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Social Bots 
Θέμα 1 

1  Μαθησιακοί Στόχοι 
1. Κατανόηση της έννοιας των Social Bots 

2. Αναγνώριση των Social Bots 

3. Αντίδραση στα Social Bots 

4. Αύξηση ευαισθητοποίησης σχετικά με τα social bots στην τάξη 

2  Γενική Περιγραφή 
Με βάση εθνική έρευνα κατέστη σαφές ότι οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την έννοια των social bots και της διαδικτυακής χειραγώγησης της γνώμης.  
Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες για τα διάφορα είδη social bots που υπάρχουν, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον κίνδυνο των social bots για τους 
πολίτες και τη δημοκρατία.  Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αναγνωρίζουν, να εκτίθενται και να αντιδρούν στα social bots.  Τέλος, οι μαθητές θα δημιουργήσουν 
μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης για τις τάξεις και το σχολικό τους περιβάλλον σχετικά με το θέμα.  

3 Εισαγωγή στο Θέμα 
Το "Bot" είναι συντομία για τον αγγλικό όρο "robot" για ρομπότ.  Αυτά είναι προγράμματα υπολογιστών που εκτελούν αυτόματα συγκεκριμένες εργασίες.  Τα 

Opinion bots (bots προώθησης απόψεων) στα κοινωνικά δίκτυα μπορούν επίσης να προσποιηθούν μια ανθρώπινη ταυτότητα σε ψεύτικους λογαριασμούς.  Τα 

ψεύτικα μηνύματα διαδίδονται συχνά μέσω καναλιών κοινωνικών μέσων όπως το Twitter, Facebook και Instagram.  Ο προγραμματισμός ενός social bot είναι 

εύκολος. Υπάρχει δωρεάν λογισμικό στο διαδίκτυο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα με λίγες αλλαγές στον κώδικα.  Πίσω από τα bots, δεν υπάρχει 

τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ένας αλγόριθμος1.  Αυτή η ενότητα επιδιώκει να επισημάνει τον κίνδυνο τέτοιων social bots και το αντίκτυπο τους στις διαδικτυακές 

συνομιλίες.  Επιπλέον, είναι σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζουμε τους διαφορετικούς τύπους των social bots, αλλά και να γνωρίζουμε στρατηγικές για την 

ταυτοποίηση τους καθώς και το πως να αντιδρούμε με  τον κατάλληλο τρόπο.  Αυτό θα είναι ένα μέρος καίριας σημασίας για αυτή την ενότητα.  

                                                           
1 Βλέπε: https://www.bpb.de/252585/was-sind-social-bots 
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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 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ 
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

Κατανόηση 1.1 Ο μαθητής 
κατανοούν τη βασική 
έννοια των social bots 
(βασική έννοια των 
αλγορίθμων). 
 
1.2 Ο μαθητής 
κατανοεί ότι υπάρχουν 
διαφορετικά είδη 
social bots 
(overloading bots / 
bots, trendsetter; 
trolls). 
 
1.3 Ο μαθητής 
κατανοεί τον 
αντίκτυπο των social 
bots στις διαδικτυακές 
συνομιλίες. 

1.1 Κατανοώ ότι ένα 
social bot  είναι μια 
μορφή αλγόριθμου  
 
1.2 Κατανοώ ότι 
υπάρχουν τρείς 
σημαντικοί τύποι 
social bots και είμαι σε 
θέση να τους ονομάσω  
 
1.3 Κατανοώ ότι τα 
social bots, 
προσπαθούν να 
χειραγωγήσουν 
απόψεις 
 

1.1 και 1.2 
Διάλεξη μέσω 
διαδικτυακών 
εργαλείων 
 
1.3 Παρουσίαση 
παραδειγμάτων 
πολύ προφανών 
social bots  
 

1.1 και 1.2 
Διαδικτυακό 
σεμινάριο / 
βίντεο 
 
1.3 Στιγμιότυπα 
οθόνης των 
λογαριασμών 
social bot και 
των 
δημοσιεύσεων 
τους  
 

1.1 και 1.2 
Διαδικτυακό 
σεμινάριο / 
βίντεο 
 
 
1.3 Στιγμιότυπα 
οθόνης των 
λογαριασμών 
social bot και 
των 
δημοσιεύσεων 
τους + 
αδιάσειστων 
παραδειγμάτων 
για το πως τα 
social bots 
επηρέασαν τις 
εκλογές στις 
ΗΠΑ το 2017  
 

