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1  Μαθησιακοί Στόχοι 
 

1. Μαθαίνοντας για την έννοια της πληροφόρησης, τις προθέσεις πίσω από αυτή (συμπεριλαμβανομένων των κακόβουλων) και πως διαδίδεται. 
2. Απόκτηση οργάνων/μέσα για τη διάκριση των αξιόπιστων και των αναξιόπιστων κομμάτια και πηγών πληροφόρησης καθώς και  την εφαρμογή 

τους. 
3. Δημιουργία ευαισθητοποίησης σχετικά με τους κινδύνους της παραπληροφόρησης και τον τρόπο αντιμετώπισης της.  

2  Γενική Περιγραφή 
 
Η έννοια του «πληροφοριακού γραμματισμού» δεν εντοπίζεται εύκολα, ούτε η σχέση της με τις έννοιες του «ψηφιακού» και του «γραμματισμού μέσων», 
διάφοροι ορισμοί, ωστόσο, επισημαίνουν «ικανότητες που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που βασίζονται στην έρευνα και την ικανότητα να 
αλληλοεπιδρούν ουσιαστικά με μέσα ενημέρωσης και κανάλια πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφές και τεχνολογίες χρησιμοποιούν» 1.  Αυτή η ενότητα καλεί 
τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με τον τρόπο που οι πληροφορίες διαδίδονται γύρω μας και στις κοινωνίες μας, έχοντας κατά νου ότι οι πηγές 
πληροφοριών ενδέχεται να ακολουθούν μια συγκεκριμένη ατζέντα.  Οι μαθητές θα μάθουν να υφαίνουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν μέσω διαφορετικών 
καναλιών (με έμφαση στο ψηφιακό περιεχόμενο), να εντοπίζουν δείκτες λιγότερο αξιόπιστων ή μεροληπτικών πηγών και να αποσυναρμολογούν και να 
αναλύουν συστηματικά μια πληροφορία.   Έχοντας αφομοιώσει τα όργανα/μέσα εμπλοκής τους με πληροφορίες με κριτικό πνεύμα θα είναι σε θέση να 
διαδώσουν την ευαισθητοποίηση για το θέμα μεταξύ των συνομήλικων και των δικτύων τους.  

 

3  Εισαγωγή στο Θέμα 
 
Είμαστε συνεχώς περικυκλωμένοι από διάφορα είδη πληροφοριών, που φτάνουν σε εμάς όλο και περισσότερο μέσω ψηφιακών καναλιών. Πως μπορούμε να 
το αξιοποιήσουμε στο έπακρο χωρίς να πελαγώσουμε ή να εξαπατηθούμε;  Αυτή η ενότητα θα μας διδάξει πως να προσεγγίζουμε πληροφορίες (ειδικά 
διαδικτυακές πληροφορίες) οπλισμένες με δεξιότητες κριτικής σκέψης, πως να ξεχωρίζουμε τις αξιόπιστες και αναξιόπιστες πήγες και πως να εξηγήσουμε σε 
άλλους τον τρόπο έτσι ώστε να μπορούν να κάνουν το ίδιο. 

                                                           
1 Media and information literacy curriculum for teachers, UNESCO (2011) 

https://unesdoc.unesco.org/in/documentViewer.xhtml?v=2.1.196&id=p::usmarcdef_0000192971&file=/in/rest/annotationSVC/DownloadWatermarkedAttachment/attach_import_151c732c-c7fd-46f4-9251-5e742c0b8547%3F_%3D192971eng.pdf&locale=en&multi=true&ark=/ark:/48223/pf0000192971/PDF/192971eng.pdf#%5B%7B%22num%22%3A49%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22XYZ%22%7D%2Cnull%2Cnull%2C0%5D
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4 Πλαίσιο   

ΘΕΜΑ 1 
Δείχτες 

(Επίπεδο) 
Σημεία Αναφοράς 

(Στόχος) 
Ύλη Δραστηριότητα Πόροι / Σενάρια 

Βασικά 
(10-12 Ετών) 

Πόροι / Σενάρια 
Προηγμένα 

(12-15 Ετών) 

Αξιολόγηση 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗ
ΣΗ & 
ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΙΣ
ΜΟΣ 

Κατανόηση 1.1 Οι μαθητές 
κατανοούν την έννοια 
της πληροφορίας (τι 
είναι, πως παράγεται 
και πως κοινοποιείται 
σε διαφορετικά 
κανάλια).  
 
