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1. Εισαγωγή 

Το παρακάτω έγγραφο παρουσιάζει την πλήρη μεθοδολογία κατάρτισης για τους 

εκπαιδευτές/-τριες στην εκπαίδευση ενηλίκων για την οργάνωση εκπαιδευτικών εργαστηρίων 

που ονομάζονται Ζωντανά Εργαστήρια (Living Labs). Τα Ζωντανά Εργαστήρια διερευνούν 

το σύνολο των μεθόδων για τα εργαστήρια που απευθύνονται σε ηλικιωμένους/-ες σχετικά με 

θέματα ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης. Στις επόμενες ενότητες θα διερευνήσουμε 

τις μεθόδους και θα τις συζητήσουμε διεξοδικά.  

Το έργο FIDO – Καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων στοχεύει 

στην αναβάθμιση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων των ηλικιωμένων πάνω στη χρήση 

πλατφορμών επικοινωνίας που βασίζονται στο Διαδίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των μέσων 

κοινωνικής δικτύωσης. Απώτερος σκοπός των Ζωντανών Εργαστηρίων είναι να διασφαλίσουν 

ότι οι ηλικιωμένοι/-ες, κατά το σερφάρισμά τους στο διαδίκτυο, είναι σε θέση να εντοπίζουν 

πηγές ή στοιχεία παραπληροφόρησης ή ψευδών ειδήσεων. 

Η μεθοδολογία κατάρτισης βασίζεται στην εκτενή εμπειρία των εταίρων του έργου, τόσο όσον 

αφορά τα μέσα παράδοσης της κατάρτισης όσο και το περιεχόμενο/υλικό της. Για να επιτευχθεί 

η τελική έκδοση της μεθοδολογίας κατάρτισης, οι οργανισμοί-εταίροι πραγματοποίησαν δύο 

συνεδρίες καταιγισμού ιδεών για να συζητήσουν όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με το παρόν 

έγγραφο. Οι συνεδρίες καταιγισμού ιδεών οργανώθηκαν δια ζώσης και υπό την καθοδήγηση 

της IDEC, επικεφαλής της παρούσας μεθοδολογίας κατάρτισης.  

Τα αποτελέσματα των Ζωντανών Εργαστηρίων βοηθούν στην οριστικοποίηση και των δύο 

άλλων προϊόντων του έργου FIDO, δηλ. του Εγχειριδίου (Πνευματικό Προϊόν 2) και του 

Βιντεοπαιχνιδιού (τρίτο προϊόν του έργου). Η IDEC θα τα παρουσιάσει στα υπόλοιπα μέρη της 

κοινοπραξίας κατά τη διάρκεια της Δεύτερης Διακρατικής Συνάντησης Εταίρων στην Πίζα της 

Ιταλίας, την Άνοιξη του 2022.  

2. Ομάδα-στόχος 

Η κοινοπραξία, με την ίδρυση οκτώ Ζωντανών Εργαστηρίων για την υλοποίηση των 

περιγραφόμενων στο Πνευματικό Προϊόν 1, στοχεύει στην ενίσχυση των γνώσεων της ομάδας-

στόχου στον ψηφιακό γραμματισμό τόσο στις ψηφιακές τεχνολογίες όσο και στα μέσα 

επικοινωνίας. Αποσκοπεί στο να ενισχύσει τις γνώσεις των ηλικιωμένων προκειμένου οι 

τελευταίοι/-ες να είναι σε θέση να διακρίνουν ευκολότερα τις ψευδείς πληροφορίες, είτε αυτές 

είναι παραποιημένες, είτε απλά ψευδείς. Θα ληφθεί υπόψη το υπόβαθρο των ατόμων, ωστόσο 

δεν θα αποτελεί το σημαντικότερο κριτήριο. Η ηλικία των συμμετεχόντων/-ουσών θα συνιστά 

τον πιο σημαντικό παράγοντα για τον προσδιορισμό της ομάδας-στόχου.  

Αναλυτικότερα, το FIDO απευθύνεται σε άτομα που διαμένουν στις τέσσερις συμμετέχουσες 

χώρες, δηλαδή Ιταλία, Ελλάδα, Πολωνία, Σλοβενία, τα οποία είναι ηλικίας 65 ετών και άνω και 

σχετικά εξοικειωμένα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως εργαλεία διάδοσης και μετάδοσης 

πληροφοριών. Η προληπτική έρευνα υποβάθρου επιβεβαίωσε ότι η εν λόγω κατηγορία 

πληθυσμού είναι περισσότερο εκτεθειμένη στους κινδύνους της παραπληροφόρησης σε 

σύγκριση με άλλες ηλικιακές ομάδες.  

