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 ΕΝΟΤΗΤΑ 4 

Περιγραφή ενότητας: Ψηφιακή χειραγώγηση 

Με βάση την εθνική έρευνα (national research) που διεξήχθη πριν περιοριστεί η εστίαση της ενότητας, κατέστη 

σαφές ότι οι μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικτυακή χειραγώγηση της άποψης. 

Όταν μιλάμε για ψηφιακή χειραγώγηση, δύο τύποι έγιναν ολοένα και πιο σημαντικοί τα τελευταία πέντε χρόνια:  

 

Social Bots και η τεχνική clickbait. 

Αυτή η ενότητα θα: 

 Παρέχει πληροφορίες για διάφορα είδη κοινωνικών ρομπότ, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τον 

κίνδυνο κοινωνικών ρομπότ για τους πολίτες και τη δημοκρατία (Θέμα 1). 

 Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το Clickbaiting και τον μηχανισμό λειτουργίας του για να προσελκύσετε 

άτομα με ελκυστικούς τίτλους προκειμένου να λάβετε κλικ (Θέμα 2). 

 Θα σας δώσει ιδέες για το πώς να διδάξετε τους μαθητές να αναγνωρίζουν, να εκτίθενται και να 

αντιδρούν σε κοινωνικά bots και clickbaiting. 

 Θα σας δώσει ιδέες για το πώς να ενθαρρύνετε τους μαθητές να σκεφτούν τρόπους ευαισθητοποίησης 

σχετικά με τα κοινωνικά bots και το clickbaiting στην τάξη τους και να δώσετε ιδέες για προβληματισμούς 

σχετικά με την επίδραση των κοινωνικών bots (social bots) και  την επίδραση του clickbaiting στους 

ανθρώπους και στη δημοκρατία. 

 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Στο παρόν θέμα, μπορείτε να καθοδηγήσετε τους μαθητές σε όλα τα επίπεδα 

- Κατανόηση των Social Bots και Clickbaiting 

- Αναγνωρίζοντας τα Social Bots και το Clickbaiting 

- Αντίδραση στα Social Bots και στο Clickbaiting 

- Ευαισθητοποίηση των Social Bots και Clickbaiting στην τάξη 

  

http://dimeli.eu/comparative-report/
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Λέξεις-κλειδιά 

Ορισμός Κοινωνικό Bot: Το "Bot" είναι η συντομογραφία για τον αγγλικό όρο "ρομπότ" για ρομπότ. 

Αυτά είναι προγράμματα υπολογιστών που εκτελούν αυτόματα συγκεκριμένες εργασίες. 

Τα bots απόψεων στα κοινωνικά δίκτυα μπορούν επίσης να ψεύσουν την ανθρώπινη ταυτότητα με τη χρήση 

πλαστών λογαριασμών. Τα ψεύτικα μηνύματα διαδίδονται συχνά μέσω καναλιών κοινωνικών μέσων όπως το 

Twitter, το Facebook και το Instagram. Ο προγραμματισμός ενός κοινωνικού bot είναι εύκολος. Δωρεάν 

λογισμικό είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί γρήγορα με λίγες μόνο αλλαγές στον 

κώδικα. Πίσω από τα bots, δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ένας αλγόριθμος. Αυτή η ενότητα επιδιώκει 

τον στόχο να επισημάνει τον κίνδυνο τέτοιων κοινωνικών ρομπότ και τον αντίκτυπό τους στις διαδικτυακές 

συνομιλίες. Επιπλέον, είναι σημαντικό όχι μόνο να γνωρίζουμε διαφορετικούς τύπους κοινωνικών ρομπότ, αλλά 

και να γνωρίζουμε στρατηγικές για την ταυτοποίησή τους και να αντιδρούμε με τον κατάλληλο τρόπο. Αυτό θα 

είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενότητας. 

 

Clickbaiting: OMG, WOW, LOL ή SMH: Το Clickbaiting προκαλεί έντονα συναισθήματα και έχει ψυχολογικό 

αντίκτυπο στους ανθρώπους ώστε να κάνουν κλικ και να το δημοσιεύσουν. Η βασική αρχή δεν εφευρέθηκε στο 

Διαδίκτυο, έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στον Τύπο ταμπλόιντ καθώς και στη μορφή cliffhanger στη βιομηχανία του 

κινηματογράφου. Στο clickbaiting, οι εκδότες, και ειδικά οι έμποροι, πρέπει να προσπαθήσουν να χρησιμοποιούν 

φράσεις και τίτλους κλικ για να αυξήσουν τα κλικ και την επισκεψιμότητά τους και, συνεπώς, τα διαφημιστικά 

τους έσοδα. Αυτή η ενότητα επιδιώκει τον στόχο να επισημάνει τον κίνδυνο των στρατηγικών clickbiting και τον 

αντίκτυπό τους στη διαδικτυακή συμπεριφορά. Επιπλέον, είναι σημαντικό όλοι να έχουμε όχι μόνο βασικές 

έννοιες του clickbaiting αλλά και να γνωρίζουμε στρατηγικές για τον εντοπισμό του clickbaiting και πώς να 

αρνηθούμε να επηρεαστούμε από αυτό. Αυτό θα είναι αναπόσπαστο μέρος αυτής της ενότητας.  
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Υπόμνημα 

 Λέξεις-κλειδία – 

Ορισμοί 

 
Σενάρια 

 
Συμβουλές 

 
Ερωτήσεις 

 
Δραστηριότητες 

 
Πηγές 
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Θέματα 

Θέμα 1: Social Bots  

Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 3 

Ενότητα 4: Ψηφιακή χειραγώγηση 

Θέμα 1: Social Bots  

Σχέδιο μαθήματος 1 of 3 

Διάρκεια: x45 minutes  

Στόχος Κατανόηση του ορισμού των Social Bots και της επίδρασής τους στις 
διαδικτυακές συνομιλίες. 

Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από την ηλικία των 12 ετών) 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον πληροφορίες 

Ερωτηματολόγιο 

προ-αξιολόγησης 

 M4-Social Bots-
Introduction.ppt
x 

 

 M4-Social Bots-
Pre-
Assessment.doc
x 

10´ Καλωσορίστε τους μαθητές σας στην τάξη. 
Ξεκινήστε με τη διαφάνεια 1 της παρουσίασης. Ρωτήστε 
τους μαθητές σας εάν είχαν ποτέ την εντύπωση ότι κάτι στο 
Διαδίκτυο μπορεί να μην είναι αληθινό. 

Ζητήστε από τους μαθητές σας να συμπληρώσουν 
το σύντομο ερωτηματολόγιο. Συλλέξτε τις 
απαντήσεις και σημειώστε πόσοι μαθητές 

απάντησαν «καθόλου». Μπορείτε επίσης να 
χρησιμοποιήσετε αυτό το κουίζ μόλις ολοκληρώσετε την 
ενότητα για να δείτε αν οι απαντήσεις των μαθητών σας 
είναι τώρα πιο διαφορετικές ή όχι.  

Εισαγωγή και 

ορισμοί 

 M4-Social Bots-
Introduction.ppt
x 

  

15’ Ξεκινήστε με μια σύντομη εισαγωγή στην οποία οι 
μαθητές μπορούν να κάνουν κλικ για να εξοικειωθούν 
με το θέμα. 

Η παρουσίαση εξηγεί την έννοια των κοινωνικών 
ρομπότ, τους διάφορους σκοπούς τους και τον 

αντίκτυπο που μπορούν να έχουν τα κοινωνικά ρομπότ στις 
διαδικτυακές συνομιλίες με έναν εύκολο τρόπο.  

Δραστηριότητα 

στην τάξη 

Quiz:  

 M4-Social Bots-
in-class-
activity.pptx 

Charts:  

20´ Αφού ολοκληρώσετε την εισαγωγή, θα πρέπει να 
αξιολογήσετε εάν οι μαθητές σας κατάλαβαν 
πραγματικά όλες τις πληροφορίες παίζοντας το "Can 

a Social Bot fool you?" - Παιχνίδι. 
Περάστε την παρουσίαση και διαβάστε τις ερωτήσεις 
δυνατά. Αφήστε τους μαθητές να απαντήσουν στις 
ερωτήσεις χρησιμοποιώντας τα γραφήματα (εκτυπώστε και 
κόψτε τα). 
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 M4-Social Bots-
answer-
charts.docx 

 

Αυτό σας δίνει μια εντύπωση για το πόσο καλά πέρασαν οι 
μαθητές σας από τις πρώτες παρουσιάσεις, αν κατάλαβαν 
τις βασικές έννοιες και υποδεικνύει εάν έχουν κάποια κενά 
γνώσης.  

Θέμα 1: Social Bots  

Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3 

Ενότητα 4: Ψηφιακή χειραγώγηση 

Θέμα 1: Social Bots  

Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 3 

Διάρκεια: 45 minutes 

Στόχος Βαθια κατανόηση των μηχανισμών του Social Bots και οικοδόμηση γνώσεων 
σχετικά με τον εντοπισμό των Social Bots   

Ομάδα 
στόχος 

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από την ηλικία των 12 ετών) 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον πληροφορίες 

Αλληλεπίδρ

αση με 

Social Bots 

και πώς να 

τα εκθέσετε 

Πληροφορίες για 
εκπαιδευτικούς 

 Tellerreport 

Για όλους τους μαθητές: 

 M4-Social Bots-Worksheet 
1Bot or Not.docx; 
 

Φύλλα εργασίας για 
διαφορετεικά επίπεδα:  

  (10-12yrs.o. students): M4-
Social Bots-Worksheet 
2basic.docx; 

  (13-15yrd.): M4-Social 
Bots-Worksheet 
2advanced.docx. 

 

 M4-Answer Sheet for 
teachers.docx 

15´ Σε αυτό το σημείο, οι μαθητές σας θα πρέπει να είναι 
εξοικειωμένοι με τη βασική έννοια των Social Bots και 
να θυμούνται τους πιο συνηθισμένους τύπους Social 
Bots. 
Το επόμενο βήμα στοχεύει στο να επιτρέψει στους 
μαθητές να αναγνωρίσουν προφανή Social Bots στα 
Κοινωνικά Δίκτυα. 
Α) Αρχικά, εξοικειωθείτε με τους δείκτες που θα 
μπορούσαν να βοηθήσουν στη διερεύνηση των Social 
Bots (Tellerreport). 
Θα βρείτε μια διδακτικά μειωμένη έκδοση της 
εξήγησης στο Worksheet1_Bot ή Όχι για τους μαθητές. 
Β) Στο Worksheet2basic και το Worksheep2advanced, 
θα βρείτε δύο περιπτωσιολογικές μελέτες για τους 
μαθητές σας για να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους ως 
"Social-Bot-Detectives". 
 

