημαντικοί;
•
Έχω κρατήσει τις προτάσεις σαφείς και σύντομες;
•
Υπάρχει μία πληροφορία ανά πρόταση;
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B.4. Διάταξη
Η ευανάγνωστη διάταξη είναι και έχει:
•
•
•

Απλή και κατανοητή.
Διάστημα μεταξύ των γραμμών
Διαλείμματα γραμμής

•

Οπτικά κουτιά και κάθετες γραμμές μεταξύ στηλών

B.4.1. Απλή και κατανοητή
Είναι σημαντικό η σωστή φόρμα και διάταξη να μελετηθούν. Είναι ευκολότερο
για τον αναγνώστη να εκτιμήσει τις πληροφορίες εάν το κείμενο και οι εικόνες
παρουσιάζονται όσο πιο ξεκάθαρα και με όσο το δυνατόν περισσότερο χώρο.
Μην φοβάστε άδειες περιοχές στη σελίδα. Το μυαλό απολαμβάνει να
επικεντρώνεται σε ένα πράγμα κάθε φορά.

B.4.2. Απόσταση γραμμών
Βεβαιωθείτε ότι το κείμενό σας έχει καλό διάστημα μεταξύ των γραμμών.
Συνιστούμε το διάστιχο 1,5. Η λειτουργία μιας γραμμής, την οποία
χρησιμοποιούμε σε αυτό το κείμενο, είναι πολύ στενή σε ευανάγνωστα κείμενα.

B.4.3. Νόημα και περίοδοι
Πολλοί αναγνώστες δυσκολεύονται να παρατηρήσουν τελείες και να διαβάσουν
μεγάλες περιόδους. Μια νέα περίοδος ξεκινά από ένα φυσικό σημείο της
πρότασης και πάντα μετά από τελεία. Ο αναγνώστης μπορεί στη συνέχεια να
κάνει μια παύση στο σωστό μέρος. Για να ελέγξετε εάν η πληροφορία είναι
κατανοητή εντός γραμμής, διαβάστε το κείμενο δυνατά. Εάν είναι φυσικό να
σταματήσετε κατά την αλλαγή της γραμμής, τότε είναι σωστό.
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Έτσι φαίνεται η παράγραφος στην προηγούμενη πλευρά όταν παρουσιάζεται με
ευανάγνωστες ροές γραμμής:
Παράδειγμα
Πολλοί αναγνώστες δυσκολεύονται να παρατηρήσουν τελείες και να
διαβάσουν μεγάλες γραμμές.
Επομένως, ένα ευανάγνωστο κείμενο γράφεται συχνά με τροφοδοσίες
γραμμής στο τέλος κάθε φράσης.

Ξεκινά μια νέα γραμμή
σε ένα φυσικό σημείο της πρότασης και πάντα μετά από τελεία.
Ο αναγνώστης μπορεί στη συνέχεια να κάνει μια παύση
στο σωστό μέρος
Οι γραμμές δίνουν στο κείμενο μια ελαφριά και ευρύχωρη εντύπωση. Για τον
αναγνώστη το κείμενο δεν φαίνεται δύσκολο ούτε τεράστιο. Το κείμενο
σηματοδοτεί ότι είναι εύκολο και πιθανό να διαβαστεί.
Σας συνιστούμε να δώσετε στα ευανάγνωστα κείμενα σας μέγιστο μήκος 50-60
χαρακτήρων ανά γραμμή. Είναι βολικό να τείνετε να κάνετε προτάσεις με
παρόμοιο μήκος. Οι χαρακτήρες περιλαμβάνουν κάθε γράμμα και το κενό
μεταξύ των λέξεων. Η ανάγνωση πολύ μεγάλων γραμμών είναι εξίσου δύσκολη
με την ανάγνωση μεγάλων προτάσεων.
Εάν το περιεχόμενο καταλαμβάνει περισσότερες από μία σελίδες,
χρησιμοποιήστε οδηγούς κειμένου όπως "συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα" ή
παρόμοια.

