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Ezt a modult nem a többi modul szerzője, hanem az Európai
Parlament dolgozta ki. 
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MEGBÍZHATÓ? 
VAGY
MÉGSEM?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


JÉGTÖRŐ

MEGBÍZHATÓ? 
VAGY
MÉGSEM?



JÉGTÖRŐ

VALÓDI HÍR
VAGY ÁLHÍR?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


AZ OSZTÁLYFELADAT KEZDETE

TÁJÉKOZÓDJUNK, 
HOGY MI 
TÖRTÉNIK

Honnan tájékozódtok? 

(vagy milyen
információforrásokat ismertek?)



AZ OSZTÁLYFELADAT KEZDETE

GONDOLKODJUNK EL 
INFORMÁCIÓFORRÁSAINKRÓL Az elmúlt hét/hónap 

során találkoztatok-e 
furcsának tűnő 
hírekkel?



AZ OSZTÁLYFELADAT KEZDETE

MI A FURCSA
BENNE?

a. Egyszerűen nem igaz
b. Egyáltalán nem értek egyet
c. Túlzó vagy eltorzított
d. Túl szép (vagy túl rossz) ahhoz, hogy igaz 

legyen
e. Ellentmond mindannak, amit a témáról tudok
f. Kívánságaimat vagy nézeteimet túlságosan is 

tükrözi
g. Undorító
h. Vicc
i. Más



AZ OSZTÁLYFELADAT KEZDETE

VÉLEMÉNY
VAGY
TÉNY? 

A vélemény nézeten
vagy állásponton
alapul, nem pedig
ellenőrizhető
bizonyítékon. 

A tény ellenőrizhető és
bizonyítékokkal
alátámasztható.



AZ OSZTÁLYFELADAT KEZDETE

MI SZÁMÍT
DEZINFORMÁCIÓNAK?

• Mi? Hamis vagy megtévesztő információ
• Hogyan? Szándékosan készített vagy

terjesztett
• Miért? Pénzszerzés vagy megtévesztés



ZÁRÓ PREZENTÁCIÓ

MI A PROBLÉMA A 
DEZINFORMÁCIÓVAL? 1. Félrevezeti az olvasót,

• hogy a történetnek csak az egyik (eltorzított) oldalát lássa
• hogy helytelen indokból erős érzelmeket váltson ki belőle
• hogy másképp cselekedjen
• hogy butának tűnjön mások előtt

2. Megnehezíti a megfelelő információ
megszerzését, amikor arra szükség van.

3. Negatív hatással lehet a társadalomra



PÉLDA

A DEZINFORMÁCIÓ
VALÓDI KÁROKAT
OKOZHAT A VALÓS
ÉLETBEN

Az 5G-tornyok elleni támadások
az 5G-vel kapcsolatos
dezinformáció eredményeként

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


PÉLDA

A DEZINFORMÁCIÓ
VESZÉLYBE
SODORHATJA AZ
EMBEREK ÉLETÉT

Mint ez a víruskép tette.



ZÁRÓ PREZENTÁCIÓ

KIT VEZETHET
FÉLRE A 
DEZINFORMÁCIÓ?

MINDENKIT! 
Minden korcsoportot, nemet, hátterű embert, 
iskolázottsági szinttől függetlenül.

Könnyebb minket félrevezetni, ha:
• erős érzelmekről van szó (szerelem, félelem, remény)
• az üzenet olyan személytől származik, akiben bízunk
• az üzenet összhangban van megrögzött nézeteinkkel



ZÁRÓ PREZENTÁCIÓ

KINEK KELL
FELLÉPNIE A 
DEZINFORMÁCIÓ
ELLEN?

MINDENKINEK!
Újságíróknak és véleményformálóknak
Politikusoknak
Média- és közösségimédia-vállalatoknak
Oktatóknak

... NEKED is!
• Légy résen, és ellenőrizd a furcsa híreket!
• Gondold meg jól, mielőtt megosztasz egy hírt!
• Beszélj a barátaiddal, akiket esetleg félrevezettek



ZÁRÓ PREZENTÁCIÓ

„ÁLHÍR” 
MI IS AZ?

FÉLRETÁJÉKOZTATÁS

Hamis kapcsolat
Megtévesztő tartalom

DEZINFORMÁCIÓ

Hamis tartalom
Szélhámos tartalom
Manipulált tartalom

Koholt tartalom

FÉLREVEZETÉS

(Egy kis) Kiszivárogtatás
Zaklatás

Gyűlöletbeszéd

HAMIS ÁRTÓ SZÁNDÉK



ZÁRÓ PREZENTÁCIÓ

TUDNI, HOGY 
MI IGAZ ÉS MI 
NEM

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy egy hír igaz-e 
vagy sem?

Néhány ötlet:
• Olvassátok el a teljes cikket – a tartalom és a cím egyezik?
• Keressétek meg a hírt az interneten – alátámasztják-e más források?
• Tudjátok-e, hogy milyen forrásokról van szó?
• Ellenőrizzétek a dátumot és a szerzőt!
• Vizsgáljátok meg a képeket, hogy nem tűnnek-e furcsának!



ZÁRÓ PREZENTÁCIÓ

PENKA TEHÉN
SZOMORÚ, ÁM
IGAZ
TÖRTÉNETE

Gyakran nem is a tények
kérdésesek, hanem a mód, 
ahogyan egy történetet
elmesélnek.

„Aktivisták próbálják megakadályozniaz EU-ba »illegálisan belépő« vemhes
tehén kivégzését”

„Az EU őrültségei: Penkát, a tehenet

halálbüntetés fenyegeti, mert papírok

nélkül kóborolt át a határon”

„Az EU halálra ítélte a Bulgáriából
Szerbiába kóborolt Penkát: Hogyan
testesíti meg egy tehén az EU-val
kapcsolatos valamennyi problémát?”



ZÁRÓ PREZENTÁCIÓ

TÉNYELLENŐRZŐ 
IRÁNYTŰ



ZÁRÓ PREZENTÁCIÓ

UNIÓS
INTÉZKEDÉSEK A 
DEZINFORMÁCIÓ
ELLEN

• „euvsdisinfo” (az EU a dezinformáció ellen) 
– a külföldi dezinformációval foglalkozó
különleges csapat

• A dezinformáció gyors azonosítására
szolgáló módszerek javítása

• A polgárok figyelmeztetése a dezinformáció
kockázataira

• Nyomásgyakorlás a közösségimédia-
vállalatokra, hogy ők is megtegyék a tőlük
telhetőt

• A tényellenőrzők és az újságírók támogatása
az EU-n belül és kívül



ZÁRÓ PREZENTÁCIÓ

KÖVESD A 
TÉNYELLENŐRZŐKET

• A hazádban működő tényellenőrző 
szervezetek listáját a Poynter Intézet és a 
Facebook frissíti

• Az EU saját dezinformációellenes csoportja
és „Gondold meg jól, megosztod-e!” 
kampánya

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/
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