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ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Περιγραφή ενότητας
Η έννοια του «πληροφορικού γραμματισμού» δεν εντοπίζεται εύκολα, ούτε είναι η
σχέση της με τις έννοιες του «ψηφιακού» και του «γραμματισμού στα μέσα». Διάφοροι
ορισμοί, ωστόσο, επισημαίνουν «ικανότητες που δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη
δεξιοτήτων βασιζόμενη στην έρευνα και την ικανότητα να αλληλεπιδρούν ουσιαστικά με
τα μέσα ενημέρωσης και τα κανάλια πληροφοριών σε οποιαδήποτε μορφή και
τεχνολογίες χρησιμοποιούν». 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 χρησιμοποιούν τις πληροφορίες που λαμβάνονται
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 εξομοιώσει τα μέσα για να
ασχοληθούν με τις πληροφορίες με κριτικό πνεύμα, θα είναι σε θέση να διαδώσουν την
ευαισθητοποίηση σχετικά με το θέμα μεταξύ των συνομηλίκων και των δικτύων τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα
- Κατανόηση των όρων παραπληροφόρηση, προκατάληψης και την επιβεβαίωση
της προκατάληψης. (mis-, dis- and mal-information, bias and confirmation bias;)
- Απόκτηση ενός αναλυτικού πλαισίου για προσέγγιση ενός κομματιού
πληροφοριών και αξιολόγηση της αξιοπιστίας του (Τι; Πού; Ποιος; Πώς; Γιατί;);
- Βελτίωση δεξιοτήτων κριτικής σκέψης με την εφαρμογή των μέσων που
αποκτήθηκαν προηγουμένως σε σενάρια gamified ή πραγματικής ζωής
Λέξεις-κλειδιά
- Λανθασμένη πληροφόρηση: όταν κοινοποιούνται ψευδείς πληροφορίες, αλλά δεν
επηρεάζετε κάτι.
- Dis-information: όταν οι ψευδείς πληροφορίες κοινοποιούνται εν γνώσει τους για
να προκαλέσουν βλάβη.
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- Mal-information: όταν κοινοποιούνται γνήσιες πληροφορίες για να προκαλέσουν
βλάβη, συχνά μετακινώντας πληροφορίες που έχουν σχεδιαστεί για να
παραμείνουν ιδιωτικές στη δημόσια σφαίρα ·
- Προκατάληψη: τάση να προτιμάς ένα άτομο ή πράγμα από το άλλο, και να
ευνοείται αυτό το άτομο ή το πράγμα.
- Μεροληψία επιβεβαίωσης: τάση επεξεργασίας πληροφοριών αναζητώντας ή
ερμηνεύοντας πληροφορίες που συνάδουν με τις υπάρχουσες πεποιθήσεις.

Υπόμνημα
Λέξεις-κλειδιά –
Ορισμοί
Σενάρια
Συμβουλές
Ερωτήσεις
Δραστηριότητες
Πηγές
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Θέμα: Πληροφοριακός γραμματισμός
Σχέδιο μαθήματος 1 από 3

Ενότητα 3: Πληροφοριακός γραμματισμός
Θέμα 1: Πληροφοριακός γραμματισμός
Σχέδιο μαθήματος 1 από 3

Διάρκεια: 45 minutes / 1 hour max
Στόχος Μάθετε σχετικά με τα mis-, dis-, mal-information και την αξιοπιστία

των πηγών
Ομάδα στόχος Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές

Διάρκεια

Επιπλέον πληροφορίες

Εισαγωγική PPT διαφάνεια 10’
συζήτηση
αρ. 4

Εισαγωγική συζήτηση με μαθητές σχετικά
με το θέμα της πληροφόρησης:
-

-

Τι είναι οι πληροφορίες; (Χρησιμοποιήστε
τους ορισμούς στην εθνική σας γλώσσα
από ένα λεξικό για να ξεκινήσετε τη
συζήτηση, εάν θέλετε). Ποια είναι μερικά
παραδείγματα πληροφοριών;
Ποιος εμπλέκεται στις πληροφορίες; Ποιος
το παράγει και ποιος το καταναλώνει;
Γιατί παράγουμε και ανταλλάσσουμε
πληροφορίες; Ποιες είναι οι προθέσεις
πίσω από την ανταλλαγή πληροφοριών; (Η
ανταλλαγή πληροφοριών μπορεί να είναι
ουδέτερη, π.χ. πρόγνωση καιρού, θετική,
π.χ.
κοινή
χρήση
εμπνευσμένου
μηνύματος, αρνητική, π.χ. διάδοση
ψευδών κουτσομπολιών).