B.4.4. Προσαρμογή γραμμών
Ένα ευανάγνωστο κείμενο θα πρέπει κατά προτίμηση να εμφανίζεται σε ένα
μόνο πεδίο κειμένου στη σελίδα. Αλλά μερικές φορές πρέπει να παρουσιάσετε
το κείμενό σας σε στήλες. Εάν ναι, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει πολύς χώρος
ανάμεσα στις δύο στήλες. Μια γραμμή μεταξύ των στηλών θα βοηθήσει επίσης
τον αναγνώστη να δει τη δομή του κειμένου.
Εάν υπάρχουν διαφορετικά κείμενα που παρουσιάζονται στην ίδια σελίδα,
μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε οπτικά κουτιά.
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B.4.5. Τύποι γραφής
Μελέτες δείχνουν ότι δεν υπάρχει απόλυτη ευανάγνωστη γραμματοσειρά. Οι
γραμματοσειρές στις οποίες συνηθίζουμε είναι αυτές που βρίσκουμε
ευκολότερες στην ανάγνωση. Επομένως, μην προσπαθήσετε να είστε
πρωτότυποι και δημιουργικοί όταν επιλέγετε την τυπογραφία ή θα καταλήξετε
σε ένα δύσκολο κείμενο.
Don’t be original and creative when choosing the typography or you will end up with a
difficult text
Don’t be original and creative when
choosing the typography or you will end
up with a difficult text
Don’t be original and creative when choosing the typography or you will end up with a
difficult text

Το μέγεθος της γραμματοσειράς έχει επίσης σημασία. Αυτό το κείμενο είναι
Times New Roman σε μέγεθος 13. Ανάλογα με τη γραμματοσειρά, μην
χρησιμοποιείτε μικρότερα μεγέθη από 12-14.
❖ Προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά Times New Roman,
αλλά μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τις Arial, Calibri, Candara,
Corbel, Gill Sans, Helvetica, Myriad, Segoe, Tahoma, Tiresias και
Verdana.

Είναι δύσκολο να διαβαστεί το κείμενο που γράφεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ
ή με πλάγια γράμματα.
Η παρουσίαση έχει μεγάλο αντίκτυπο στο αν βρίσκουμε ένα κείμενο
ευανάγνωστο ή όχι. Εάν το κείμενο φαίνεται δύσκολο, ίσως να μην
προσπαθήσετε να το διαβάσετε.
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B.5. Εικόνες
Οι εικόνες και οι εικόνες σε ευανάγνωστες πληροφορίες πρέπει:
•
•
•

Βοηθήστε τον αναγνώστη να κατανοήσει.
Υποστηρίξτε το κείμενο.
Εύκολο στην ερμηνεία.

Βοηθά τον αναγνώστη να κατανοήσει το περιεχόμενο του κειμένου σας εάν το
συνδυάσετε με ενημερωτικές εικόνες.
Αποφύγετε εικόνες που είναι μεταφορές, όπως θα πρέπει να τις αποφεύγετε στο
κείμενό σας.
Ένα κείμενο σχετικά με τη στέγαση δεν πρέπει να απεικονίζεται από μία φωλιά.
Θα πρέπει να απεικονίζεται από ένα σπίτι.

Μην βάλετε κείμενο στην εικόνα. Το κείμενο πρέπει πάντα να παρουσιάζεται σε
σαφές φόντο.
Οι προτάσεις μας για τη χρήση των εικόνων είναι:
•
•
•

Τοποθετήστε την εικόνα και κάτω από το κείμενο.
Μην διασταυρώνετε εικόνες με το κείμενο.
Είναι πολύ χρήσιμο να χρησιμοποιείς φωτογραφίες (πραγματικών)
ατόμων..

45

Easy-to-Read Text Adaptation

B.6. Η Easy to Read στο
Διαδίκτυο

Οι ερωτήσεις που πρέπει πάντα να κάνετε όταν γράφετε ευανάγνωστες είναι
ακόμη πιο σημαντικές για πληροφορίες που παρουσιάζονται στο Διαδίκτυο:
•
•
•

Είναι δυνατή η εύρεση των πληροφοριών;
Είναι δυνατή η ανάγνωση των πληροφοριών;
Είναι κατανοητές οι πληροφορίες;

Αυτά τα τρία ερωτήματα ξεχνιούνται συχνά όταν αναπτύσσονται ιστότοποι. Ο
εστιασμένος χρήστης είναι ο ειδικευμένος αναγνώστης χωρίς ειδικές ανάγκες ή
ο ειδικευμένος αναγνώστης με ειδικές τεχνικές ανάγκες.
Ορισμένοι αναγνώστες πρέπει να είναι σε θέση να ακούσουν τις πληροφορίες,
άλλοι χρειάζονται εικόνες, παρουσιάσεις βίντεο ή μια έκδοση στη νοηματική
γλώσσα. Και, πολλοί αναγνώστες με χαμηλές δεξιότητες ανάγνωσης
χρειάζονται πληροφορίες σε ευανάγνωστη γλώσσα.