Πριν – Μετά δοκιμή 
μέσω κουίζ 
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Εμπλοκή / 
Αλληλεπίδρασ
η 

2.1 Ο μαθητής 
γνωρίζει τους δείκτες 
για αναγνώριση π.χ. 
opinion bots  
  
2.2 Ο μαθητής 
γνωρίζει πώς να 
χρησιμοποιεί τους 
δείκτες για να εκθέσει 
τα social bots  
 

2.1 και 2.2 Γνωρίζω τις 
σημαντικές ερωτήσεις 
για την αναγνώριση 
των social bots: 
https://www.tellerrepo
rt.com/tech/--bot-or-
no-bot—how-to-
recognize-opinion-
robots-r1c6Eaoy4.html 
 

2.1 και 2.2 
Παρουσίαση 
αναφορικά με 
τους δείκτες 
 

2.1 Οι μαθητές 
λαμβάνουν έναν 
λογαριασμό 
social bot και 
κάνουν κλικ σε 
όλους τους 
δείκτες που 
φαίνεται να 
είναι δείκτες  
social bot. 

2.2 Οι μαθητές 
λαμβάνουν δύο 
διαφορετικούς 
λογαριασμούς 
και πρέπει να 
αναγνωρίσουν 
ποιος είναι ένα 
social bot και 
ποιος είναι 
πραγματικό 
άνθρωπος 
χρησιμοποιώντα
ς τους δείκτες. 

Αξιολόγηση με 
αναλογία σωστών 
απαντήσεων / 
προσπάθειες για να 
πάρετε όλες τις 
σωστές απαντήσεις. 
 

 

Ανάλυση 3.1 Οι μαθητές 
αναλύουν την επιρροή 
των social bots στα 
κοινωνικά δίκτυα. 

3.1 Είμαι σε θέση να 
αναλύσω ποια επιρροή 
έχουν τα social bots 
στη δημοκρατία / 
κοινωνία / κοινότητα 
μας. 

3.1 Παρουσίαση 
 
3.1 Παράδειγμα 
των social bots 
στην 
καθημερινή μας 
ζωή 

Διαφορετικά 
παραδείγματα 
διαφορετικών 
bots που έχουν 
σοβαρό 
αντίκτυπο στην 
πολιτική (π.χ.) 
μετανάστευση, 
πρόσφυγες - 
social bots που 
προσπάθησαν 
να ωθήσουν το 
δεξιό κίνημα) 
 

Διαφορετικά 
παραδείγματα 
των social bots 
με 
διαφορετικούς 
στόχους: 
 
1. Ανάλυση 

διάφορων 
ειδών social 
bots και την 
περιοχή 
αντίκτυπού 
τους 
(πολιτική, 
περιβάλλον 
φιλίες, κ.λπ.) 

2. Ανάλυση της 
συναλλαγής 

3.1 Γράφοντας ένα 
σύντομο γράμμα 
εξηγώντας τις πτυχές 
των social bots σε 
ένα φίλο  
 
3.1 Σενάριο: Ένα 

social bot αρχίζει 
να σχολιάζει σε 
μια σας 
ανάρτηση– ποια 
αντίδραση θα 
δείχνατε; 
(επιλογή από 
αρκετές 
επιλογές) 

https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot—how-to-recognize-opinion-robots-r1c6Eaoy4.html
https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot—how-to-recognize-opinion-robots-r1c6Eaoy4.html
https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot—how-to-recognize-opinion-robots-r1c6Eaoy4.html
https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot—how-to-recognize-opinion-robots-r1c6Eaoy4.html
https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot—how-to-recognize-opinion-robots-r1c6Eaoy4.html
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των social 
bots στην 
δημοκρατία 

Αξιολόγηση 4.1 Οι μαθητές 
βαθμολογούν 
ιστοσελίδες για την 
επιρρέπεια τους στα 
social bots. 

4.1 Γνωρίζω τα 
πρότυπα ασφαλείας 
έναντι των social bots 
σε ιστοσελίδες και 
μπορώ να εκτιμήσω 
εάν αυτά τα πρότυπα 
εφαρμόζονται. 

4.1 Οι μαθητές 
αποφασίζουν με 
βάση τη δική 
τους έρευνα εάν 
θα μπορούσαν 
να 
χρησιμοποιήσου
ν διαφορετικές 
διαδικτυακές 
πλατφόρμες ως 
πηγή 
πληροφοριών ή 
όχι.  