Συμπέρασμα: οι πληροφορίες ανταλλάσσονται
παντού γύρω μας, από όλους μας. Τα γεγονότα
είναι αντικειμενικά, αλλά ο τρόπος που
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Έννοια των
disinformation,
misinformation
and
malinformation

PPT διαφάνεια 15’
αρ.. 5-6

επικοινωνούμε γι 'αυτά μπορεί να ποικίλλει
ανάλογα με τις διαφορετικές προθέσεις (καλή ή
κακή - δείτε τα χαμογελαστά και τα
συνοφρυωμένα πρόσωπα στη διαφάνεια αρ. 4).
Παρουσίαση του πλαισίου «διαταραχή της
πληροφορίας» εστιάζοντας στη διάκριση μεταξύ:
-

-

-

Λανθασμένες
πληροφορίες:
όταν
κοινοποιούνται ψευδείς πληροφορίες,
αλλά δεν γίνετε επι σκοπού και δεν έχει
κάποιο αντίκτυπο (π.χ. στυλ φαγητού,
πολύ φιλτραρισμένες εικόνες σε έναν
προσωπικό
λογαριασμό
κοινωνικών
μέσων, παραπλανητικό περιεχόμενο
γενικά κ.λπ. (βλ. Παράρτημα Ι, σ. 22).
Dis-information:
όταν
οι
ψευδείς
πληροφορίες κοινοποιούνται εν γνώσει
τους για να προκαλέσουν βλάβη (π.χ.
σκόπιμη δημιουργία και διάδοση ψευδών
κουτσομπολιών, στοχευμένες εκστρατείες
παραπληροφόρησης που αποσκοπούν σε
παρακμή των εκλογικών αποτελεσμάτων,
σκόπιμα
δημιουργημένες
θεωρίες
συνωμοσίας κ.λπ. (βλ. Παράρτημα Ι σελ.
21) ·
Mal-information:
όταν
μοιράζονται
γνήσιες πληροφορίες για να προκαλέσουν
βλάβη, συχνά μετακινώντας πληροφορίες
που έχουν σχεδιαστεί για να παραμείνουν
ιδιωτικές στη δημόσια σφαίρα (π.χ.
σκόπιμη
δημοσίευση
ευαίσθητων,
προσωπικών
πληροφοριών
για
προσωπικό ενδιαφέρον, κοινή χρήση
ιδιωτικών φωτογραφιών κάποιου στο
Διαδίκτυο χωρίς συγκατάθεση και με
κακόβουλη πρόθεση κ.λπ. (βλ. Παράρτημα
Ι, σ. 22)

Αφού παρουσιάσετε την ιδέα, λύστε την απλή
άσκηση στο slide n. 6 και συζητείστε μαζί άλλα
πιθανά παραδείγματα και τις συνέπειές της στο
στοχευόμενο άτομο / ομάδα / κυβέρνηση /…
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Πηγές
πληροφοριών:
αξιοπιστία και
προκατάληψη

PPT διαφάνεια 15’
7

Συνέχιση της συζήτησης:
-

-

-

-

Σε ποιες πηγές πληροφοριών
βασίζονται οι μαθητές, π.χ. όταν κάνετε
εργασίες; Είναι το Wikipedia αξιόπιστη
πηγή
πληροφοριών;
Οι
μαθητές
χρησιμοποιούν διαφορετικές πηγές για
διαφορετικούς σκοπούς; (Δείτε εδώ μια
λίστα αξιόπιστων πηγών με επίκεντρο τις
ΗΠΑ για αναφορά. Μοιραστείτε με τους
μαθητές άλλες αξιόπιστες πηγές στην
εθνική γλώσσα / περιβάλλον σας).
Παρουσιάζοντας
τις
έννοιες
της
προκατάληψης και της επιβεβαίωμένης
προκατάληψης:
προκατάληψη: τάση να προτιμάς ένα
άτομο ή πράγμα από το άλλο, και να
ευνοείς αυτό το άτομο ή το πράγμα.
Επιβεβαιωμένη
Μεροληψία:
τάση
επεξεργασίας πληροφοριών αναζητώντας
ή ερμηνεύοντας πληροφορίες που είναι
σύμφωνες με τις υπάρχουσες πεποιθήσεις
κάποιου (π.χ. επίθεση από σκύλο κάποτε
μπορεί να μετατραπεί σε πεποίθηση ότι
«όλα τα σκυλιά είναι κακά»).