B.6.1. Διαδίκτυο και ικανότητες ανάγνωσης
Το Διαδίκτυο ως μέσο απαιτεί υψηλότερες δεξιότητες ανάγνωσης από τις
πληροφορίες σε χαρτί. Ο μέσος αναγνώστης διαβάζει ένα κείμενο που
εμφανίζεται στην οθόνη 25% πιο αργό από το κείμενο που εκτυπώνεται σε
χαρτί.
Η όλη ιδέα του Διαδικτύου είναι ότι δεν υπάρχει όριο στον κυβερνοχώρο για το
πόσες πληροφορίες μπορείτε να παρουσιάσετε. Οι πληροφορίες υπάρχουν για
να βρει, να διαβάσει και να μοιραστεί ο αναγνώστης.
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Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο δεν είναι γραμμικές. Δεν
υπάρχει καθορισμένη κατεύθυνση για το πώς να διαβάσετε την ιστοσελίδα από πού να ξεκινήσετε και από πού να πάτε.
Ο ειδικευμένος αναγνώστης κυριαρχεί στην αναζήτηση πληροφοριών,
συμπεριλαμβανομένης της χρήσης της λειτουργίας αναζήτησης του ιστότοπου.
Και, μόλις βρει τις σωστές πληροφορίες, ο έμπειρος αναγνώστης θα είναι σε
θέση να διαβάσει και να κατανοήσει το κείμενο. Αλλά πολύ συχνά αυτό δεν
ισχύει για ένα άτομο με διανοητική αναπηρία.
Ένα κείμενο δεν είναι προσβάσιμο μόνο και μόνο επειδή μπορείτε να το
φτάσετε μέσω του Διαδικτύου.

B.6.2. Πληροφορίες στο Διαδίκτυο
Ένα ευανάγνωστο κείμενο στο Διαδίκτυο πρέπει να είναι εύκολο να βρεθεί.
Επομένως, είναι σημαντικό ο ιστότοπος να οργανώνεται με λογικό τρόπο. Πολύ
συχνά οι αναγνώστες πρέπει να ενημερώνονται για το ευανάγνωστο υλικό που
μπορεί να βρεθεί στον Διαδίκτυο. Οι αναγνώστες δεν μπορούν να το βρουν οι
ίδιοι..

B.6.3. Η δομή και η πλοήγηση είναι εξίσου σημαντικά
Είναι σημαντικό να βρείτε τις ευανάγνωστες πληροφορίες. Αλλά είναι επίσης
σημαντικό να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος απώλειας κατά την πλοήγηση στον
ιστότοπο.
Επομένως, οι ιστότοποι πρέπει να είναι εύκολο στην πλοήγηση και να έχουν
μια δομή που είναι εύκολο να κατανοηθεί. Η δομή πρέπει να επικοινωνεί με
σαφήνεια στον αναγνώστη πού να πάει, πού να διαβάσει.
Μια καλή δομή είναι να ξεκινήσετε πληροφορίες ιστού με μια σύντομη περίληψη
και στη συνέχεια προσφέρουν διαφορετικές εναλλακτικές λύσεις για
περισσότερες πληροφορίες.
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Παράδειγμα
Τι είναι easy to read;
Εύκολο στην ανάγνωση είναι πληροφορίες που είναι εύχρηστες,
ευανάγνωστες και κατανοητές για άτομα που έχουν δυσκολίες στην
ανάγνωση.
Μια ευανάγνωστη πληροφορία έχει σαφή και λογική δομή. Το κείμενο είναι
γραμμένο με κοινές λέξεις. Οι προτάσεις είναι σύντομες και απλές για
ανάγνωση και κατανόηση. Το κείμενο παρουσιάζεται με ευάερη διάταξη και
εικόνες που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει το περιεχόμενο.
Θέλετε να μάθετε περισσότερα για ευανάγνωστο;
Κάντε κλικ εδώ για να διαβάσετε περισσότερα // σύνδεσμος προς νέα σελίδα
//
Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μια ταινία σχετικά με την easy to read // σύνδεση
με βίντεο //
Έχετε ερωτήσεις σχετικά με την easy to read;
Καλέστε μας, αριθμός τηλεφώνου 01-23 456 789

