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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ | ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ  2020 

Το πρόγραμμα ERUM είναι ένα έργο που χρηματοδοτείται από το Erasmus+.  Υλοποιείται από 

πανεπιστήμια από την Κύπρο, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο και την Ισπανία,  με 

επικεφαλής το Πανεπιστήμιο της Βιέννης (Αυστρία). Εστιάζει στο ερώτημα με ποιόν τρόπο τα 

πανεπιστήμια και οι επαγγελματίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας μπορούν να συνεργαστούν και να 

ανταλλάξουν γνώσεις, ώστε να βελτιώσουν την ποιότητα των πληροφοριών εν μέσω μεταβαλλόμενων και 

δυναμικών ροών πληροφορίας. Στο πλαίσιο του έργου, μέσα από εκδηλώσεις και συνεργασίες 

δημοσιογράφοι, ερευνητές και μαθητές θα έρθουν πιο κοντά. Επιπλέον, θα παραχθεί υλικό ελεύθερης 

πρόσβασης όπως εκθέσεις, οδηγίες αλλά και ανοιχτοί εκπαιδευτικοί πόροι για τα ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα. Καθώς το έργο έχει συμπληρώσει ήδη έναν χρόνο, είναι η στιγμή να θυμηθούμε τα ορόσημα 

που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί παρά την τρέχουσα πανδημία του κορωνοϊού και να παρουσιάσουμε μια 

πρώτη εικόνα για αυτά που ακολουθούν τους επόμενους μήνες. 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ  ΑΜΦΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ   
ΘΕΜΑΤΩΝ  ΑΠΟ  ΤΑ  ΜΕΣΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  

Χάρη στην αφοσίωση και τη συνεχή συνεργασία 

όλων των εταίρων του έργου, καταφέραμε μέχρι 

το τέλος της άνοιξης να ολοκληρώσουμε  μια 

γενική έκθεση και πέντε μελέτες σχετικά με την 

παραπληροφόρηση και την ψευδή 

πληροφόρηση. Οι μελέτες αφορούν 

αμφιλεγόμενα θέματα όπως: Δίκτυα 5G, η 

επιδημική έξαρση του κορωνοϊού, κλιματική 

αλλαγή και δημοσιεύματα σχετικά με 

μετανάστευση και πρόσφυγες.  

Για την πραγματοποίηση των μεμονωμένων μελετών, εξετάστηκαν τουλάχιστον 30 άρθρα εφημερίδων 

(παγκόσμιας αλλά και εθνικής κυκλοφορίας) που αφορούν στην παραπληροφόρηση και την ψευδή 

πληροφόρηση και τα οποία οδήγησαν σε διαφορετικά αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, 

ενώ στη μελέτη σχετικά με τα 5G δίκτυα, το 1/3 των επιλεγμένων άρθρων παραπληροφορούσαν 

παρέχοντας ψευδείς ειδήσεις (σκόπιμη διάδοση παραπλανητικών πληροφοριών), στις μελέτες σχετικά με 

τον κορωνοϊό και τoν σκεπτικισμό γύρω από το θέμα της κλιματικής αλλαγής ο αριθμός τέτοιου είδους 

άρθρων ήταν σημαντικά μικρότερος. Καθ’ όλη την διάρκεια του έργου, αυτές οι περιπτωσιολογικές 

μελέτες θα χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

Ακολουθείστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε τις μελέτες:  https://projects.uni-

foundation.eu/erum/#resources 
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ΟΔΗΓΙΕΣ  ΓΙΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΜΕΝΗ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   

Ένα από τα βασικά ορόσημα του ERUM είναι η 

παροχή κατευθυντήριων γραμμών για 

στοιχειοθετημένη επικοινωνία, η οποία θα 

υποστηρίξει μαθητές, καθηγητές και ερευνητές στην 

ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στην επιστημονική 

επικοινωνία και θα τους επιτρέψει να εξετάσουν τον 

ρόλο των μέσων ενημέρωσης στην επικοινωνία 

θεμάτων σχετικά με την επιστήμη και την έρευνα που 

απευθύνεται σε μη επιστημονικό κοινό. Οι 

κατευθυντήριες γραμμές βασίζονται σε προηγούμενη 

ερευνητική εμπειρία της ομάδας του έργου ERUM, 

που αναφέρεται σε αμφιλεγόμενα ζητήματα και πως έχουν συζητηθεί από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας.  