1.2 Οι μαθητές 
κατανοούν ότι οι 
πληροφορίες 
κοινοποιούνται για 
διαφορετικούς 
σκοπούς, 
συμπεριλαμβανομένω
ν και κακόβουλων. 
 
1.3 Οι μαθητές 
κατανοούν τη διαφορά 
μεταξύ 
Παραπλάνησης, 
Δυσφήμισης και 

1.1 Η έννοια της 
πληροφορίας (ορισμός 
και βασικές έννοιες). 
 
1.2 Κοινοποίηση 
πληροφοριών και οι 
λόγοι που κρύβονται 
πίσω από αυτή. 
 
1.3 Ταξινόμηση 
ψευδών και 
επιβλαβών 

πληροφοριών2. 

1.1, 1.2, 1.3  
Διάλεξη 

1.1, 1.2, 1.3  
PPT + Kahoot / 
Mentimeter ή 
Nearpod 
 
1.3 
- Πραγματικά ή 

εφευρεθέντα 
παραδείγματα 
παραπλάνηση
ς, δυσφήμισης 
και 
λασπολογίας, 
που 
επιλέγονται 
από τον 
εκπαιδευτικό 
και 
σχετίζονται με 
την ηλικιακή 
ομάδα  

1.1, 1.2, 1.3  
PPT + Kahoot / 
Mentimeter ή 
Nearpod 
 
1.3 
- Πραγματικά ή 

εφευρεθέντα 
παραδείγματα 
παραπλάνηση
ς, δυσφήμισης 
και 
λασπολογίας, 
που 
επιλέγονται 
από τον 
εκπαιδευτικό 
και 
σχετίζονται με 
την ηλικιακή 
ομάδα. 

1.1, 1.2, 1.3  
Κουίζ 

                                                           
2 Information Disorder: toward an interdisciplinary framework for research and policymaking, Council of Europe (2017) 

https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c
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Λασπολογίας. - Συζήτηση για 
τον αντίκτυπο 
που μπορεί να 
έχει στους 
μαθητές 
(πρακτικά, 
συναισθηματι
κά, σχεσιακά 
κ.λπ.) 
 

- Συζήτηση για 
τον αντίκτυπο 
που μπορεί να 
έχει στους 
μαθητές 
(πρακτικά, 
συναισθηματι
κά, σχεσιακά 
κ.λπ.) 

- Πιθανή 
Εργασία:  
Ανασύρετε 
παραδείγματα 
από τους 
λογαριασμούς 
κοινωνικών 
μέσων των 
μαθητών. 

Εμπλοκή / 
Αλληλεπίδρασ
η 

2.1 Οι μαθητές ξέρουν 
από πού να πηγάσουν 
πληροφορίες για ένα 
επιθυμητό θέμα εντός 
και εκτός σύνδεσης. 
 
2.2 Οι μαθητές 
κατανοούν ότι οι 
πηγές μπορεί να έχουν 
διαφορετικά επίπεδα 
αξιοπιστίας και/ή είναι 
μεροληπτικές.  

2.1 Εύρεση 
πληροφοριών εντός 
και εκτός σύνδεσης 
 
2.2 Αξιοπιστία και 
μεροληψία στις πηγές 
πληροφοριών. 
 

2.1, 2.2 
Συζήτηση στην 
τάξη ξεκινώντας 
από την 
εμπειρία των 
μαθητών και 
ενίσχυση με την 
καθοδήγηση και 
τα 
παραδείγματα 
των 
εκπαιδευτικών. 

