4ος Διαγωνισμός στη Στατιστική - Θέμα του βίντεο
Πληροφόρηση και παραπληροφόρηση: οι επίσημες στατιστικές σε έναν κόσμο που
ξεχειλίζει από δεδομένα
Οι στατιστικές υπάρχουν παντού και βέβαια αυτό είναι κάτι καλό. Μπορούμε, για
παράδειγμα, να κατανοήσουμε καλύτερα την κοινωνία μας με βάση τις στατιστικές. Οι
συζητήσεις είναι πιο καρποφόρες εάν όλοι έχουμε τα ίδια αξιόπιστα δεδομένα. Μπορούμε,
επίσης, να κάνουμε επιλογές με βάση τα στατιστικά στοιχεία. Τι πρέπει να σπουδάσω, πώς
είναι η αγορά εργασίας σε διάφορους τομείς, ποιες προκλήσεις θα μπορούσα να
αντιμετωπίσω ως γυναίκα στην αγορά εργασίας;
Το πρόβλημα είναι ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες μπορεί να είναι και ψευδείς ή ελλιπείς.
Πώς μπορούμε να αποφασίσουμε ποιες πληροφορίες θα πρέπει να εμπιστευόμαστε; Τους
influencers ή τους YouTubers θα πρέπει να τους εμπιστευόμαστε; Τι γίνεται με τους
πολιτικούς ή τους περιβαλλοντικούς ακτιβιστές; Μπορούμε να εμπιστευόμαστε όλες τις
εφημερίδες; Να εμπιστευόμαστε όλες τις στατιστικές; Και η επίσημη πληροφόρηση, είναι
πάντα αξιόπιστη;
Οι επίσημες στατιστικές διαφέρουν από τις άλλες στατιστικές. Δημοσιεύονται από κρατικές
υπηρεσίες ή άλλους δημόσιους φορείς ως δημόσιο αγαθό, δηλ. κάτι στο οποίο όλοι
μπορούν να έχουν πρόσβαση. Πρόκειται για στατιστικές που παράγονται με βάση μια σειρά
προκαθορισμένων απαιτήσεων ποιότητας, μεταξύ των οποίων η διαφάνεια όσον αφορά
στον τρόπο συλλογής των δεδομένων και τον τρόπο με τον οποίο παράγονται τα στατιστικά
στοιχεία.
Σε αυτό το βίντεο φανταστείτε ότι είστε προσκεκλημένοι σε μια οργάνωση νέων για να
παρουσιάσετε ένα βίντεο σχετικά με τις προκλήσεις της παραπληροφόρησης στην
κοινωνία και τον ρόλο που μπορούν να έχουν οι επίσημες στατιστικές.
Μπορείτε να προσεγγίσετε το θέμα με όποιον τρόπο εσείς θέλετε. Παρακάτω σας δίνουμε
μερικές ερωτήσεις που μπορεί να σας βοηθήσουν:
•

•
•

Ποιες συνέπειες μπορεί να έχει η παραπληροφόρηση στους ανθρώπους ή στην
κοινωνία; Γνωρίζετε κάποια παραδείγματα παραπληροφόρησης στη χώρα σας,
στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή σε διεθνές επίπεδο; Τι συνέπειες είχε;
Πώς θα ήταν η κοινωνία χωρίς στατιστικές (δηλαδή χωρίς στοιχεία για την ανεργία
και τον πληθυσμό);
Φανταστείτε μια συζήτηση χωρίς γεγονότα, πώς θα εξελισσόταν; (π.χ. μια
τηλεοπτική συζήτηση – debate, πριν από τις εκλογές).

Εκτός από το να καταγράψετε τις σκέψεις σας για το παραπάνω θέμα, στο βίντεο που θα
δημιουργήσετε θα θέλαμε να δώσετε παραδείγματα ή να κάνετε σχετικές αναφορές για
άλλες χρήσεις των επίσημων στατιστικών.