Ο εκπαιδευτικός οργανισμός θα επιλέξει τους συμμετέχοντες/-ουσες κατόπιν ανοιχτής 

πρόσκλησης η οποία θα κοινοποιηθεί σε άτομα από τις αντίστοιχες χώρες. Οι οργανισμοί θα 
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προωθήσουν την πρόσκληση σε οργανισμούς-εταίρους, σε σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη, ή θα 

την κοινοποιήσουν χρησιμοποιώντας διαφορετικά κανάλια επικοινωνίας. Κάθε Ζωντανό 

Εργαστήριο δύναται να υποδεχτεί το πολύ δεκαπέντε συμμετέχοντες/-ουσες προκειμένου να 

εγγυηθεί η αποτελεσματικότητα και να επιτευχθούν τα αναμενόμενα μαθησιακά 

αποτελέσματα. Δεν θα επιτρέπεται στους ίδιους συμμετέχοντες/-ουσες να συμμετέχουν και 

στις δύο συνεδρίες. Στο τέλος κάθε Ζωντανού Εργαστηρίου, θα ζητάμε από τους 

συμμετέχοντες/-ουσες να παραθέτουν τα σχόλιά τους σχετικά με το υλικό και την 

αποτελεσματικότητα της διαδικασίας κατάρτισης στην οποία έλαβαν μέρος. 

3. Περιεχόμενα της διαδικασίας κατάρτισης 

Η διαδικασία κατάρτισης θα περιλαμβάνει ένα σύνολο μαθημάτων που θα καθοριστούν και 

θα συζητηθούν διεξοδικά από την κοινοπραξία προκειμένου να προσδιοριστεί το είδος του 

περιεχομένου που σχετίζεται περισσότερο με την ομάδα-στόχο, σύμφωνα με την εμπειρία 

τους αλλά και με μια διαδικασία προληπτικής έρευνας. 

Τα περιεχόμενα θα πρέπει να αναφέρονται στα ακόλουθα θέματα: 

- Πλαστά βίντεο (Deep Fake) 

- Εκτροφή τρολ (troll farming) 

- Γλωσσική χειραγώγηση 

- Παραπληροφόρηση και παραποίηση δεδομένων 

- Ψευδοεπιστήμη και θεωρίες συνομωσίας 

- Μεροληπτική πληροφόρηση 

4. Στόχοι των Ζωντανών Εργαστηρίων 

Ο αναμενόμενος αντίκτυπος των Ζωντανών Εργαστηρίων, αλλά και του FIDO γενικότερα, είναι 

η βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων της ομάδας-στόχου που προσδιορίστηκε στην 

προηγούμενη ενότητα. Ωστόσο, στόχος των συνεδριών δεν είναι μόνο η παροχή συμβουλών 

για τον αποτελεσματικότερο εντοπισμό των απειλών παραπληροφόρησης μέσω των μέσων 

ενημέρωσης, αλλά και ο προσδιορισμός των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι/-

ες στο πλαίσιο αυτό. Μέσω της μεθοδολογίας κατάρτισης που παρουσιάζεται στις επόμενες 

ενότητες, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα μπορούν να εκφράζουν τις απόψεις, τις αμφιβολίες και 

τις σκέψεις τους σχετικά με το περιεχόμενο που τους/τις παρουσιάζεται. Οι εκπαιδευτές/-τριες 

θα λάβουν σοβαρά υπόψη αυτές τις πρωτογενείς απόψεις και υλικό, το οποίο τελικά θα μας 

βοηθήσει να δημιουργήσουμε ένα καλύτερα προσαρμοσμένο πρόγραμμα κατάρτισης και 

αναβάθμισης δεξιοτήτων, εγχείρημα που αποτελεί εξάλλου έναν από τους βασικούς στόχους 

του FIDO αλλά και ένα σημαντικό βήμα προς τη διασφάλιση της βιωσιμότητάς αυτού.  

Θα συγκεντρώσουμε τα ευρήματα των δύο πρώτων Ζωντανών Εργαστηρίων που θα 

προκύψουν από την πρακτική παρατήρηση, την υποβολή αναφορών και τη συμπλήρωση 

ερωτηματολογίων παράθεσης σχολίων. Η IDEC, ως επικεφαλής αυτής της δραστηριότητας, θα 

οργανώσει τις εκθέσεις των εργαστηρίων κατάρτισης για την υπόλοιπη κοινοπραξία, ώστε η 

τελευταία να βασιστεί σε αυτές. Οι εμπειρίες των Εργαστηρίων θα μας βοηθήσουν να 
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αναπτύξουμε και να ολοκληρώσουμε το Πνευματικό Προϊόν 2 (το Εγχειρίδιο) και το Πνευματικό 

Προϊόν 3 (το Βιντεοπαιχνίδι). 