2.2 Ο 
εκπαιδευτικός 
προβάλει 
επιλεγμένα 
παραδείγματα 
αμφισβητήσιμω
ν πηγών και 
προκατειλημμέν
ων μέσων και 
πυροδοτεί μια 
συζήτηση.  
 

2.2 Ο 
εκπαιδευτικός 
προβάλει 
επιλεγμένα 
παραδείγματα 
νέων 
αμφισβητήσιμω
ν πηγών και 
προκατειλημμέν
ων μέσων (π.χ. 
αμφισβητήσιμες 
πηγές, 
συνομωσία / 

Δεν Υπάρχει 

https://mediabiasfactcheck.com/fake-news/
https://mediabiasfactcheck.com/fake-news/
https://mediabiasfactcheck.com/fake-news/


  

 

Ενότητα 3 – Πληροφόρηση & Ψηφιακός Γραμματισμός 

4 

ψευδοεπιστήμη, 
πολιτικά 
προκατειλημμέν
ες πηγές 
αριστερής και 
δεξιάς) και 
πυροδοτεί μια 
συζήτηση.  

Ανάλυση 3.1 Οι μαθητές 
εξοικειώνονται με τους 
δείκτες μιας 
αναξιόπιστής πηγής 
πληροφοριών σε 
διαφορετικά κανάλια 
(ιστότοποι, 
πλατφόρμες 
κοινωνικών μέσων, …). 
 
3.2 Οι μαθητές 
κατανοούν πως 
λειτουργεί η 
διαδικασία ελέγχου 
γεγονότων και είναι σε 
θέση να την 
προσαρμοσουν στα 
κομμάτια 
πληροφοριών που 
συναντούν. 

3.1 Οι δείκτες μια 
αναξιόπιστης πηγής 
πληροφοριών. 
 
3.2 Κατανόηση και 
εφαρμογή 
στρατηγικών ελέγχου 
γεγονότων. 

3.1, 3.2 
Διάλεξη με 
πρακτικά 
παραδείγματα, 
έπειτα θα 
ακολουθήσει 
συζήτηση και 
ασκήσεις. 

3.1 Συγκρίνετε 
τους δείκτες 
που παρέχονται 
από τον 
εκπαιδευτικό με 
τις οδηγίες 
μεγάλων 
πλατφορμών 
κοινωνικών 
μέσων (π.χ. 
συμβουλές του 
Facebook για το 
πώς να 
εντοπίζετε 
ψευδείς 
ειδήσεις, 
κανόνες του 
Reddit για την 
ρύθμιση των 
αναρτήσεων/ειδ
ήσεων). 
 
3.2 Εξετάστε τις 
αναφορές 

3.1 Συγκρίνετε 
τους δείκτες 
που παρέχονται 
από τον 
εκπαιδευτικό με 
τις οδηγίες 
μεγάλων 
πλατφορμών 
κοινωνικών 
μέσων (π.χ. 
συμβουλές του 
Facebook για το 
πώς να 
εντοπίζετε 
ψευδείς 
ειδήσεις, 
κανόνες του 
Reddit για την 
ρύθμιση των 
αναρτήσεων/ειδ
ήσεων). 
 
3.2 Εξετάστε τις 
αναφορές 

Κουίζ 

- Σ/Λ ποιο από 
αυτά τα στοιχεία 
μπορεί να είναι 
ενδεικτικό μιας 
αναξιόπιστης 
πηγής 
πληροφοριών; 

 

Εργασία 

Προσδιορισμός ενός 
αμφισβητήσιμου 
αρθρου και 
καθορισμός 
σταρηγικής για 
επαλήθευση της 
αξιοπιστίας του.  
  

https://mediabiasfactcheck.com/fake-news/
https://mediabiasfactcheck.com/fake-news/
https://mediabiasfactcheck.com/left/
https://mediabiasfactcheck.com/right/
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake%20news
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
https://www.reddit.com/r/news/
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ελέγχου 
γεγονότων που 
παράγονται από 
ειδικούς και 
εντοπίστε τις 
μεθόδους και τι 
στρατηγικές που 
υιοθετήθηκαν 
(π.χ. μπορείτε 
να φτιάξετε 
ποπ-κορν με ένα 
τουρσί και μια 
μπαταρία ΑΑ;, 
Ανακαλύφθηκε 
στην Αυστραλία 
ένας 
ανθρώπινος 
σκελετός ύψους 
5 μέτρων;, ...) 