 
Οδηγίες για το Worksheet2basic:  
Α) Αφήστε τους μαθητές να συλλέξουν στοιχεία 

από τη δημοσίευση (σε τέσσερις ομάδες). 
Β) Μετά από 7-10 λεπτά, ζητάτε από την πρώτη ομάδα 
να συνοψίσει τι βρήκαν στις δημοσιεύσεις. 

https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot%E2%80%94how-to-recognize-opinion-robots-.r1c6Eaoy4.html
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 Internet connection and 
mobile phones or 
computers 

 Paper and pencils  

Γ) Ζητήστε από άλλες ομάδες να προσθέσουν 
περαιτέρω ενδείξεις. Κρατήστε σημειώσεις στον πίνακα 
(φύλλο απαντήσεων). 

 
 
  Οδηγίες για το worksheet2advanced: 

1) Συλλέξτε τις ενδείξεις που οι μαθητές βρήκαν. 
(Φύλλο απαντήσεων). 
2) Συλλέξτε όλες τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που 
ζητά το φύλλο εργασίας (φύλλο απαντήσεων). 
 
 

Βήματα Πήγες Διάρκεια Επιπλέον Πληροφορίες 

Αξιολόγηση  -M4-Social Bots-Worksheet 
2basic.docx; 
-M4-Social Bots-Worksheet 
2advanced.docx. 

- Η παραπάνω εργασία πρέπει να απαντηθεί με μολύβι. 

Μπορείτε να βαθμολογήσετε τις γνώσεις τους 

συγκρίνοντας τον αριθμό των ενδείξεων που βρίσκουν 

οι μαθητές στα φύλλα εργασίας με το φύλλο 

απαντήσεων. 

Έναρξη 
ικανότητας 
για ανάλυση  
 

-M4-Social Bots-Worksheet 
2basic.docx; 
 
-M4-Social Bots-Worksheet 
2advanced.docx. 
 
-Answer sheet for teachers: 
M4-Answer Sheet for 
teachers.docx 
 
-Video:  
Political Bots Video 

20´-  

 

 

Προχωρήστε στην εργασία με το worksheet2basic ή με 
το worksheet2advanced  

 
 
Εργασία για μαθητές με το worksheet2basic: 

Κάντε τους μαθητές τις ακόλουθες ερωτήσεις: 

 Πώς αισθάνονται με τις δημοσιεύσεις που 
διαβάζουν; 

 Ποιος θα μπορούσε να είναι ο σκοπός του 
λογαριασμού; 

 • Ποιος θα μπορούσε να έχει δημιουργήσει τον 
λογαριασμό; 

• Μεταφορά-Ερώτηση: Ποιες είναι οι απειλές 
που τα Social Bots θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν για δημοκρατικές αξίες; (Φύλλο 

απαντήσεων)  
 
Εργασία για μαθητές με το  worksheet2advanced  

• Ζητήστε από τους μαθητές σας να συλλέξουν 
ιδέες για το πώς τα κοινωνικά ρομπότ θα 
μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τις 
δημοκρατικές αξίες. 

• Παρακολουθήστε το βίντεο " Political Bots 
Video”  

• Μετά από αυτό, ζητήστε από τους μαθητές σας 
να συμπληρώσουν τη λίστα που ετοίμασαν πριν 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=nUTFEhR9Ud0&feature=emb_logo
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ή να προσθέσουν περισσότερες ιδέες αφού 
παρακολούθησαν το βίντεο. 

• Μεταφορά-Ερώτηση: Στη συνέχεια, ζητήστε 
από τους μαθητές να μιλήσουν με το ζευγάρι 
τους και να κάνουν μια λίστα με τους κινδύνους 
που ενέχουν τα bots σε μια δημοκρατική 
κοινωνία, ιδίως στις εκλογές. (Φύλλο 
απαντήσεων) 

 Εργασία στο σπίτι: Ζητήστε από τους μαθητές 
σας να γράψουν ένα σύντομο γράμμα σε έναν 
φίλο. Το γράμμα πρέπει να περιέχει δύο 
παραγράφους. Ο πρώτος πρέπει να εξηγήσει 
ποια κοινωνικά ρομπότ είναι σε εύκολη 
γλώσσα. Στη δεύτερη, οι μαθητές πρέπει να 
εξηγήσουν γιατί τα Social Bots θα μπορούσαν 
να αποτελέσουν κίνδυνο για τις δημοκρατικές 
αξίες. 

Εργασία στο 

σπίτι - βαθιά 

κατανόηση 

- -  Εργασία στο σπίτι: Ζητήστε από τους μαθητές 
σας να γράψουν ένα σύντομο γράμμα σε έναν 
φίλο. Το γράμμα πρέπει να περιέχει δύο 

παραγράφους. Ο πρώτος πρέπει να εξηγήσει ποια 
κοινωνικά ρομπότ είναι σε εύκολη γλώσσα. Στη 
δεύτερη, οι μαθητές θα πρέπει να εξηγήσουν γιατί τα 
Social Bots θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για 
τις δημοκρατικές αξίες. 