Συμπέρασμα: όλοι υπόκεινται σε προκαταλήψεις,
και για να ασκήσουμε ορθή κριτική πρέπει να τους
γνωρίζουμε. Ωστόσο, οι πηγές πληροφοριών και
τα ειδησεογραφικά πρακτορεία πρέπει να
προσπαθούν να είναι όσο το δυνατόν πιο
αντικειμενικά και να μην κλίνουν προς τη μία ή
την άλλη πλευρά.
Ανακεφαλαίωση -

5’

Συνοψίζοντας τις νέες ιδέες που εισήχθησαν κατά
τη διάρκεια του μαθήματος.
Πιθανές αναθέσεις:
- Ολοκληρώστε την επιπλέον άσκηση που
παρέχεται και συζητήστε τα αποτελέσματα στην
τάξη.
- - Αναζητήστε ή εφευρέστε ρεαλιστικά
παραδείγματα διαδικτυακών mis-, disand mal πληροφοριών. Αναζητήστε ένα ή
περισσότερα παραδείγματα θεμάτων ή
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ειδησεογραφικών
ειδήσεων
που
παρουσιάζονται
σε
διαφορετικές
προοπτικές από διαφορετικές πηγές (π.χ.
σχήμα του πλανήτη Γη: η προοπτική της
NASA εδώ, εδώ ή εδώ v. Προοπτική της
Flat Earth Society, κλιματική αλλαγή:
έκτακτη ανάγκη ή όχι έκτακτης ανάγκης,
παραδείγματα της ίδιας ειδησεογραφικής
ιστορίας που παρουσιάστηκε από την
εφημερίδα της δεξιάς τάξης έναντι της
εφημερίδας αριστερά κ.λπ.). Συνοψίστε τα
υποστηρικτικά επιχειρήματα και των δύο
πλευρών.

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects9
the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be
made of the information contained therein. Submission Number: 2018-1-DE03-KA201-047411

|Σελίδα

Σχέδιο μαθήματος 1 από 3

Ενότητα 3: Πληροφοριακός γραμματισμός
Θέμα 1: Πληροφοριακός γραμματισμός
Σχέδιο μαθήματος 2 από 3

Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 hour μέγιστο
Στόχος Μάθετε πώς να επιλέγετε τις ειδήσεις σας
Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές

Διάρκεια

Εισαγωγικό PPT διαφάνεια 10’
βίντεο
αρ.. 8

Οι δείκτες μιας
αξιόπιστης
είδησης

PPT διαφάνεια 15’
αρ. 9-10

Επιπλέον Πληροφορίες
Παρουσιάζοντας στους μαθητές το βίντεο «Πώς
να επιλέξετε τα νέα σας» (5 ’) για να εισαγάγετε το
θέμα: πώς πρέπει να προσεγγίσουμε τον
ατελείωτο αριθμό διαθέσιμων πληροφοριών στο
διαδίκτυο, ειδικά όταν πρόκειται για τις ειδήσεις;
(Οι υπότιτλοι βίντεο διατίθενται σε 29 γλώσσες).
Συμπέρασμα: οι πληροφορίες ρέουν τώρα πιο
ελεύθερα από ποτέ, αλλά με την ελευθερία
έρχεται η ευθύνη να επιμεληθούμε τη
διαδικτυακή μας εμπειρία. Το κλειδί για να γίνει
αυτό είναι η διαφοροποίηση των πηγών μας και η
ανάπτυξη των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης μας.
Συζήτηση για το πόσο αναξιόπιστή είναι
μια είδηση ή μια πηγή πληροφοριών.
- Με ποιες από αυτές τις συμβουλές είναι
εξοικειωμένοι οι μαθητές;
- Ποιες συμβουλές είναι νέες για αυτούς;
(Δεδομένου ότι η πληροφοριακή παιδεία
σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τις δεξιότητες
κριτικής σκέψης κάποιου, δεν υπάρχει καθολικά
αποτελεσματική λίστα δεικτών αξιοπιστίας /
αναξιοπιστίας για ένα κομμάτι ειδήσεων. Οι
διαφάνειες 9-10 παρουσιάζουν 10 συμβουλές για
τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων όπως
προτείνεται από το Facebook και προορίζονται να
χρησιμοποιηθούν ως εκκινητές συνομιλιών και όχι
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ως λίστα κανόνων για απομνημόνευση. Άλλα
κριτήρια ή συμβουλές από σχετικές πηγές
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έναρξη της
συζήτησης, επίσης με βάση ιστότοπους
κοινωνικών μέσων για συγκεκριμένες χώρες ή
έγκυρες πλατφόρμες μέσων).
5 καλές
PPT διαφάνεια 10’
ερωτήσεις για αρ. 11-12
να ρωτήσετε τον
εαυτό σας