5. Μαθησιακά αποτελέσματα 

Για κάθε μάθημα-ενότητα της μεθοδολογίας κατάρτισης, θα καθοριστούν αντίστοιχα 

μαθησιακά αποτελέσματα (M.A.). Ωστόσο, η έννοια των Μ.Α. δεν συνδέεται μόνο με την 

οργανωτική δομή των Ζωντανών Εργαστηρίων. 

Τα μαθήματα αναπτύχθηκαν με γνώμονα την επίτευξη του στόχου για τον εκπαιδευόμενο/-η 

όσον αφορά την απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων, ωστόσο η κοινοπραξία θα 

διεξάγει τις αντίστοιχες δραστηριότητες με τρόπο περισσότερο συμμετοχικό, που μοιάζει 

περισσότερο με εκπαιδευτικό εργαστήριο ή σεμινάριο παρά με τυπική εκπαίδευση/κατάρτιση. 

Εν πάση περιπτώσει, οι οργανισμοί που θα αναπτύξουν το εκπαιδευτικό υλικό θα γνωρίζουν 

την τυπική προσέγγιση που χρησιμοποιείται συνήθως κατά τον καθορισμό των Μ.Α. για 

σκοπούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τα Μ.Α. είναι κατ’ ουσίαν γνώσεις, δεξιότητες και 

ικανότητες.  

Ορίζουμε τις γνώσεις ως αυτό που θα γνωρίζουν και θα έχουν μάθει οι ηλικιωμένοι/-ες στο 

τέλος του εκπαιδευτικού εργαστηρίου/ενότητας. Μπορεί να είναι είτε θεωρητικές είτε 

πρακτικές. 

Οι δεξιότητες ορίζονται ως η ικανότητα εφαρμογής των αποκτηθεισών γνώσεων για την 

επίλυση ενός προβλήματος. Στο FIDO, αυτές θα συνίστανται στον πρακτικό εντοπισμό 

προϊόντων παραπληροφόρησης και ψευδών ειδήσεων στα διάφορα μέσα. 

Τέλος, οι ικανότητες αναφέρονται στην ικανότητα του χρήστη/-στριας να αξιοποιεί από 

μόνος/-η του τις γνώσεις και τις δεξιότητες που ορίζονται στο πλαίσιο των παρακάτω 

μαθημάτων. 

Όλα αυτά χαίρουν ιδιαίτερης εκτίμησης από την κοινοπραξία, ενώ έχουν ήδη εφαρμοστεί 

κατά την διεξαγωγή των δραστηριοτήτων κάθε μαθήματος που προτείνεται από τη 

Μεθοδολογία του FIDO.  

6. Τρόπος παράδοσης και μεθοδολογία μάθησης 

Τα Ζωντανά Εργαστήρια είναι εργαστήρια δια ζώσης όπου ένας εκπαιδευτής/-τρια θα 

παρουσιάζει το υλικό που προετοίμασε στην ομάδα-στόχο και θα ενθαρρύνει τη συμμετοχή 

των εκπαιδευόμενων μέσω ασκήσεων και δραστηριοτήτων. 

Κάθε οργανισμός-εταίρος θα επιλέγει έναν/μία ή και περισσότερους εκπαιδευτές/-τριες με 

σημαντική εμπειρία στον τομέα της επικοινωνίας και των μέσων ενημέρωσης. Οι εκπαιδευτές/-

τριες θα εξηγούν και θα αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που ενέχει η παραπληροφόρηση τόσο 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όσο και στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης. 

Οι εκπαιδευτές/-τριες θα διεξάγουν τις συνεδρίες στα Ζωντανά Εργαστήρια σύμφωνα με τις 

παρακάτω οδηγίες. Έτσι, θα διασφαλιστεί η συμμετοχή των ηλικιωμένων καθώς και η 

παράθεση ειλικρινών σχολίων κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού εργαστηρίου. 
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- Συμμετοχική προσέγγιση: μια βασική πτυχή των Ζωντανών Εργαστηρίων είναι η ενεργός 

συμμετοχή των ομάδων-στόχων. Συνεπάγεται την ενεργό συμμετοχή των ηλικιωμένων καθώς 

και τη συμβολή τους με ιδέες για τον ρόλο που παίζει η επικοινωνία και η παραπληροφόρηση 

στην εποχή μας. Η προσέγγιση αναφέρεται στις πρακτικές δραστηριότητες και προωθεί την 

ενεργό συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα των εν λόγω δραστηριοτήτων με τους άλλους/-

ες. 