Ενίσχυση της 

ικανότητας 

αξιολόγησης 

των 

μαθητών 

(συνέχεια) 

-M4-Social Bots-Worksheet 
2basic.docx; 
 
-M4-Social Bots-Worksheet 
2advanced.docx. 
 

-paper and pencils 

10´  Α) Αφού συνεργαστήκατε με τα φύλλα 
εργασίας και έχοντας σκεφτεί πιθανές 

βλάβες για τη δημοκρατία που θα 
μπορούσαν να προκληθούν από τα Social Bots, 
ζητήστε από τους μαθητές να αναπτύξουν ιδέες 
σχετικά με το πώς θα μπορούσαν να βρεθούν 
πιθανές λύσεις για να σταματήσουν οι βλάβες που 
προκαλούνται από τα Social Bots. Ζητήστε τους να 
συμπεριλάβουν πιθανές λύσεις που μπορεί να μην 
έχουν επινοηθεί ακόμη. 
 

Βήματα Πήγες Διάρκεια Επιπλέον Πληροφορίες 

(συνέχεια) - Answer sheet for teachers: 
M4-Answer Sheet for 
teachers.docx 
 

 Β) Ζητήστε από τους μαθητές να σκεφτούν τη 
δυνατότητα αποκλεισμού των Social Bots από το 
Διαδίκτυο. Ζητήστε από τους μαθητές σας να 
συζητήσουν τα πλεονεκτήματα και τα 
μειονεκτήματα μιας τέτοιας απόφασης. Γ) Για την 
προηγμένη ομάδα: Ζητήστε από τους μαθητές σας 
να συζητήσουν την ακόλουθη ερώτηση: "Πιστεύετε 
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ότι σε μια κοινωνία με κοινές δημοκρατικές αξίες, 
θα ήταν μια νόμιμη απόφαση να απαγορευτεί το 
Social Bots;" (Φύλλο απαντήσεων) 
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Θέμα 1: Social Bots  

Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3 

Ενότητα 4: Ψηφιακή Χειραγώγηση 

Θέμα 1: Social Bots  

Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 3 

Διάρκεια: 45 λεπτά 

Στόχος Ευαισθητοποίηση στην τάξη 

Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (από την ηλικία 12 ετών) 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον Πληροφορίες 

Δημιουργόντας 

συνειδητοποίηση 

(ευαισθητοποιήσεις) 

Αφίσες, 

ψαλίδια, στυλό 

 

45´ Ο τελικός στόχος της ενότητας είναι οι μαθητές 
να δημιουργήσουν τη δική τους καμπάνια στην 
τάξη ή στο σχολείο τους. 

 

Δώστε μια σύντομη εξήγηση στην τάξη: Οι μαθητές 
πρέπει να εργάζονται σε μια ομάδα τεσσάρων. Κάθε 
ομάδα είναι υπεύθυνη για μια εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης μιας μη κομματικής οργάνωσης. Ο 
κύριος στόχος τους είναι να συνειδητοποιήσουν ότι 
πολλοί λογαριασμοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
δεν είναι πραγματικοί άνθρωποι αλλά κοινωνικά 
ρομπότ. 
 

Οι μαθητές πρέπει να κάνουν έρευνα σχετικά με 
τον αντίκτυπο του Social Bots στο Διαδίκτυο και 
να σχεδιάσουν αφίσες που να καλύπτουν τις 

ακόλουθες ερωτήσεις:  
• Τι είναι τα Social Bots; 
• Διαφορετικοί τύποι ρομπότ κοινωνικής 

δικτύωσης και διαφορετικά ενδιαφέροντα που 
μπορούν να ακολουθήσουν; 

• Πού ξεκινά το Social Bot να είναι επικίνδυνο για 
τις δημοκρατικές αξίες; 

• Πώς μπορείτε να εντοπίσετε Social Bots εάν δεν 
είστε σίγουροι εάν επικοινωνείτε με ένα Social 
Bot ή όχι; 
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Μόλις οι μαθητές τελειώσουν τη δουλειά τους, 
ζητήστε τους να κάνουν μια παρουσίαση διάρκειας 5 
λεπτών μπροστά από την τάξη στην οποία εξηγούν τις 
αφίσες τους. Κρεμάστε τις αφίσες τους στην τάξη / στο 
σχολείο για να διατηρήσετε το θέμα ζωντανό. 
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Topic 2: Clickbait 

Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 4 

Ενότητα 4: Ψηφιακή Χειραγώγηση 

Θέμα 2: Clickbait  

Σχέδιο μαθήματος 1 από τα 4 

Διάρκεια: 45 Λεπτά  

Στόχος Πρώτη εισαγωγή στο θέμα. Εκμάθηση ορισμών Πρώτη εντύπωση του 
Clickbaiting 
 

Ομάδα στόχος Secondary School Students 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον Πληροφορίες 

Προ-αξιολόγηση  M4-Clickbait-

Introduction.pppx. 