Έλεγχος
γεγονότων

PPT διαφάνεια 10’
αρ. 13

Παρουσιάζοντας ένα πλαίσιο 5 βημάτων για να
προσεγγίσετε ένα κομμάτι διαδικτυακών
ειδήσεων με κριτική σκέψη (Τι; Πού; Ποιος; Πώς;
Γιατί;). Αυτό το πλαίσιο συνοψίζει τα
παραδείγματα που παρουσιάστηκαν στην
προηγούμενη ενότητα με τρόπο που είναι εύκολο
να θυμηθούν οι μαθητές και να είναι αρκετά
ευέλικτοι ώστε ο εκπαιδευτικός να προσθέσει /
αφαιρέσει οδηγίες βάσει της ηλικίας και του
επιπέδου ικανοτήτων των μαθητών τους.
Εισαγωγή της έννοιας των υπηρεσιών /
οργανισμών ελέγχου γεγονότων και προσφοράς
αξιόπιστου ιστότοπου ελέγχου γεγονότων στην
εθνική σας γλώσσα
Παρουσίαση ενός ή δύο παραδειγμάτων
αξιώσεων που έχουν ελεγχθεί από
γεγονότα π.χ.. Was a 5-Meter-Tall Skeleton
Unearthed in Australia?; Can You Pop Popcorn
with a Pickle and a AA Battery?; A viral photo of an
empty European Parliament doesn’t prove
anything.

Ανακεφαλαίωση -

5’

Συνοψίζοντας τις νέες ιδέες που εισήχθησαν κατά
τη διάρκεια του μαθήματος.
Πιθανή επιπλέον δραστηριότητα:
- Κατάρτιση μιας λίστας των δεικτών
αναξιοπιστίας που έπληξαν περισσότερο τους
μαθητές, συμπληρώνεται από δείκτες που ο
εκπαιδευτικός θεωρεί σχετικούς. Ο κατάλογος
μπορεί να κρεμαστεί σε έναν τοίχο τάξης
ενσωματωμένο με την πάροδο του χρόνου.
Πιθανή ανάθεση:
- Ερευνήστε ένα ενδιαφέρον παράδειγμα
αξίωσης με έλεγχο στοιχείων: ποια βήματα
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ακολούθησαν οι υπεύθυνοι για την
επαλήθευση της αξιοπιστίας της αξίωσης;
Μπορείτε να σχεδιάσετε μια ακολουθία
ενεργειών που μπορείτε να κάνετε όταν
πρέπει να επαληθεύσετε εάν κάτι που
διαβάζετε στο διαδίκτυο είναι αλήθεια;
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Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3 (alt. n. 1)

Ενότητα 3: Πληροφοριακός γραμματισμός
Θέμα 1: Πληροφοριακός γραμματισμός
Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3 (εναλλακτική αρ. 1 - απαιτούνται υπολογιστές / tablet)
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 ώρες
Στόχος Πρακτική ελέγχου γεγονότων
Ομάδα- στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές

Διάρκεια

Εισαγωγή PPT διαφάνεια 5’
αρ. 14

Παίζοντας το
παιχνίδι BBC
iReporter

BBC iReporter

35’

(διατίθεται
μόνο
στα
Αγγλικά)

Ανακεφαλαίωση -

10’