- Προωθήστε την ενεργό συμμετοχή του κοινού σας όσο το δυνατόν περισσότερο: για να 

διατηρήσει την προσοχή των εκπαιδευόμενων σε αποδεκτό επίπεδο, ο εκπαιδευτής/-τρια θα 

πρέπει να τους/τις απευθύνει ερωτήσεις, να χρησιμοποιεί συνεκτικούς συλλογισμούς και 

σύντομη επιχειρηματολογία. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηλικιωμένοι/-ες θα μπορούν να 

ακολουθήσουν τη ροή των λεγόμενων του εκπαιδευτή/-τριας, χωρίς να τους/τις ξεφεύγουν 

σημαντικές πτυχές. 

- Χρησιμοποιήστε μικρές ομάδες: χωρίζοντας τους εκπαιδευόμενους/-ες κάθε φορά σε μικρές 

και διαφορετικές ομάδες, ο εκπαιδευτής/-τρια θα διεξάγει ευκολότερα δραστηριότητες που 

διατηρούν σε υψηλό επίπεδο το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων/-ουσών αλλά και τη μεταξύ 

τους επικοινωνία. Η δραστηριότητα μπορεί να διεξαχθεί με δύο ομάδες που θα 

αντιπαρατίθενται η μία στην άλλη, εναλλακτικά, σε πλαίσιο συζήτησης ή ενός παιχνιδιού 

ρόλων. 

Χρήση οπτικών υποστηρικτικών μέσων: τα οπτικά μέσα αντιπροσωπεύουν ένα από τα βασικά 

στοιχεία του έργου FI.DO. Χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικούς εταίρους που ειδικεύονται στη 

δημιουργικότητα και τις τέχνες, η κοινοπραξία μπορεί να βασιστεί σε αυτή την τεχνογνωσία 

για να προσδιορίσει το καταλληλότερο οπτικό υλικό που μπορούν να παρουσιάσουν οι 

εκπαιδευτές/-τριες στο κοινό-στόχο, και με βάση αυτό να καθοδηγούν τη συζήτηση, 

χρησιμοποιώντας τα διάφορα διαθέσιμα μέσα. 

Κατά τη διάρκεια των εργαστηρίων, οι εκπαιδευτές/-τριες θα πρέπει να παρουσιάσουν ένα 

σύνολο εκπαιδευτικών υλικών, αξιοποιώντας τις δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην 

παρούσα Μεθοδολογία Κατάρτισης, αφού πρώτα τις προσαρμόσουν με ειδήσεις και 

πληροφορίες που είναι οικείες στην τοπική ομάδα-στόχο. Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 

της Μεθοδολογίας, η ερευνητική ομάδα βασίστηκε στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης ως 

πολύτιμη πηγή ειδήσεων. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των 2 πιλοτικών 

Ζωντανών Εργαστηρίων σε κάθε συμμετέχουσα χώρα, οι εκπαιδευόμενοι/-ες σημείωσαν ότι 

και τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης δεν είναι απρόσβλητα από τις ψευδείς ειδήσεις. Για το λόγο 

αυτό, ενθαρρύνουμε τους εκπαιδευτές/-τριες που θα χρησιμοποιήσουν την παρούσα 

Μεθοδολογία Κατάρτισης για τη διοργάνωση εργαστηρίων να είναι σε επιφυλακή για ψευδείς 

ειδήσεις κατά τη συλλογή και την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού.  
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7. Ροή εργασιών των Ζωντανών Εργαστηρίων 

Η κοινοπραξία θα διοργανώνει τα Ζωντανά Εργαστήρια σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες: 

Κάθε Ζωντανό Εργαστήριο θα έχει υποδέχεται 10 έως 15 συμμετέχοντες/-ουσες που θα 

επιλέγονται μεταξύ των εκάστοτε ατόμων τρίτης ηλικίας της περιοχής. Κάθε Εργαστήριο θα 

διαρκεί 1 ώρα / 1 ώρα και 15 λεπτά προκειμένου να αξιοποιείται στο έπακρο η δυνατότητα 

συγκέντρωσης των συμμετεχόντων/-ουσών. Για το λόγο αυτό, η υλοποίηση και ανάπτυξη των 

θεμάτων που αναφέρονται στην ενότητα 3 διαρκεί περίπου 30-35 λεπτά. 

Το σκεπτικό πίσω από αυτήν την επιλογή είναι να καταλήξουμε σε ένα Εργαστήριο που θα 

παρουσιάζει τουλάχιστον δύο θέματα, προσφέροντας μια διαφωτιστική, αν όχι ολοκληρωμένη 

θεώρηση για το ζήτημα των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης. 