Για να επισημάνουμε τις καλές πρακτικές της επιστημονικής δημοσιογραφίας, διεξάγουμε έρευνα μεταξύ 

δημοσιογράφων και επαγγελματιών των μέσων μαζικής επικοινωνίας, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τα 

τέλη Νοεμβρίου. Η έρευνα είναι διαθέσιμη μέσω του παρακάτω συνδέσμου:   

https://forms.gle/VpHMLmBbQuyP4imDA. Επικεφαλής της έρευνας είναι η Καθηγήτρια Kristina Juraite του 

πανεπιστημίου Vytautas Magnus, Λιθουανία  (Kristina.juraite@vdu.lt). 
 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ  14  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ  2020:  OPEN ING SCIENCE  

Διαδικτυακό συνέδριο για την επιστημονική εκλαΐκευση στα κυρίαρχα μέσα μαζικής ενημέρωσης  

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται επί του παρόντος ώστε να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο σύνολο 

δράσεων για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου της διαδικτυακής παραπληροφόρησης και διάχυσης 

ψευδών ειδήσεων στην Ευρώπη. Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν αυξηθεί αισθητά στο πλαίσιο της 

πανδημίας COVID-19, η οποία έχει επιφέρει μαζικά φαινόμενα παραπληροφόρησης. Το ζήτημα αυτό 

εγείρει το ευρύτερο ερώτημα της ψευδούς πληροφόρησης και της παραπληροφόρησης στο πεδίο της 

επιστήμης.  Σε αυτό το πλαίσιο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ίδρυμα (European University Foundation) 

οργανώνει ένα διαδικτυακό συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2020, από 10:00 π.μ 

μέχρι 4:30 μ.μ. Η εκδήλωση θα συγκεντρώσει επαγγελματίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας, 

ακαδημαϊκούς και  εκπροσώπους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και θα περιλαμβάνει συζητήσεις για το 

πώς τα πανεπιστήμια και οι επαγγελματίες των μέσων μαζικής επικοινωνίας μπορούν να μάθουν ο ένας 

από τον άλλο με σκοπό την βελτίωση ποιότητας των πληροφοριών.  Επιπρόσθετα, η αύξηση 

δημοτικότητας των επιστημονικών πληροφοριών  μέσω των μέσων μαζικής επικοινωνίας θα συζητηθεί με 

βάση τα μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου, τα οποία θα παρουσιαστούν από τα μέλη της κοινοπραξίας.  

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας website 

τις επόμενες εβδομάδες!  

Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω του παρακάτω συνδέσμου μέχρι 1 Δεκεμβρίου: 

https://projects.uni-foundation.eu/erum/online-conference-scientific-vulgarisation-through-mainstream-

media/ 
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ΤΙ  ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ;   

Τους προσεχείς μήνες, θα ξεκινήσουμε να δουλεύουμε το τρίτο μέρος του προγράμματος το οποίο 

βρίσκεται στο επίκεντρο του έργου μας. Περιλαμβάνει τη δημιουργία καινοτόμου εκπαιδευτικού υλικού 

για φοιτητές από όλους τους τομείς σπουδών με σκοπό να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σχετικά με την 

παραπληροφόρηση/ ψευδή πληροφόρηση, να εφοδιαστούν με δεξιότητες κριτικής σκέψης ώστε να 

βελτιώσουν την ικανότητα τους να απορρίπτουν ψευδείς ειδήσεις και την  ευαισθητοποίηση για το 

αντίκτυπο που έχουν οι ψευδείς ειδήσεις στην κοινωνία. Το υλικό θα επιχειρήσει να καλύψει την ανάγκη 

μάθησης με επίκεντρο τους μαθητές και να παρέχει πρόσβαση σε εργαλεία και πληροφορίες που αφορούν 

μεθοδολογίες για την ανίχνευση και κατάρριψη των ψευδών ειδήσεων. 

Επίσης,  διοργανώνουμε ένα εντατικό πρόγραμμα 

σπουδών το οποίο φιλοξενείται από το 

Πανεπιστήμιο των Βερσαλλιών για φοιτητές 

δημοσιογραφίας και επαγγελματίες με τίτλο: 

“Which guidelines for evidence-based 

communication?”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί 

από την 1η έως την 5η Μαρτίου 2021. Σκοπός  του 

προγράμματος είναι να βοηθήσει τους 

συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα πως 

διεξάγεται η δημοσιογραφία που βασίζεται σε 

έρευνα και πώς να προωθήσουν επιστημονικό 

περιεχόμενο για το ευρύ κοινό. Κάθε μαθητής θα  

λάβει 3 ECTS. Όλοι οι μαθητές, δημοσιογράφοι και 

δάσκαλοι θα λάβουν   πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

ERUM ON SOCIAL MEDIA 

For regular updates follow us on Facebook and Twitter (@ERUMproject)  

or join our Linkedin-group (ERUM – an Erasmus+ Project)! 

 

 

THE ERUM PARTNERS 
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