ελέγχου 
γεγονότων που 
παράγονται από 
ειδικούς και 
εντοπίστε τις 
μεθόδους και τι 
στρατηγικές που 
υιοθετήθηκαν 
(π.χ. Ο 
επιπολασμός 
τους Αυτισμού 
έχει αυξηθεί, 
αλλά οι 
επιστήμονες 
έχουν 
διαπιστώσει 
επανειλημμένα 
ότι δεν τον 
προκαλούν τα 
εμβόλια, Ένα 
γεννιέται κάθε 
λεπτό; Πόσοι 
μετανάστες 
φτάνουν στο 
Ηνωμένο 
Βασίλειο και 
πόσα παιδία 

έχουν; …).  

Αξιολόγηση 4.1 Οι μαθητές 
μπορούν να 
κατηγοριοποιήσουν 

4.1 Αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας μιας 
πληροφορίας 

4.1 Πρακτικές 
Ασκήσεις 

4.1 Ο 
εκπαιδευτικός 
καλεί του 

4.1 Ο 
εκπαιδευτικός 
καλεί του 

Ο εκπαιδευτικός 
παρουσιάζει ένα 
πραγματικό σενάριο 

https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/online/vaccines-dont-cause-autism/?utm_source=homepage&utm_medium=secondary_story_1
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/
https://fullfact.org/economy/one-born-every-minute-how-many-migrants-arrive-uk-and-how-many-children-do-they-have/


  

 

Ενότητα 3 – Πληροφόρηση & Ψηφιακός Γραμματισμός 

6 

μια πληροφορία που 
βρίσκουν εντός ή εκτός 
σύνδεσης ως 
«αξιόπιστη» ή 
«αναξιόπιστη».  

μαθητές να 
δοκιμάσουν τις 
δεξιότητες τους 
σε 
προκαθορισμέν
α σενάρια (π.χ. 
iReporter του 
BBC) ή σε 
πραγματικές 
υποθέσεις που 
ερευνήθηκαν 
στο παρελθόν 
(πρώτα 
ζητώντας τη 
γνώμη τους και 
στη συνέχεια 
παρουσιάζοντας 
συμπεράσματα 
εμπειρογνωμόν

ων). 

μαθητές να 
δοκιμάσουν τις 
δεξιότητες τους 
σε 
προκαθορισμέν
α σενάρια (π.χ. 
να μάθουν ως 
να διαβάζουν 
άρθρα ειδήσεων 
με κριτικό 
πνεύμα) ή σε 
πραγματικές 
υποθέσεις που 
ερευνήθηκαν 
στο παρελθόν 
(πρώτα 
ζητώντας τη 
γνώμη τους και 
στη συνέχεια 
παρουσιάζοντας 
συμπεράσματα 
εμπειρογνωμόν

ων). 

(π.χ. άρθρο 
ειδήσεων) και καλεί 
τους μαθητές να 
βγάλουν τα δικά τους 
συμπεράσματα και 
να το 
κατηγοριοποιήσουν 
ως «αξιόπιστο» / 
«αναξιόπιστο».  Το 
συμπέρασμα των 
μαθητών ελέγχεται 
έναντι των 
συμπερασμάτων  των 
εμπειρογνωμόνων 
που ελέγχουν τα 
γεγονότα. 