Στην πράξη, η δομή του Ζωντανού Εργαστηρίου θα βασίζεται στη δομοστοιχειωτή μορφή των 

θεμάτων που αναπτύχθηκαν από την κοινοπραξία, και θα είναι σύμφωνη με το παρακάτω 

σχήμα:  

Ενέργεια Διάρκεια 

Καλωσόρισμα και παρουσιάσεις (FI.DO, οργάνωση της κατάρτισης κ.λπ.) 3’ 

 

Δραστηριότητα «σπασίματος του πάγου» 
 

10’ 

 

Θέμα 1ο  

 

20’ 

 

Σύντομο διάλειμμα 

 

5’ 

Θέμα 2ο  20’ 

Συμπληρωματικές ερωτήσεις 5’ 

Κλείσιμο συνεδρίας 2’ 

Η παραπάνω δομή λαμβάνει υπόψη τυχόν καθυστερήσεις, περαιτέρω ερωτήσεις κ.λπ. και για 

το λόγο αυτό προβλέπει εξαρχής ότι κάθε συνεδρία θα διαρκεί τουλάχιστον 1,5 ώρα. 

Στις επόμενες ενότητες θα παρουσιάσουμε τις διαθέσιμες δραστηριότητες «σπασίματος του 

πάγου» καθώς και τα θέματα τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτές/-τριες για τα 

Ζωντανά Εργαστήρια. Ο χρήστης/-στρια της εν λόγω μεθόδου κατάρτισης, αν θέλει, μπορεί να 

αλλάξει τη σειρά ή να παραλείψει ορισμένα θέματα για να καλύψει τις εκάστοτε ανάγκες και 

ενδιαφέροντα της ομάδας-στόχου. Η συγκεκριμένη δομή επιτρέπει επίσης την επίτευξη 

συνεχούς καινοτομίας σε ό,τι αφορά το παιδαγωγικό υλικό χάρη στον πολύ ευέλικτο σχεδιασμό 

της μεθοδολογίας κατάρτισης. 
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8. Δραστηριότητες «σπασίματος του πάγου» 

8.1 Δύο αλήθειες και ένα ψέμα 
 

 Ενδεικτικός χρόνος (διάρκεια)  5-10 λεπτά 

 Στην αρχική εκδοχή του παιχνιδιού, όλα τα μέλη της ομάδας θα έγραφαν σε 

ένα κομμάτι χαρτί τρία γεγονότα για αυτούς/-ες, με τα δύο να είναι αλήθεια 

και το ένα ψέμα. Μετά από μια πολύ σύντομη ατομική παρουσίαση, κατά την 

οποία ο ομιλητής/-τρια δεν θα έδινε ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα που 

σχετίζονταν με τα τρία γεγονότα που ανέφερε, όλοι οι συμμετέχοντες/-ουσες 

θα προσπαθούσαν να μαντέψουν ποιο είναι το ψέμα. 

Όλοι οι ηλικιωμένοι/-ες θα γράψουν σε χαρτί τρία γεγονότα για τον εαυτό 

τους. Εξαιτίας των χρονικών περιορισμών, ο εκπαιδευτής/-τρια θα προβεί στη 

διασταύρωση της εγκυρότητας των γεγονότων μόνο δύο (το πολύ τριών) 

ηλικιωμένων. Κατά την πρώτη διεξαγωγή της δραστηριότητας, ο συντονιστής/-

τρια του Ζωντανού Εργαστηρίου θα ηγηθεί της διαδικασίας, παρουσιάζοντας 

στην οθόνη τα γεγονότα που προετοίμασαν προηγουμένως οι ηλικιωμένοι/-ες. 

Θα σας συμβουλεύαμε να επιλέξετε εντελώς απροσδόκητα γεγονότα. 

Παραθέτουμε ενδεικτικώς θα παρακάτω:  

 
1. Έχω ταξιδέψει στο Καζακστάν 

2. Έχω 6 αδέρφια 

3. Δεν έχω φάει ποτέ μου πίτσα 

  

Αυτά τα παραδείγματα μπορεί να είναι κάπως ακραία, ωστόσο τηρούν τις δύο 

προϋποθέσεις για να σπάσει ο πάγος:  

  

1. Να είναι απροσδόκητα ή ασυνήθιστα 

2. Να εξακολουθούν με κάποιον τρόπο να είναι οικεία στο κοινό 

  

Στην περίπτωση ενός κοινού από την Ελλάδα, για παράδειγμα, οι 

προτεινόμενες ερωτήσεις θα είχαν σίγουρα παραδοσιακό χαρακτήρα, μιας και 

η ομάδα-στόχος θα αποτελείτο από άτομα τρίτης ηλικίας, ταυτόχρονα όμως 

θα ήταν απροσδόκητες και οικείες σε αυτούς/-ες: 

1. Δεν έχω πάει ποτέ στη Σαντορίνη 

2. Έχω έναν αδερφό που ζει στις Η.Π.Α.  