 M4-Pre-
Assessment.docx 

 

10´ Ξεκινήστε το μάθημά σας εισάγοντας το 
νέο θέμα στους μαθητές 
χρησιμοποιώντας το "Clickbait-

Introduction" (διαφάνεια 1-5). Διακοπή στη 
διαφάνεια 6. Δώστε το φύλλο εργασίας πριν 
από την αξιολόγηση και ζητήστε από τους 
μαθητές σας να γράψουν όλους τους λόγους για 
τους οποίους πιστεύουν ότι κάποιος μπορούσε 
να κάνει κλικ στη διαφήμιση. Συλλέξτε όλες τις 
απαντήσεις και κρατήστε τις για να έχετε μια 
πρώτη εντύπωση για το πόσο εξοικειωμένοι 
είναι οι μαθητές με το clickbait. 

Εισαγωγή και ορ 

ισμοί 

 M4-Clickbait-

Introduction.pppx. 
(from slide 7 on) 

 M4-Clickbait-
Checklist.docx 

 pencils  

15´ Τώρα, δώστε μια σύντομη εισαγωγή 
χρησιμοποιώντας την υπόλοιπη 

παρουσίαση. Κάντε στάσεις στους ακόλουθους 
σταθμούς:  
Σταματήστε στη διαφάνεια 10: Συζητήστε με 
τους μαθητές σας την ερώτηση και συλλέξτε 
όλες τις απαντήσεις στον πίνακα. Συνεχίστε στη 
διαφάνεια 11 και συζητήστε με τους μαθητές 
σας:  

• Σκεφτείτε αυτό το άρθρο, πιστεύετε ότι 
άξιζε τον κόπο να κάνετε κλικ στον 
σύνδεσμο για να λάβετε την απάντηση 
στον τίτλο; 
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Σταματήστε στη διαφάνεια 11 και μοιράστε τις 
λίστες ελέγχου: Αφήστε τους μαθητές να 
σημειώσουν τα τυπικά στοιχεία του clickbait 
(διαφάνεια 12 -15 της παρουσίασης) στη λίστα 
ελέγχου 

  
 
 
 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον Πληροφορίες 

Συνοπτικά 

στοιχεία του 

 Clickbait  

-M4-Clickbait-
Checklist.docx 

5´ Μεταβείτε στη λίστα ελέγχου για να 
βεβαιωθείτε ότι όλοι οι μαθητές συνοψίζουν τα 
σωστά στοιχεία. Ζητήστε από τους μαθητές να 
διατηρήσουν αυτήν τη λίστα ελέγχου για όλες 
τις επόμενες ώρες που θέλετε να σχεδιάσετε 
στο Clickbait. 
 

Διερεύνηση του 
Clickbait στη ζωή 
των μαθητών 

 

 15´  Μιλήστε με τους μαθητές σχετικά με την 
αντίληψή τους για το Clickbait στη 

διαδικτυακή συμπεριφορά τους με τις 
ακόλουθες ερωτήσεις:  

• Μπορείτε να σκεφτείτε παραδείγματα 
Clickbaits που είδατε πρόσφατα στο 
Διαδίκτυο; 

•  Έχετε κάνει ποτέ κλικ σε ένα βίντεο, ένα 
άρθρο ή μια ανάρτηση που είχε στοιχεία 
κλικ και γιατί;  

• Θεωρείτε το clickbaiting ως κάτι καλό ή 
κάτι που οι άνθρωποι πρέπει να είναι 
σκεπτικοί;  

 
Οπτικοποιήστε όλες τις απαντήσεις στα 
γραφήματα και αφήστε τις στο δωμάτιο αν 
θέλετε να συνεχίσετε με τη διάλεξη για το 
clickbaiting στην επόμενη τάξη. 
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Θέμα 2: Clickbait 

Σχέδιο μαθήματος 2 από τα 4 

Ενότητα 4: Digital Manipulation 

Θέμα 2: Clickbait  

Σχέδιο μαθήματος 2 of 4 

Διάρκεια: 45 λεπτά  

Στόχος Δουλεύοντας με παραδείγματα clickbaiting; αναπτύσσοντας μια κρίση για το 

Clickbaits   

Ομάδα στόχος Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον Πληροφορίες 

Πλεονεκτήματα 
και 
μειονεκτήματα 
των Clickbaits 
στις ειδήσεις 
 

 M4-Clickbait-
Worksheet1.docx 

 M4-Clickbait-
Answer Sheet1 
for teachers.docx 

20´ 

 

 

 

Το φύλλο εργασίας 1 παρέχει ένα 
παράδειγμα ενός διαδικτυακού 
περιοδικού που χρησιμοποιεί clickbaits 

για να προσελκύσει αναγνώστες. Το καθήκον 
των μαθητών είναι να αναλύσουν το 
παράδειγμα και να κρίνουν εάν το clickbait 
είναι ένα καλό εργαλείο για τη διαφήμιση ή εάν 
έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια εμπιστοσύνης 
του αναγνώστη στην πηγή. Αφήστε τους 
μαθητές να περάσουν από το φύλλο εργασίας 
και να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Στη 
συνέχεια, αφήστε τους μαθητές να 
παρουσιάσουν τις αποφάσεις τους και να 
προσθέσουν ιδέες / προοπτικές εάν χρειαστεί 
(βλ. Φύλλο απαντήσεων). 
 