Δημιουργία 5.1 Οι μαθητές 
μπορούν να παράγουν 
μια δομημένη 
επεξήγηση για τον 
λόγο για τον οποίο μια 
πληροφορία μπορεί να 
θεωρηθεί αξιόπιστη ή 
αναξιόπιστη.  

5.1 Παρουσίαση της 
διαδικασίας σκέψης 
πίσω από την 
αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας μιας 
πληροφορίας 
 

5.1 
Παρουσιάσεις 
Μαθητών 
 
5.2 
Καθοδηγούμενη 
δραστηριότητα 
στην τάξη  + 

5.1 
Παρουσιάσεις 
Μαθητών 
 
5.2 Παίζοντας το 
παιχνίδι των 
Κακών Νέων 
(Bad News) 

5.1 
Παρουσιάσεις 
Μαθητών 
 
5.2 Παίζοντας το 
παιχνίδι των 
Κακών Νέων 
(Bad News) 

Παρουσιάσεις 

Μαθητών 

https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/diesel.html
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/diesel.html
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/diesel.html
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/diesel.html
https://evidence-toolkit-moral-maze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/diesel.html
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5.2 Εχοντας 
εσωτερικεύσει τα 
μέσα/όργανα για την 
αναγνώριση 
αναξιόπιστων 
πληροφοριών, οι 
μαθητές μπορούν ν 
δημιουργήσουν τις 
δικές τους ρεαλιστικές 
«ψευδείς ειδήσεις», 
προκειμένου να 
δοκιμάσουν τον 
αντίκτυπο τους σε ένα 
ελεγχόμενο 
περιβάλλον. 
 
5.3 Εχοντας 
εσωτερικεύσει τα 
μέσα/όργανα για την 
αναγνώριση 
αναξιόπιστων 
πληροφοριών, οι 
μαθητές είναι σε θέση 
να επιφέρουν 
ευαισθητοποίηση για 
το θέμα στα δίκτυα 
τους. 

5.2 Ο αντίκτυπος των 
«ψεύτικων ειδήσεων» 
και ο τρόπος 
αντιμετώπισης της 
εξάπλωσής τους. 
 
5.3 Η σημασία της 
ευαισθητοποίησης: η 
διάδοση του λόγου 

διαδικτυακό 
παιχνίδι 
 
5.3 Γραπτή 
Εργασία 

(έκδοση για 
ηλικίες 8 ως 11, 
υλικό για 
εκπαιδευτικούς)  

 
5.3 Σχεδιασμός 
μιας 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησ
ης για 
ενημέρωση μιας 
συγκεκριμένης 
ομάδας ατόμων 
(φίλοι, μέλη της 
οικογένειάς,…) 
σχετικά με τους 
κινδύνους της 
παραπληροφόρ
ησης και πως να 
τους 
αντιμετωπίσετε; 
Σχέδιο: 

- Ένα 
λογότυπο 

- μια φράση 
- μια 

εκδήλωση ή 
πρωτοβουλί
α μικρής 
κλίμακας 

-  

(έκδοση για 
ηλικίες 15+; 
υλικό για 
εκπαιδευτικούς) 

 
5.3 Σχεδιασμός 
μιας 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησ
ης για 
ενημέρωση μιας 
συγκεκριμένης 
ομάδας ατόμων 
(δικό σας 
κοινωνικό 
κύκλο, τοπικές 
κοινωνικές 
ομάδες,…) 
σχετικά με τους 
κινδύνους της 
παραπληροφόρ
ησης και πως να 
τους 
αντιμετωπίσετε; 
Σχέδιο: 

- Ένα 
λογότυπο 

- μια φράση 
- ένα 

φυλλάδιο 

http://getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
http://getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
https://getbadnews.com/#intro
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
http://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/Bad-News-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf
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- μια σελίδα 
κοινωνικών 
μέσων 

- μια 
εκδήλωση ή 
πρωτοβουλί
α μικρής 
κλίμακας, 
που μπορεί 
εύκολα να 
αναπαραχθε
ί σε 
διαφορετικά 
περιβάλλοντ
α 

 