4.1 
Διαφορετικές 
πηγές που είναι 
είτε αξιόπιστες 
είτε όχι. 
 

4.1 
Διαφορετικές 
πηγές που είναι 
είτε αξιόπιστες 
είτε όχι 
(λιγότερο 
προφανές από 
το βασικό 
σενάριο) 
 

Αξιολόγηση με 
αναλογία σωστών 
απαντήσεων / 
προσπάθειες για να 
πάρετε όλες τις 
σωστές απαντήσεις 
 

Δημιουργία 5.1 Οι μαθητές 
αναπτύσσουν θεωρία 
γιατί τα social bots 
προσελκύουν 
ανθρώπους. 
 
5.2 Οι μαθητές 
σχεδιάζουν ένα 
φυλλάδιο και μια 
εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης για 
το πρόβλημα των 
social bots, και πώς να 
τα αναγνωρίζουν. 
 

5.1-5.3 Αντιδρώ στο 
πρόβλημα των social 
bots δημιουργώντας 
ευαισθητοποίηση 
σχετικά με το 
πρόβλημα. 

5.1-5.3 Οι 
μαθητές 
φέρνουν το 
θέμα των social 
bots στις τάξεις 
τους και 
αναπτύσσουν 
στρατηγικές για 
την 
καταπολέμηση 
τους / 
ευαισθητοποίησ
η της τάξης για 
το θέμα. 

5.1-5.3 “Οδηγός 
Δράσης (action 
guide) για τα 
Social bots” – 
πρότυπα και 
οδηγίες για τη 
δημιουργία 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησ
ης στα σχολεία. 
 

5.1-5.3 “Οδηγός 
Δράσης (action 
guide) για τα 
Social bots – 
πρότυπα και 
οδηγίες για τη 
δημιουργία 
εκστρατείας 
ευαισθητοποίησ
ης στα σχολεία. 
 (Προηγμένο 
επίπεδο). 

Αξιολόγηση μέσω 
εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων της 
εκστρατείας μέσα 
στα σχολεία 
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5.3 Οι μαθητές 
δημιουργούν ένα 
εργαλείο captcha, το 
οποίο θα επιτρέπει τον 
εντοπισμό των social 
bots. 
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Clickbait 
Θέμα 2 

 

1 Στόχοι Μάθησης 
5. Κατανόηση της έννοιας του Click baiting 

6. Αναγνώριση του Click baiting 

7. Αντίδραση στο Click baiting 

8. Αύξηση ευαισθητοποίησης σχετικά με το Click baiting στην τάξη 

2 Γενική Περιγραφή 
Αυτή η ενότητα παρέχει πληροφορίες σχετικά με το click baiting και τον μηχανισμό λειτουργίας του με στόχο την προσέλκυση ατόμων, χρησιμοποιώντας 
ελκυστικούς τίτλους προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ‘click’.  Οι μαθητές θα μάθουν πώς να αναγνωρίζουν, να εκθέτουν και να αντιδρούν στο click 
baiting.  Τέλος, οι μαθητές θα σκεφτούν τρόπους ευαισθητοποίησης σχετικά με το click baiting στην τάξη και θα προβληματιστούν σχετικά με την επίδραση 
που έχει τοclick baiting στα άτομά. 

3 Εισαγωγή στο Θέμα 
OMG, WOW, LOL ή SMH: Το Click baiting προκαλεί έντονα συναισθήματα και χρησιμοποιεί ψυχολογικά εφέ για να σας οδηγήσει στο κλικ και στην κοινοποίηση 

στα μέσα.  Η βασική αρχή δεν εφευρέθηκε στο Διαδίκτυο, ήταν ήδη γνωστή από τον Κίτρινο Τύπο  (tabloid press) και με τη μορφή Cliffhanger (αγωνιώδες 

φινάλε) καθώς και από την κινηματογραφική βιομηχανία.  Στο click baiting, οι εκδότες και ειδικά οι υπεύθυνοι στον τομέα του μάρκετινγκ, προσπαθούν να 

χρησιμοποιήσουν το click baiting μέσω φράσεων και τίτλων για να αυξήσουν τα κλικ, την επισκεψιμότητά τους και έτσι τα διαφημιστικά τους έσοδα.  Αυτή η 

ενότητα επιδιώκει να επισημάνει τον κίνδυνο των στρατηγικών του click baiting και τον αντίκτυπο τους στη διαδικτυακή συμπεριφορά.  Επιπλέον, είναι 

σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζουμε τις βασικές έννοιες του click baiting αλλά και να γνωρίζουμε στρατηγικές για τον εντοπισμό του καθώς και να μπορούμε να 

προστατευτούμε από τη επιρροή του.  Αυτό θα είναι ένα μέρος καίριας σημασίας σε αυτή την ενότητα.  
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4 Πλαίσιο 
 

ΘΕΜΑ 2 
Δείχτες 

(Επίπεδο) 
Σημεία Αναφοράς 

(Στόχος) 
Ύλη Δραστηριότητα Πόροι / Σενάρια 

Βασικά 
(10-12 Ετών) 

Πόροι / Σενάρια 
Προηγμένα 

(12-15 Ετών) 

Αξιολόγηση 

CLICKBAIT 

Κατανόηση 1.1 Ο μαθητής 
κατανοούν τη βασική 
έννοια του click 
baiting. 
 
1.2 Ο μαθητής 
κατανοεί τα κίνητρα 
που βρίσκονται πίσω 
από το click baiting.  

1.1 Κατανοώ γιατί 
ορισμένοι ιστότοποι /  
χρήστες χρησιμοποιού 
το  click baiting  
 
1.2 Κατανοώ ότι το 
click baiting  θα 
μπορούσε να έιναι 
χειραγώγηση της 
γνώμης μου 

1.1 και 1.2 
Διάλεξη μέσω 
διαδικτυακών 
εργαλείων 
 
1.3 Παρουσίαση 
παραδειγμάτων 
πολύ προφανών 
click bait. 

1.1 και 1.2 
Διαδικτυακό 
σεμινάριο / 
βίντεο 
 
1.3 
Παραδείγματα 
από το 
διαδίκτυο 
αναφορικά με 
το click baiting: 
https://www.gig
a.de/extra/inter
net/gallery/click
bait-bedeutung-
einfach-erklaert-
an-6-
beispielen/#pag
e=5 

1.1 και 1.2 
Διαδικτυακό 
σεμινάριο / 
βίντεο 
 
1.3 
Παραδείγματα 
από το 
διαδίκτυο 
αναφορικά με το 
click baiting 
(λιγότερο 
προφανές, ο 
μαθητής/ρια 
πρέπει να 
σκεφτεί 
παραδείγματα 
που είδε ο 
ίδιος/α στο 
διαδίκτυο 
πρόσφατα).  

Πριν – Μετά δοκιμή 
μέσω κουίζ 
 

https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
https://www.giga.de/extra/internet/gallery/clickbait-bedeutung-einfach-erklaert-an-6-beispielen/%23page=5
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Εμπλοκή / 
Αλληλεπίδρασ
η 

2.1 Ο μαθητής 
γνωρίζει ότι το click 
baiting υπάρχει. 
 
2.2 Ο μαθητής μπορεί 
να δείξει 
παραδείγματα click 
baits στο διαδίκτυο. 

 

2.1 και 2.2 Γνωρίζω τι 
είναι click baiting και 
μπορώ να δείξω 
παραδείγματα στα 
Μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. 

2.1 και 2.2 Οι 
μαθητές 
αναζητούν click 
baits  μέσα από 
τους δικούς  
τους 
λογαριασμούς / 
ηλεκτρονικές 
εφημερίδες 

2.1 Οι μαθητές 
αναζητούν μέσα 
από 
διαφορετικά 
μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, 
ψάχνοντας να 
βρουν clickbait  
 

2.1 Οι μαθητές 
αναζητούν μέσα 
από 
διαφορετικές 
ηλεκτρονικές 
εφημερίδες για 
να δουν αν 
βρουν κάτι που 
να μπορούν να 
περιγράψουν ως 
clickbait   

Δεν Υπάρχει 

Ανάλυση 3.1 Οι μαθητές 
αναλύουν την επιρροή 
του click baiting στα 
κοινωνικά δίκτυα. 
 
3.2 Οι μαθητές 
αναλύουν τις 
στρατηγικές clickbait 
σε βίντεο στο YouTube 
videos. 