 
 

Απειλές του 
Clickbait 
 

- 10´ Προηγμένη εργασία (για μαθητές 13-15 
ετών Ζητήστε από τους μαθητές να 

εργαστούν σε τέσσερις ομάδες. Ζητήστε τους 
να σημειώσουν προβλήματα που θα 
μπορούσαν να φανταστούν ότι προέρχονται 
από σοβαρές εφημερίδες που καλύπτουν 
πολιτικά θέματα χρησιμοποιώντας τίτλους 
clickbait. Μετά από λίγα λεπτά, συλλέξτε και 
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συζητήστε όλες τις ιδέες των μαθητών (κύριος 
στόχος: καταλήξετε στο συμπέρασμα ότι τα 
clickbaits θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
κατά λαϊκισμό, καθώς οι δημοσιογράφοι θα 
μπορούσαν εύκολα να προωθήσουν 
ρατσιστικές / προκατειλημμένες απόψεις 
χρησιμοποιώντας τίτλους clickbait και 
ελπίζοντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι θα 
διαβάσουν το μόνο τίτλος και όχι ολόκληρο το 
άρθρο). 
 

Clickbaits 

προκαλεί 

συναισθήματα 

και περιέργεια 

 

-M4-Clickbait-
Answer Sheet2 for 
teachers 
-M4-Clickbait-
Worksheet2 

15´ Χωρίστε την τάξη σε τρεις ομάδες. 
Δώστε σε κάθε ομάδα μια δήλωση από 

το worksheet2. Ζητήστε τους να σκεφτούν τις 
ακόλουθες ερωτήσεις:  

• Πώς αισθάνονται με τη δήλωση; 
• Τι θεωρούν ως κίνητρο πίσω από το κλικ 

στη δήλωση;  
• Αφήστε τους να το διερευνύσουν: Τι 

είναι πραγματικά πίσω από τον τίτλο; 
Ήταν ενδιαφέρον / άξιζε να κάνετε κλικ;  

Συλλέξτε όλες τις απαντήσεις και συζητήστε 
αυτές τις ερωτήσεις στην τάξη σας (δείτε το 
φύλλο απαντήσεων). 
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Θέμα 2: Clickbait 

Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 4 

Ενότητα 4: Ψηφιακή χειραγώγηση 

 

Θέμα 2: Clickbait  

Σχέδιο μαθήματος 3 από τα 4 

Διάρκεια: 2 x 45 Λεπτά  

Στόχος Working with examples of clickbaiting; developing a judgement on 
Clickbaits   

Ομάδα 

στόχος 

Μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον Πληροφορίες 

Έρευνα: 
Επίδραση των 
Clickbaits στη 
συμπεριφορά 
μου. 
 

Ψηφιακά 
εργαλεία 
(κινητά 
τηλέφωνα, 
ακουστικά), 
Διαδίκτυο, χαρτί 
μολύβι 
 

 

45´ 

 

 

 

Ζητήστε από τους μαθητές να κάνουν τη δική 
τους έρευνα: «Πώς το Clickbaiting επηρεάζει τη 
διαδικτυακή μου συμπεριφορά»: Ομαδική 

εργασία, Μέγεθος ομάδας: 4 άτομα,  
1. Ζητήστε τους να ρίξουν μια ματιά στη ροή των 

κοινωνικών μέσων (π.χ. Facebook, Instagram, 
YouTube) και να δουν αν μπορούν να βρουν 
παραδείγματα για clickbaiting.  

2. Αφήστε τους να κάνουν στιγμιότυπα οθόνης / 
φωτογραφίες από όλα όσα μπορούν να βρουν.  

3. Αφήστε τους μαθητές να δημιουργήσουν μια 
παρουσίαση με τα στιγμιότυπα οθόνης. 
Ζητήστε τους να προετοιμάσουν μία 
διαφάνεια ανά μέλος της ομάδας. Κάθε μέλος 
της ομάδας πρέπει να παρουσιάσει μία 
διαφάνεια:  

• Ονομασία της πηγής όπου βρήκαν το 
παράδειγμα,  

• ονομασία των συγκεκριμένων στοιχείων που 
τους κάνουν να πιστεύουν ότι αυτό είναι ένα 
δόλωμα κλικ και  

• το ενδιαφέρον του ατόμου που δημιούργησε 
το clickbait εκτός από τα «κλικ»: (Πολιτικά 
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κίνητρα, ακτιβισμός του κλίματος, επισήμανση 
προβλημάτων, ρατσισμός κ.λπ.)  

4. Συλλέξτε όλα τα διαφορετικά κίνητρα στα 
γραφήματα και αφήστε τα να αιωρούνται στην 
τάξη  

5. Εργασία στο σπίτι: Γράψτε μια επιστολή σε 
έναν φίλο για το τι έμαθαν οι μαθητές για το 
Clickbaiting: Τι είναι τα clickbaits; Ποιος είναι ο 
σκοπός τους; Πώς λειτουργούν με 
συναισθήματα; Ποια είναι η προσωπική σας 
γνώμη για το Clickbaits; 

  
 

 

 M4-Clickbait-

Answer Sheet3 

for teachers 

 

 Προηγμένο σενάριο: Φύλλο εργασίας 3: 
Προηγμένο σενάριο (30 λεπτά πιο 

απαραίτητα για αυτήν την εργασία)  
 
Ζητήστε από τους μαθητές σας να δημιουργήσουν 
μια τελική διαφάνεια για την παρουσίαση. Ζητήστε 
από τους μαθητές σε κάθε ομάδα να 
χρησιμοποιήσουν αυτή τη διαφάνεια για να 
δημιουργήσουν τη δική τους "clickbaitable" συμβολή 
στο Διαδίκτυο. Π.χ. τίτλος για ένα άρθρο ή ένα βίντεο 
στο YouTube:  

1. Δώστε σε κάθε ομάδα ένα διαφορετικό 
πολιτικό θέμα και ένα επίθετο που σημαίνει 
την κατεύθυνση της διαφήμισής τους:  

• Ευρωπαϊκή Ένωση - κακό  
• Ευρωπαϊκή Ένωση - καλό  
• Μετανάστευση - κακή  
• Μετανάστευση - καλή  
• Ψηφοφορία - κακή  
• Ψηφοφορία – καλό 

2. Ζητήστε από κάθε ομάδα να παρουσιάσει μια 
«διαφήμιση Clickbait» για την πολιτική 
ατζέντα τους.  