Επιπλέον πληροφορίες
Η κριτική σκέψη δεν μπορεί να μαθευτεί από τα
βιβλία: απαιτεί εξάσκηση. Οι ιστότοποι ελέγχου
γεγονότων είναι το κατάλληλο μέρος για την
επαλήθευση μιας αξίωσης, αλλά τι πρέπει να
κάνουμε όταν συναντούμε μια είδηση που δεν
έχει ελέγξει κανείς πριν από αυτό;
Παίζοντας το παιχνίδι iReporter του BBC μόνο του
ή σε μικρές ομάδες. Το παιχνίδι βάζει τον παίκτη
στα παπούτσια ενός πρόσφατα προσληφθέντος
δημοσιογράφου του BBC που του ζητείται να
διερευνήσει μια υπόθεση επίθεσης κακόβουλου
λογισμικού. Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν πώς
να αλληλεπιδράσουν με τους συναδέλφους τους
και να αντιδράσουν σε μια σειρά σεναρίων με
στόχο να διατηρήσουν ένα υψηλό σκορ στην
ακρίβεια, τον αντίκτυπο και την ταχύτητα, καθώς
και να κάνουν το δελτίο των 10 μ.μ.
Συζητώντας τι έμαθαν οι μαθητές από το παιχνίδι.
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Σχέδιο μαθήματος 3 από 3 (εναλλακτική αρ.. 2)

Ενότητα 3: Πληροφοριακός γραμματισμός
Θέμα 1: Πληροφοριακός γραμματισμός
Lesson plan 3 of 3 (εναλλακτική αρ. 2 - απαιτούνται υπολογιστές / tablet)
Διάρκεια: 45 minutes / 1 hour max
Στόχος Fact-checking practice
Ομάδα στόχος Secondary School Students
Βήματα Πηγές

Διάρκεια

Εισαγωγή PPT διαφάνεια 5’
αρ.. 14

Παίζοντας το
παιχνίδι
Evidence Toolkit

The Evidence 35’
Toolkit
(διαθέσιμο
μόνο
στα
Αγγλικά)

Ανακεφαλαίωση -

10’

Επιπλέον πληροφορίες
Η κριτική σκέψη δεν μπορεί να μαθευτεί στα
βιβλία: απαιτεί εξάσκηση. Ο ιστότοπος ελέγχου
γεγονότων είναι ο τόπος για να επαληθεύσετε μια
αξίωση, αλλά τι πρέπει να κάνετε όταν
συναντήσετε μια είδηση που κανείς δεν έχει
ελέγξει πριν;
Παίζοντας το παιχνίδι Evidence Toolkit μόνος ή σε
μικρές ομάδες. Αυτό το διαδικτυακό εργαλείο
βοηθά τους μαθητές να μάθουν πώς να
προσδιορίζουν τις κύριες αξιώσεις και τα
υποστηρικτικά επιχειρήματα ενός άρθρου. Αν και
δεν είναι ιδιαίτερα διαδραστικό ή πολύχρωμο,
παρέχει μια σταθερή, καλά δομημένη προσέγγιση
για την κατανομή ενός κομματιού κειμένου και
τον προσδιορισμό των βασικών στοιχείων του. Η
προσέγγιση μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί σε
οποιοδήποτε άλλο επιχειρηματολογικό κείμενο.
Εάν οι υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο δεν
είναι διαθέσιμοι, η ίδια άσκηση μπορεί να
πραγματοποιηθεί υπό την καθοδήγηση του
δασκάλου σχετικά με την εκτύπωση επιλεγμένων
άρθρων.
Συζητώντας τι έμαθαν οι μαθητές από την άσκηση.
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Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3
Module 3: Information Literacy
Θέμα 1: Πληροφοριακός γραμματισμός
Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3 (εναλλακτική αρ. 1 - απαιτούνται υπολογιστές / tablet)
Διάρκεια: 45 minutes / 1 hour
Στόχος Πρακτική ελέγχου γεγονότων
Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές

Διάρκεια

Εισαγωγή PPT διαφάνεια 5’
αρ. 14

Παίζοντας το
παιχνίδι Bad
News

Bad News game 25’
(ages 8-11)
(διατίθεται
μόνο
στα
Αγγλικά)
Bad News game
(ages 15-35)

(διατίθεται στα
Αγγλικά,
Τσεχικά,
Ολλανδικά,
Γερμανικά,
Ελληνικά,
Εσπεράντο,
Πολωνικά,
Ρουμανικά,
Σερβικά,
Σλοβενικά και
Σουηδικά
+
εκδόσεις για τη
Βοσνία
και
Μολδαβία)
Ανακεφαλαίωση 10’

