
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  
ID01 

 

Όταν οι ειδήσεις συνοδεύονται από εικόνες υπάρχει μικρότερος κίνδυνος χειραγώγησης ή 

παραπλάνησης, γιατί βλέπουμε τι έχει συμβεί. 

Σωστή απάντηση: β. Λάθος.  

 

Εξερευνήστε τις επιλογές που επέλεξαν οι μαθητές σας. 

Ζητήστε από τους μαθητές σας να έχουν πρόσβαση στους ιστότοπους δημοφιλών εφημερίδων στη χώρα σας. 

Ζητήστε τους να περιγράψουν, εκ πρώτης όψεως, το ρόλο των εικόνων: Τράβηξαν την προσοχή σας; Υπάρχουν 

πολλές φωτογραφίες; Πόσο μεγάλες είναι, σε σύγκριση με το γραπτό κείμενο; Ρωτήστε τους αν θυμούνται 

πώς οι εφημερίδες - ακόμη και στο διαδίκτυο - χρησιμοποιούσαν εικόνες στο παρελθόν. Μπορείτε να 

περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να βρείτε μερικά παραδείγματα της χώρας σας. Μπορείτε επίσης, να 

ξεκινήσετε μια συζήτηση σχετικά με οπτικά αποσπάσματα (αυτό που βλέπετε όταν κοινοποιούνται σύνδεσμοι 

στη ροή σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) για να δείτε πώς οι εικόνες είναι ολοένα και πιο σημαντικές 

τόσο στα "παραδοσιακά" όσο και στα "νέα" μέσα. 

Ρωτήστε τους μαθητές σας: Σας οδηγούν οι εικόνες να «ανοίξετε» έναν σύνδεσμο στη ροή σας; Συζήτηση για 

τους πιθανούς λόγους. 

Ρωτήστε τους μαθητές σας: Είναι χρήσιμες αυτές οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται από τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης για να δείτε τι συνέβη, χωρίς να διατρέχετε τον κίνδυνο χειραγώγησης; Ίσως θελήσετε να τους 

ζητήσετε να δώσουν παραδείγματα εικόνων που βοηθούν τους πολίτες να κατανοήσουν την πραγματικότητα 

και παραδείγματα εικόνων που παρεμποδίζουν την κατανόηση των γεγονότων από τους ανθρώπους. 

Δείξτε την ακόλουθη εικόνα, όπου ο πρώην Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών (Ντόναλντ Τραμπ) και ο 

Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Βλαντιμίρ Πούτιν) κάθονται ο ένας δίπλα στον άλλο σε μια συνάντηση, 

που περιβάλλεται από άλλους παρευρισκόμενους. Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρη την ιστορία πίσω από 

αυτήν την εικόνα εδώ: https://www.snopes.com/fact-check/putin-surrounded-g20/  (αλλά μην αποκαλύψετε 

αυτές τις πληροφορίες στους μαθητές σας ακόμα!) 

Ζητήστε από τους μαθητές σας να γράψουν τίτλους που συνοδεύουν αυτήν την εικόνα. Συζητήστε. Δώστε 

προσοχή για να δείτε εάν οι μαθητές σας αναρωτήθηκαν αρχικά εάν αυτή η εικόνα ήταν πραγματική. Εάν 

όχι, ρωτήστε τους γιατί.  

 

 

 

Η ακόλουθη ερώτηση στοχεύει στη συζήτηση του τρόπου με τον οποίο οι 
αναπαραστάσεις των Μέσων διαμορφώνουν την αντίληψή μας για την 
πραγματικότητα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στη δύναμη της οπτικής επικοινωνίας. 

https://www.snopes.com/fact-check/putin-surrounded-g20/


 

 

 

Εάν χρησιμοποιείτε βίντεο προβολέα, ακολουθήστε τα βήματα για αναζήτηση με εικόνα, χρησιμοποιώντας τη 

μηχανή αναζήτησης Google. 

 

Εξερευνήστε τα αποτελέσματα αναζήτησης και πρόσθετες σχετικές πληροφορίες, συγκεκριμένα: 

● Ο αριθμός των αποτελεσμάτων υποδεικνύει πόσο εκτεταμένη είναι η κοινή χρήση αυτής της εικόνας. 

● Η «πιθανή σχετική αναζήτηση» μας βοηθά να κατανοήσουμε το πλαίσιο στο οποίο τραβήχτηκε / 

παρουσιάστηκε αυτή η εικόνα. 

● Οι "οπτικά παρόμοιες εικόνες" ενδέχεται να δημιουργήσουν αμφιβολίες σχετικά με την αυθεντικότητα της 

εικόνας που περιηγούμαστε. 

● Οι "σελίδες που περιλαμβάνουν αντίστοιχη εικόνα" είναι οι πηγές στις οποίες δημοσιεύτηκε αυτή η εικόνα. 

Προφανώς, οι ελεγκτές ειδήσεων (fact-checkers) έχουν κάνει τη δουλειά τους: τα πρώτα αποτελέσματα 

αναζήτησης καταγγέλλουν αυτήν την εικόνα ως ψευδή και παρέχουν περαιτέρω αποδεικτικά στοιχεία για να 

υποστηρίξουν αυτόν τον ισχυρισμό. 

 