3. Πάντα πίνω ένα ποτήρι ούζο πριν το μεσημεριανό 

Για αυτούς τους λόγους, οι ερωτήσεις θα πρέπει να είναι ορθά 

προσαρμοσμένες στο υπόβαθρο του συντονιστή/-στριας (εάν ο συντονιστής/-
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τρια του ελληνικού Ζωντανού Εργαστηρίου δεν είναι Έλληνας/-ίδα, οι 

παραπάνω ερωτήσεις μπορεί να μην ταιριάζουν ή/και να μην προκαλέσουν 

την επιθυμητή απόκριση του ελληνικού κοινού), αλλά ταυτόχρονα οικείες και 

στην ομάδα των ηλικιωμένων. 

Αφού ο εκπαιδευτής/-τριας παρουσιάσει το πρώτο παράδειγμα στο κοινό, 

δίνεται λίγος χρόνος στους συμμετέχοντες/-ουσες να σκεφτούν και να 

ψηφίσουν ποιο πιστεύουν ότι είναι ψέμα. Αυτή η δραστηριότητα συμβάλλει 

στην ανάπτυξη των σχέσεων των συντονιστών/-τριών με τους συμμετέχοντες/-

ουσες στα Ζωντανά Εργαστήρια. 

Ο συντονιστής/-τρια μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια εθελοντών/-τριών από το 

κοινό ώστε να διεξαχθεί το παιχνίδι άλλη μια φορά ή ακόμα και άλλες δύο 

φορές, στην περίπτωση που υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τους 

συμμετέχοντες/-ουσες. Τότε, ο συντονιστής/-στρια θα δώσει 1-2 λεπτά στον 

εθελοντή/-τρια να σκεφτεί τα τρία γεγονότα και να τα μοιραστεί προφορικά 

μαζί του/της, προκειμένου να τα καταγράψει στο φορητό υπολογιστή του/της 

και να τα παρουσιάσει σύντομα στην υπόλοιπη ομάδα. Στη συνέχεια, θα 

επαναληφθεί η διαδικασία ψηφοφορίας. 

Επαναλάβετε τη διαδικασία της τελευταίας παραγράφου στην περίπτωση που 

εμφανιστεί κάποιος εθελοντής/-τρια «της τελευταίας στιγμής».   

  

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι λοιπόν να «σπάσει ο πάγος» μεταξύ 

των συμμετεχόντων/-ουσών μέσω της ανταλλαγής διασκεδαστικών και 

συναρπαστικών πληροφοριών για αυτούς/-ες. Ταυτόχρονα, το περιεχόμενο 

του παιχνιδιού παραμένει σχετικό με το κύριο θέμα του FIDO και του 

Ζωντανού Εργαστηρίου, δηλαδή τις ψεύτικες ειδήσεις, τα ψέματα και την 

παραπληροφόρηση. Στην περίπτωση αυτού του παιχνιδιού, οι 

συμμετέχοντες/-ουσες ενδεχομένως να αισθανθούν ότι δεν έχουν αρκετά 

εργαλεία ή πληροφορίες ώστε να κρίνουν ή να αξιολογήσουν σωστά μια 

κατάσταση [ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρθρο (σε αυτήν την 

περίπτωση, τρία γεγονότα)]. Ωστόσο, ο συντονιστής/-στρια θα πρέπει να 

τονίσει το γεγονός ότι χάρη στις δραστηριότητες αυτού του Ζωντανού 

Εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα είναι πράγματι σε θέση να 

αναγνωρίζουν την παραπληροφόρηση όταν αυτή παρουσιάζεται ενώπιόν 

τους. 

 

Πόροι – εργαλεία  

(εάν υπάρχουν)  

1 οθόνη 

(ηλεκτρονικός 

υπολογιστής + 

προτζέκτορας)  
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8.2 Μαθαίνοντας το κοινό σας 
 

 Ενδεικτικός χρόνος (διάρκεια)  3 λεπτά 

 Ακολουθούν οι εισαγωγικές ερωτήσεις που θα θέσει ο εκπαιδευτής/-τρια: 

Πόσοι από τους συμμετέχοντες/-ουσες χρησιμοποιούν τα μέσα 

κοινωνικής δικτύωσης; 

Ποια απ’ όλα; 

Γνωρίζουν με τον όρο «εκτροφή τρολ» (troll farming); 

Η δραστηριότητα σκοπεύει να εστιάσει στους συμμετέχοντες/-ουσες και 

επιδιώκει να εντείνει την ευαισθητοποίηση τους/τις σχετικά με τη 

συμμετοχή στη διαδικασία παρουσίασης της διαδικασίας εκτροφής τρολ. 