3. Επειδή έμαθαν ότι το περιεχόμενο του 
άρθρου με τον τίτλο clickbait-headline είναι 
συνήθως πολύ λιγότερο θεαματικό από τον 
τίτλο, ζητήστε τους να παράσχουν ένα 
σύντομο άρθρο που θα μπορούσε να 
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βρίσκεται πίσω από τον θεαματικό τίτλο 
(μήκος μιας παραγράφου)  

Κοιτάξτε το φύλλο απαντήσεων 3 για να πάρετε μια 
εντύπωση για το πώς θα μπορούσε να είναι το 
αποτέλεσμα τους.  

4. Πραγματοποιήστε για κάθε ομάδα μια 
παρουσίαση και συζητήστε:  
1) Τι αντίκτυπο στην πολιτική συζήτηση θα 
μπορούσαν να έχουν τέτοιες διαφημίσεις;  
2) Ποιες είναι οι απειλές τέτοιων 
διαφημίσεων για άτομα που δεν καταλήγουν 
να διαβάζουν το άρθρο; (φύλλο απαντήσεων) 

 

Αξιολόγηση  M4-Clickbait-
Worksheet4 

 Προηγμένο σενάριο: Εργασία μεταφοράς: Δώστε το 
φύλλο εργασίας στους μαθητές σας ως εργασία στο 
σπίτι και ζητήστε τους να απαντήσουν στην εργασία 
στο σπίτι. 
 

 

Θέμα 2: Clickbait 

Σχέδιο μαθήματος 4 από τα 4 

Ενότητα 4: Ψηφιακή Χειραγώγηση 

Θέμα 2: Clickbait  

Σχέδιο μαθήματος 4 από τα 4 

Διάρκεια: 45-90 minutes  

Στόχος Bringing awareness to the class/school on the danger of Clickbait    

Ομάδα στόχος Secondary School Students 

Βήματα Πηγές Διάρκεια Επιπλέον Πληροφορίες 

Δημιουργόντας 

συνειδητοποίηση 

(ευαισθητοποιήσεις) 

Αφίσες, ψαλίδια, 

στυλό 

 

45-90´ Ο τελικός στόχος της ενότητας είναι οι 
μαθητές να δημιουργήσουν τη δική 

τους καμπάνια στην τάξη ή στο σχολείο τους.  
Οι μαθητές αναλαμβάνουν να σχεδιάσουν ένα 
ενημερωτικό φυλλάδιο: 

• Χρησιμοποιήστε ελκυστικούς 
τίτλους που  μπορείτε να βρείτε 
στο Διαδίκτυο  
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• Συλλέξτε ιδέες στην τάξη για το 
πώς μπορείτε να απεικονίσετε 
το θέμα σε ένα φυλλάδιο 
μεγέθους A5  

• Χρησιμοποιήστε ελκυστικούς 
τίτλους (ειδήσεις VIP, 
πολιτική….) Για να 
δημιουργήσετε μόνοι σας ένα 
δόλωμα κλικ:  

• Σκοπός του φυλλαδίου είναι να 
ενημερώσει τους συμμαθητές  
σας για το θέμα των clickbaits.  

• Ζητήστε τους να γράψουν μια 
εξήγηση για τα clickbaits από 
κάτω, παρουσιάζοντας ό, τι 
έμαθαν μέχρι στιγμής: Π.χ .: τι 
είναι τα clickbaits; Γιατί οι 
χρήστες κάνουν κλικ σε αυτά; 
Ποια είναι η προσωπική τους 
γνώμη για το Clickbait; Ποιες 
είναι οι απειλές να κάνετε κλικ 
στο clickbaits χωρίς να 
σκέφτεστε τι κάνετε;  

 
Μόλις οι μαθητές τελειώσουν τη δουλειά τους, 
ζητήστε τους να κάνουν μια παρουσίαση 
διάρκειας 5 λεπτών μπροστά από την τάξη για 
να εξηγήσουν τα φυλλάδια τους. Διανείμετε τα 
φυλλάδια τους στην τάξη / στα σχολεία για να 
διατηρήσετε το θέμα ζωντανό. 
 

 

Συμπέρασμα για τα Social Bots:  

• Τα Social Bots προγραμματίζονται από ανθρώπους, αλλά ενεργούν ανώνυμα μιμούμενοι την 

ανθρώπινη συμπεριφορά.  

• Υπάρχουν πολλά διαφορετικά είδη social bots.  .  