Επιπλέον Πληροφορίες
Η κριτική σκέψη δεν μπορεί να μαθευτεί από τα
βιβλία: απαιτεί εξάσκηση. Μερικές φορές
μπορούμε να το κάνουμε αυτό βάζοντας τον
εαυτό μας στα χέρια των δημιουργών
παραπληροφόρησης.
Παίζοντας το παιχνίδι Bad News μόνοι σας ή σε
μικρές ομάδες. Αυτό το παιχνίδι στοχεύει να
δημιουργήσει
αντίσταση
ενάντια
στην
παραπληροφόρηση τοποθετώντας τους παίκτες
στα παπούτσια των ανθρώπων που τη
δημιουργούν. Ο παίκτης είναι υπεύθυνος για τον
ιστότοπο του σχολείου ή / και για λογαριασμό
Twitter (ανάλογα με την ηλικιακή έκδοση του
παιχνιδιού) και του ζητείται να δημοσιεύσει
ψεύτικο περιεχόμενο, ενώ κάνει στρατηγικές
επιλογές για να αυξήσει την αξιοπιστία και τον
αριθμό των οπαδών του. Το παιχνίδι κατανέμεται
σε 6 επίπεδα / σήματα που καλύπτουν 6 κρίσιμες
πτυχές της διαδικτυακής παραπληροφόρησης:
πλαστοπροσωπία,
συναίσθημα,
πόλωση,
συνωμοσία, δυσφήμιση και συρτή.
Εδώ θα βρείτε ένα ενημερωτικό δελτίο για
εκπαιδευτικούς.
An info sheet for educators can be found here.

Συζητώντας τι έμαθαν οι μαθητές από το παιχνίδι.
Πώς ήταν η εμπειρία τους μπαίνοντας στα
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παπούτσια του «κακού»; Νιώθουν ότι ξέρουν λίγο
περισσότερα για την παραπληροφόρηση;
Γνωρίζουν περισσότερο γιατί είναι ένα σοβαρό
πρόβλημα;
Σχέδιο μαθήματος 3 από 3 (εναλλακτική αρ.. 4)

Ενότητα 3: Πληροφοριακός γραμματισμός
Θέμα 1: Πληροφοριακός γραμματισμός
Σχέδιο μαθημάτων 3 από τα 3 (εναλλακτική n.4 - απαιτούνται υπολογιστές / tablet)
Διάρκεια: 45 λεπτά / 1 hour
Στόχος Πρακτική ελέγχου γεγονότων
Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Βήματα Πηγές
Εισαγωγή -

Ανάλυση και
έλεγχος
στοιχείων μιας
αξίωσης

Διάρκεια

Επιπλέον πληροφορίες

5’

Η κριτική σκέψη δεν μπορεί να μαθευτεί από τα
βιβλία: απαιτεί εξάσκηση. Οι ιστότοποι ελέγχου
γεγονότων είναι το κατάλληλο μέρος για την
επαλήθευση μιας αξίωσης, αλλά τι πρέπει να
κάνουμε όταν συναντούμε μια είδηση που δεν
έχει ελέγξει κανείς πριν από αυτό;
Ο καθηγητής επιλέγει μια ενδιαφέρουσα
αξίωση που έχει ελεγχθεί από τους
επαγγελματίες και την παρουσιάζει στους
μαθητές
(χωρίς
να
αποκαλύψει
τα
αποτελέσματα της ανάλυσης). Αφού αναλύσουν
τον κύριο ισχυρισμό και τα υποστηρικτικά
επιχειρήματά του και προετοιμάσουν μια
στρατηγική ελέγχου γεγονότων, οι μαθητές
καλούνται να περάσουν από τη διαδικασία και
να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα (είτε
πραγματοποιώντας έρευνα στο διαδίκτυο είτε
μέσω μιας σειράς εγγράφων που παρέχονται
από τον καθηγητή ως απόδειξη ).

Φυλλάδια που 35’
προετοιμάστηκαν
από τον δάσκαλο

Ο ισχυρισμός αποδείχθηκε αληθινός ή ψευδής
(ή οποιουδήποτε βαθμού ενδιάμεσος, για να
αυξήσει τη δυσκολία της άσκησης); Ποια
διαδικασία πέρασαν οι μαθητές για να
ανακαλύψουν; Ποια επιχειρήματα υπάρχουν
για να υποστηρίξουν το συμπέρασμά τους;
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Ανακεφαλαίωση -

10’

Συζητώντας τι έμαθαν οι μαθητές από την
άσκηση. Αισθάνονται σαν να έχουν περισσότερα
μέσα από ό, τι πριν για να αναλύσουν τους
ισχυρισμούς που βρίσκουν στο Διαδίκτυο;
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Αναφορές
Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 3: Μάθετε σχετικά με τα mis-, dis-, mal-information και την αξιοπιστία των
πηγών
-

Mis-, dis- and mal-information: Council of Europe (2018), Information Disorder: Toward an
interdisciplinary framework for research and policy making; retrieved from:
https://rm.coe.int/information-disorder-report-version-august-2018/16808c9c77.