Η παρουσίαση που θα ακολουθήσει θα προσαρμοστεί σύμφωνα με τις 

απαντήσεις που θα ληφθούν. 

Για παράδειγμα: εάν οι συμμετέχοντες/-ουσες δεν είναι εξοικειωμένοι/-ες με 

το μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Twitter», ο εκπαιδευτής/-τρια δεν θα αντλήσει 

παραδείγματα από το εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης. Αντ’ αυτού, θα 

επικεντρωθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τα οποία οι ηλικιωμένοι/-ες 

γνωρίζουν ήδη. 

 Πόροι – εργαλεία (εάν υπάρχουν) Κανένα  
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8.3 Αλήθεια ή ψέμα; 
 

 Ενδεικτικός χρόνος 

(διάρκεια)  
10 λεπτά 

 Αλήθεια ή ψέμα, μια εισαγωγή στο θέμα των ψευδών ειδήσεων: 

1. Η Μαντόνα, με δερμάτινα και διχτυωτό καλσόν, δημοσιεύει μια σειρά 

γυμνόστηθων φωτογραφιών (Α) 

2. Κάποιο πανεπιστήμιο απαγόρευσε τη χρήση κεφαλαίων γραμμάτων 

προκειμένου να μην τρομάζουν οι φοιτητές/-τριες (Ψ) 

3. Ζευγάρι στην Καλιφόρνια χρησιμοποίησε emoji στο όνομα του παιδιού 

τους (Ψ) 

4. Οκτάχρονο κορίτσι ανασύρει μεσαιωνικό ξίφος από λίμνη (Α) 

5. Δρόμος στη Γερμανία πλημμυρίζει με σοκολάτα μετά από διαρροή 

από εργοστάσιο σοκολάτας (Α) 

6. Γορίλας μαθαίνει να πλέκει (Ψ) 

7. Η Μέρα των Ευχαριστιών Ξεκίνησε ως Εορτασμός της Σφαγής της 

Φυλής των Αυτόχθονων Αμερικανών (Ψ) 

8. Αυτό το Παγωτό Έχει Γεύση Ζαμπόν και Τυρί...Εάν Σου Αρέσει Κάτι 

Τέτοιο (Α) 

9. Η Πάρις Χίλτον Ισχυρίζεται ότι η Μπλούζα της με τη Στάμπα «Σταμάτα 

να είσαι Φτωχός» είναι Προϊόν Μοντάζ (Α) 

10. Καρχαρίας-ζόμπι εξακολουθεί να κυνηγά το θήραμά του ενώ έχει 

μείνει «μισοφαγωμένος» από μια αιματηρή μάχη που φαίνεται σε αυτό 

το απίστευτο βίντεο (Α) 

Πηγές: 

theguardian.com 
yahoo.com 
thesun.co.uk 
nypost.com 
californianewstimes.com 

Συζήτηση 

Τι είναι οι ψευδείς ειδήσεις; 

Έχετε εντοπίσει ποτέ ψευδείς πληροφορίες; Εάν ναι, πώς; 

Ποια είναι τα αίτια και οι πιθανές συνέπειες των ψευδών ειδήσεων;  
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Πόροι – εργαλεία (εάν 

υπάρχουν) 

Λίστα με πρωτοσέλιδες 

τίτλους ειδήσεων, 

αλήθεια ή ψέμα, 

αντίγραφο για τον 

εκπαιδευτή/-τρια για 

να τους εκφωνήσει 
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8.4 Ρίξτε μια ζαριά 
 

 Ενδεικτικός χρόνος 

(διάρκεια)  
10 λεπτά 

  Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα λάβουν ένα κλασικό ζάρι 6 όψεων, αλλά με 

τους αριθμούς να μην αναπαρίστανται με κουκκίδες, αλλά με κάτι 

διαφορετικό (π.χ. γραφήματα πίτας, γεμίσματα χρώματος, γραμμές, 

γραμμένοι αριθμοί). 

 
 Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα κληθούν να εργαστούν σε 

ζευγάρια, να ρίξουν το ζάρι τους και να συγκρίνουν τα αποτελέσματα για 

να βρουν ποιος αριθμός είναι μεγαλύτερος. Η δραστηριότητα θα 

επαναληφθεί ορισμένες φορές ακόμα, χωρίς περιορισμούς, με εναλλαγή των 

ζευγαριών. 
  