B.6.4. Κείμενο στο Διαδίκτυο
Οι ίδιες συστάσεις ισχύουν για ευανάγνωστο κείμενο στο Διαδίκτυο όπως και
για έντυπο κείμενο. Πρέπει να είναι γραμμένο με απλό και κατανοητό τρόπο.
Ο αναγνώστης πρέπει να πάρει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για να
κατανοήσει το κείμενο από το ίδιο το κείμενο. Όμως, επειδή είναι πιο δύσκολο
να διαβαστεί σε μια οθόνη παρά σε χαρτί, το κείμενο πρέπει να είναι ακόμη πιο
εύκολο και μικρότερο από μια έντυπη έκδοση.
Στην ιδανική περίπτωση δεν πρέπει να κάνετε κύλιση. Στην ιδανική περίπτωση,
ολόκληρο το κείμενο πρέπει να χωράει στην οθόνη.
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B.6.5. Διάταξη και εικόνες στο Διαδίκτυο
Για ένα άτομο με χαμηλές δεξιότητες ανάγνωσης είναι δύσκολο να βρεθεί η
γραμμή / πρόταση όπου οι πληροφορίες συνεχίζονται αφού πρέπει να
μετακινηθεί προς τα κάτω το κείμενο. Μπορεί να χρειαστεί πολύς χρόνος για να
βρείτε το σωστό μέρος. Συχνά διαρκεί πάρα πολύ και ο αναγνώστης σταματά.
Ή κατά λάθος, παραλείπει μία ή περισσότερες προτάσεις και κατά συνέπεια
παρανοεί τις πληροφορίες.
Η διάταξη είναι επίσης εικόνες. Οι προτάσεις για εικόνες σε έντυπο υλικό είναι
επίσης συστάσεις για το Διαδίκτυο. Χρησιμοποιήστε ενημερωτικές εικόνες μαζί
με το ευανάγνωστο κείμενο για να βοηθήσετε τον αναγνώστη να κατανοήσει το
περιεχόμενο του κειμένου.
Example
Προσέξτε πώς μπορείτε να τοποθετήσετε τις εικόνες ή τις
εικόνες στο Διαδίκτυο. Μπορείτε να ξεκινήσετε με την εικόνα ή
να βάλετε την εικόνα μετά το κείμενο. Εναλλακτικά, μπορείτε να
βάλετε την εικόνα δίπλα στο κείμενο. Αλλά μην αφήνετε την
εικόνα να διακόψει το κείμενο τοποθετώντας στη μέση του
κειμένου.
Ποτέ μην αφήνετε το κείμενο να τρέχει γύρω από μια εικόνα. Αυτό είναι
δύσκολο για όλους τους αναγνώστες!
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B.7. Περίληψη
Αυτό το μαθησιακό υλικό παράγεται στο πρόγραμμα Erasmus Puzzle αναπτύσσοντας ευανάγνωστες μορφές για άτομα με διανοητική αναπηρία. Είναι
μέρος του μαθησιακού υλικού πνευματικής παραγωγής του έργου και
επικεντρώνεται στον τρόπο εφαρμογής της ευανάγνωστης μεθόδου για τη
σύνταξη κειμένων που τα άτομα με διανοητική αναπηρία μπορούν να
διαβάσουν και να κατανοήσουν.
Αυτό το εκπαιδευτικό υλικό βασίζεται στην εμπειρία της κοινοπραξίας του έργου
στον τομέα της Εύκολης ανάγνωσης, καθώς και στις κριτικές από τις ομάδες
εστίασης των εξειδικευμένων συνεργατών.
Οι ευανάγνωστες πληροφορίες είναι εύχρηστες, ευανάγνωστες και κατανοητές
για άτομα που έχουν δυσκολίες στην ανάγνωση.
Είναι πληροφορίες που έχουν σαφή και λογική δομή. Το κείμενο είναι γραμμένο
με κοινές λέξεις. Οι προτάσεις είναι σύντομες και απλές για ανάγνωση και
κατανόηση. Το κείμενο παρουσιάζεται με ευάερη διάταξη, κοντές γραμμές και
εικόνες που βοηθούν τον αναγνώστη να κατανοήσει το περιεχόμενο.
Για να κάνετε τις πληροφορίες ευανάγνωστες, πρέπει να γνωρίζετε τον
αναγνώστη σας, τις γνώσεις και το ενδιαφέρον του για το θέμα. Πρέπει επίσης
να γνωρίζετε το θέμα σας. Σε ευανάγνωστα κείμενα δεν μπορείτε ποτέ να
κρύψετε πίσω από γενικές έννοιες και μια παθητική φωνή. Τα ευανάγνωστα
κείμενα είναι συγκεκριμένα που λένε ποιος κάνει κάτι και όχι τι γίνεται.
Ως συγγραφέας είστε υπεύθυνοι για την καθοδήγηση του αναγνώστη σας μέσω
του κειμένου. Είστε υπεύθυνοι για να αφήσετε λιγότερο σημαντικές
πληροφορίες και να εστιάσετε σε αυτό που είναι βασικό να γνωρίζετε.
Είναι ανθρώπινο δικαίωμα να έχουμε πρόσβαση σε πληροφορίες. Και, εάν έχω
δυσκολίες ανάγνωσης, έχω το δικαίωμα να λαμβάνω πληροφορίες σε μια
ευανάγνωστη έκδοση!
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