-

Trustworthiness of Wikipedia as a source of
https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Academic_use.

-

List
of
reliable
sources
of
information
for
students
(US-centred):
https://www.commonsense.org/education/top-picks/most-reliable-and-credible-sources-forstudents.

-

Definition of “bias”: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bias.

-

Definition of “confirmation bias”: https://www.britannica.com/science/confirmation-bias.

-

Possible assignment: a few examples

information

for

academic

use:

o Shape of planet Earth:




NASA’s perspective:


NASA
Science:
Solar
System
https://solarsystem.nasa.gov/planets/earth/overview/.



NASA: What is Earth? https://www.nasa.gov/audience/forstudents/58/features/nasa-knows/what-is-earth-58.html.



NASA
Science:
Why
are
https://spaceplace.nasa.gov/planets-round/en/.

Exploration

planets

round?

Flat Earth Society’s perspective: https://theflatearthsociety.org/home/.

o Climate change:


NASA Global Climate Change: https://climate.nasa.gov/.



“There is no climate emergency”: an open letter signed by a network of 500
scientists
and
professionals
https://via.hypothes.is/https:/clintel.nl/wpcontent/uploads/2019/09/ED-brochureversieNWA4.pdf.

o Media Bias / Fact Check: a database of biased media sources


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



Conspiracy/pseudoscience: https://mediabiasfactcheck.com/conspiracy/.



Left-wing bias: https://mediabiasfactcheck.com/left/.
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Right-wing bias: https://mediabiasfactcheck.com/right/.

Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3
-

“How to choose your news” TED-Ed video (subtitles available in 29 languages):
https://www.youtube.com/watch?v=q-Y-z6HmRgI.

-

Discussion starters for indicators of unreliability:
o Facebook’s “Tips to Spot False News” (available in all languages supported by Facebook):
https://www.facebook.com/help/188118808357379?helpref=search&sr=1&query=fake
%20news.
o Reddit’s r/news rules (right sidebar): https://www.reddit.com/r/news/.

-

Examples of fact-checked claims:
o Was
a
5-Metre-Tall
Skeleton
Unearthed
in
Australia?
https://www.snopes.com/fact-check/5-meter-tall-human-skeleton/.

(Snopes):

o Can You Pop Popcorn with a Pickle and a AA
https://www.snopes.com/fact-check/popcorn-pickle-battery/.

(Snopes):

Battery?

o A viral photo of an empty European Parliament proves nothing (EU Fact Check):
https://factcheckeu.info/en/article/la-c%C3%A9l%C3%A8bre-photographie-dunparlement-europ%C3%A9en-vide-ne-prouve-rien1.
-

Fact-checking services:
o Mentioned in the PPT presentation:


BBC Reality Check (UK-based): https://www.bbc.com/news/reality_check.



Snopes (US-based): https://www.snopes.com/.



Fact Check EU (EU-based, centred on the EU Parliamentary elections of 2019):
https://factcheckeu.info/en/.

o Map of fact-checking services worldwide: https://reporterslab.org/fact-checking/.

Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3:
-

Alternative
n.
1:
BBC
iReporter
game
(only
available
in
English):
https://www.bbc.co.uk/news/resources/idt-8760dd58-84f9-4c98-ade2-590562670096.
Alternative n. 2: The Evidence Toolkit (only available in English): https://evidence-toolkit-moralmaze.pilots.bbcconnectedstudio.co.uk/index.html.
Alternative n. 3: Bad News game
o Ages 8-11 (only available in English): https://getbadnews.com/droggame_book/junioruk/#intro.
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o Ages 15-35 (available in English, Czech, Dutch, German, Greek, Esperanto, Polish,
Romanian, Serbian, Slovenian and Swedish + versions for Bosnia and Moldova):
https://getbadnews.com/#intro.
o Info sheet for teachers: https://getbadnews.com/wp-content/uploads/2019/03/BadNews-Game-info-sheet-for-educators-English.pdf.
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