• Παρόλο που δεν έχουν δημιουργηθεί όλα τα κοινωνικά ρομπότ για να προκαλέσουν βλάβη, 

είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε ότι όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί για να επηρεάσουν την 

κοινή γνώμη αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση για ένα ζήτημα.  
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Συμπέρασμα για το Clickbait:  

Clickbaits:  

• χρησιμοποιούνται παντού στο Διαδίκτυο (για παράδειγμα σε ιστότοπους και YouTube)  

• απευθύνονται στα συναισθήματα και την περιέργειά σας  

• οδηγούν σε μη ενδιαφέρον, ψευδές και επικίνδυνο περιεχόμενο  

• βασίζονται σε ένα συγκεκριμένο στυλ τίτλου  

• Φέρνουν χρήματα για ιστότοπους και κανάλια  

 

Οι μορφές Clickbaiting μπορούν να βρεθούν μεταξύ όλων των ειδών μέσων. Ωστόσο, ορισμένα 

Clickbaits μπορούν να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη:  

• Το Clickbaits μπορεί να βλάψει τον υπολογιστή σας  

• Το Clickbaits μπορεί να περιέχει ψευδείς πληροφορίες  

• Το Clickbaits μπορεί να εμφανίσει εικόνες που δεν είναι κατάλληλες για παιδιά 
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Βιβλιογραφικές αναφορές 

Social Bots: 

 http://www.youtube.com/watch?v=G0skVFvn5skce 

 https://techcrunch.com/2016/03/24/microsoft-silences-its-new-a-i-bot-tay-after-twitter-users-

teach-it-racism/ 

 https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot--how-to-recognize-opinion-robots-

.r1c6Eaoy4.html 

 https://www.youtube.com/watch?v=j14s00N3clg 

 https://www.gq-magazin.de/auto-technik/article/welche-social-bots-gibt-es-und-wie-

funktionieren-sie 

 https://rdl.de/beitrag/social-bots-und-die-frage-demokratischer-kommunikationsstrukturen 

 https://www.tellerreport.com/tech/--bot-or-no-bot%E2%80%94how-to-recognize-opinion-

robots-.r1c6Eaoy4.html 

 

Clickbait: 

 https://blog.tcea.org/clickbait/ 

 https://www.salon.com/2018/11/17/how-do-i-teach-my-kids-about-clickbait_partner/  

 https://www.bpb.de/gesellschaft/digitales/digitale-desinformation/290487/desinformation-

vom-kalten-krieg-zum-informationszeitalter  

 https://thebestschools.org/magazine/why-clickbait-works/ 

 https://www.goethe.de/ins/hu/de/kul/sup/klt/21485905.html  

 http://glitzandgrammar.co.za/why-i-hate-clickbait/ 

 http://www.seoagency.com/clickbait-pros-cons-and-seo-considerations/ 

 https://smartblogger.com/outrageous-headlines/ 

 http://www.english-for-students.com/The-Shepherd-Boy-and-The-Wolf.html 

 

  

https://techcrunch.com/2016/03/24/microsoft-silences-its-new-a-i-bot-tay-after-twitter-users-teach-it-racism/
https://techcrunch.com/2016/03/24/microsoft-silences-its-new-a-i-bot-tay-after-twitter-users-teach-it-racism/
https://www.youtube.com/watch?v=j14s00N3clg
https://www.gq-magazin.de/auto-technik/article/welche-social-bots-gibt-es-und-wie-funktionieren-sie
https://www.gq-magazin.de/auto-technik/article/welche-social-bots-gibt-es-und-wie-funktionieren-sie
https://rdl.de/beitrag/social-bots-und-die-frage-demokratischer-kommunikationsstrukturen
http://glitzandgrammar.co.za/why-i-hate-clickbait/
http://www.seoagency.com/clickbait-pros-cons-and-seo-considerations/
https://smartblogger.com/outrageous-headlines/


 
 

24 | P a g e  
 
 

This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects 
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 

Υλικά παραρτήματος: 

Social Bots:  

Tool for in-class use:  

 Introduction  

 Social Bots In-Class Activity 

 Answer Charts  

Worksheets for Students: 

 Social Bots Quiz: Survey on Online-behavior 

 Worksheet 1: “Bot or Not?” 

 Worksheet 2 (basic level): “Real Account or Social Bot?” 

 Worksheet 2 (basic level): “Dangers of Social Bots?” 

 

Answer Sheets for teachers: 

 Answer Sheet 1 (for Students´ Worksheet 2) Interaction with Social Bots and how to expose 

them. 

Clickbait: 

Tool for in-class use:  

 Introduction  

 

Worksheets for Students: 

 Pre-Assessment: “Reasons for clicking on Clickbaits” 

 Checklist: Elements of Clickbait  

 Worksheet 1: “Making a verdict on Clickbait” 

 Worksheet2: “Outrageous Headlines” 

 Worksheet4: “What the story of the shepherd has to do with Clickbait” 

 

Answer Sheets for teachers: 

 Answer Sheet 1: Answer Sheet on Students´ Worksheet 1 “Making a verdict on Clickbait” 

 Answer Sheet 2: Answer Sheet on Students´ Worksheet 2 “Outrageous Headlines” 

 Answer Sheet 3: “Example for  Clickbaits” (Use for Research: Influence of Clickbaits on my 

behavior, Lesson 3) 
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 Answer Sheet 4: “What the story of the shepherd has to do with Clickbait” 
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