3.1 Είμαι σε θέση να 
αναλύσω ποια 
επηρεάζουν 
στοχεύοντας σε μικρό 
βαθμό τα άτομα 
(συναίσθημα, 
αντίδραση, 
ενδιαφέρον) am able 
to analyze which 
influence micro 
targeting on people 
(emotion, reaction, 
interest) 
 
3.2 Είμαι σε θέση να 
αναγνωρίσω το 
clickbait στο YouTube  

3.1 Παρουσίαση 
Και συζήτηση 
 
3.2 Έρευνα 

3.2 Διαφορετικά 
βίντεο στο 
YouTube, 
χρησιμοποιούν 
ελκυστικούς 
τίτλους και 
μπροστινές 
φωτογραφίες. 

3.2 Διαφορετικά 
βίντεο στο 
YouTube, 
χρησιμοποιούν 
ελκυστικούς 
τίτλους και 
μπροστινές 
φωτογραφίες. 

3.2 Οι μαθητές 
προετοιμάζουν μια 
σύντομη 
παρουσίαση με π.χ. 
στιγμιότυπα οθόνης 
των  τίτλων σε 
διάφορα βίντεο στο 
YouTube, που 
πιστεύουν πως είναι 
clickbait  
 

Αξιολόγηση 4.1 Οι μαθητές 
αξιολογούν σε ποιο 

4.1 Είμαι σε θέση να 
αξιολογήσω αν ένα 

4.1 και 4.2 Οι 
μαθητές 

4.1 και 4.2 
Διαφορετικές 

4.1 και 4.2 
Διαφορετικές 

Οι μαθητές γράφουν 
μια επιστολή σε ένα 
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βαθμό μπορούν οι 
στρατηγικές 
clickbaiting να 
εκπληρώσουν το 
διαδικτυακό 
περιεχόμενο των 
τίτλων. 
 
4.2 Οι μαθητές 
συζητούν σχετικά με 
τις ηθικές πτυχές του 
click bait.  

διαδικτυακό βίντεο 
περιέχει το 
περιεχόμενο που 
υπόσχεται η 
επικεφαλίδα 
 
4.2 Σκέφτηκα την 
ηθική πτυχή του click 
bait και διαμόρφωσα 
μια γνώμη πάνω σε 
αυτό 

αποφασίζουν με 
βάση τη δική 
τους έρευνα εάν 
θα μπορούσαν 
να 
χρησιμοποιήσου
ν διαφορετικές 
διαδικτυακές 
πλατφόρμες ως 
πηγή 
πληροφοριών ή 
όχι. 

πηγές που είναι 
είτε αξιόπιστες 
είτε όχι 

πηγές που είναι 
είτε αξιόπιστες 
είτε όχι 

φίλο για τα 
ευρήματα τους από 
την έρευνα τους  

Δημιουργία 5.1 Οι μαθητές 
αναπτύσσουν θεωρία 
γιατί το clickbait 
προσελκύει 
ανθρώπους. 
. 
 
5.2 Οι μαθητές 
σχεδιάζουν ένα 
φυλλάδιο με στόχο να 
επιφέρει 
ευαισθητοποίηση για 
τους πιθανούς 
κινδύνους του click 
baiting. 

5.1 Με βάση τις 
γνώσεις μου σχετικά 
με το click bating, 
μπορω να αναπτύξω 
μια θεωρία ως το γιατί 
οι άνθρωποι τείνουν 
να κάνουν ‘κλικ’ ο 
περιεχόμενο που έχει 
ελκυστικό τίτλο 
 
5.2 Είμαι σε θέση να 
παρουσιάσω τις 
γνώσεις μου σχετικά 
με το click baiting, 
μέσω ενός φυλλαδίου  

5.1 Οι μαθητές 
συλλέγουν ιδέες 
και τις 
απεικονίζουν σε 
μια αφίσα 
 
5.2 Οι μαθητές 
σχεδιάζουν ένα 
φυλλάδιο  

5.1 Συλλογή 
διαφορετικών 
ελκυστικών 
τίτλων που 
χρησιμοποιήθηκ
αν ως 
πρωτοσέλιδα 
στο παρελθόν. 

5.1 Συλλογή 
διαφορετικών 
ελκυστικών 
τίτλων που 
χρησιμοποιήθηκ
αν ως 
πρωτοσέλιδα 
στο παρελθόν, 
από 
διαφορετικούς 
τομείς: 
ομορφιά, 
ειδήσεις για 
σημαντικούς 
ανθρώπους 
(VIP), πολιτική 
κ.λπ.  

Αξιολόγηση μέσω 
εκτίμησης των 
αποτελεσμάτων της 
εκστρατείας μέσα 
στα σχολεία 
 

 

 