Αυτή η αλληλεπίδραση θα βοηθήσει στη δημιουργία ενός παιχνιδιάρικου 

σημείου εκκίνησης καθώς και στην πρώτη παρουσίαση της κύριας ιδέας της 

ενότητας: ένας αριθμός είναι ένας αριθμός, ωστόσο η αναπαράστασή του 

θα μπορούσε να είναι χρήσιμη ή λανθασμένη. Ορισμένα ζάρια θα είναι 

άμεσα αναγνώσιμα, άλλα θα είναι σχεδόν αδύνατο να αποκρυπτογραφηθούν, 

ωστόσο όλα παραμένουν φορείς της ίδιας πληροφορίας.  

 

Πόροι – εργαλεία (εάν 

υπάρχουν) 

Εκτυπωμένα πρότυπα 

ζαριού  

Κόλλα  

Οθόνη (Η/Υ + 

προτζέκτορας) 
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8.5 Αμφισβήτηση της επιστήμης 
 

 Ενδεικτικός χρόνος 

(διάρκεια)  
8 λεπτά 

 Ο εκπαιδευτής/-τρια θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες/-ουσες εάν γνωρίζουν 

τυχόν θεωρίες που αμφισβητούν τα κατά τα άλλα ευρέως αποδεκτά 

(επιστημονικά) γεγονότα. Εάν οι συμμετέχοντες/-ουσες αναφέρουν 

ορισμένες, ο εκπαιδευτής/-τρια θα ρωτήσει εάν γνωρίζουν ποια είναι τα 

επιχειρήματα με τα οποία η κάθε θεωρία αντιτίθεται στις επιστημονικές 

τεκμηριώσεις. 

 

Μετά την αρχική συζήτηση, ο εκπαιδευτής/-τρια θα παρουσιάσει ένα 

παράδειγμα ψευδοεπιστήμης και θεωρίας συνωμοσίας: 

 

1. The Flat Earth Society (η Γη είναι επίπεδη και όχι στρογγυλή, δεν 

υπάρχει βαρύτητα).  

Φανταστείτε δύο ανθρώπους, ο ένας στον βόρειο πόλο και ο άλλος 

στον νότιο. Εάν υπάρχει βαρύτητα, τότε «τραβιούνται» προς τα κάτω. 

Τώρα φανταστείτε ότι το άτομο από τον βόρειο πόλο θέλει να 

επισκεφτεί το άλλο άτομο (ας υποθέσουμε περπατώντας). Μόλις 

έφτανε στα μισά του δρόμου, θα «τραβιόταν» κατευθείαν προς τα 

κάτω, αφήνοντας την επιφάνεια της Γης και καταλήγοντας στο 

διάστημα. Οι κυβερνήσεις κρύβουν το γεγονός ότι η Γη είναι επίπεδη, 

γιατί κλέβουν τα χρήματα που πάνε για τα λεγόμενα διαστημικά 

προγράμματα (οι φωτογραφίες από το διάστημα είναι μονταρισμένες). 

  

2. Άρνηση της κλιματικής αλλαγής   

Τα επίπεδα των αερίων του θερμοκηπίου καθώς και οι θερμοκρασίες 

παρουσίαζαν σημαντικές διακυμάνσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ιστορίας. 

Η ανθρωπότητα, και να ήθελε, δεν μπορεί να παράγει τις ποσότητες 

αερίων του θερμοκηπίου που αναφέρονται. 

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί προϊόν προπαγάνδας από 

περιβαλλοντικούς ακτιβιστές.  

 

Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει μια σύντομη συζήτηση σχετικά με την 

αληθοφάνεια των αναφερόμενων επιχειρημάτων. 

 Πόροι – εργαλεία (εάν 

υπάρχουν)  
None 
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8.6 Πολιτισμική παραδοχή 
 

 Ενδεικτικός χρόνος 

(διάρκεια)  
3 λεπτά 

 Oι πολιτισμικές παραδοχές έχουν ενσωματωθεί στον εγκέφαλό μας. Για το 

λόγο αυτό, μερικές φορές υιοθετούμε προκαταλήψεις χωρίς να 

συνειδητοποιούμε ότι η στάση μας συχνά διαμορφώνεται από μεροληπτικές 

πληροφορίες. 
Για να κατανοήσει καλύτερα πότε ο εγκέφαλός μας μπορεί ασυνείδητα να 

χρησιμοποιεί προκατειλημμένες πληροφορίες για να κατανοήσει και να 

περιγράψει την καθημερινότητα που βιώνει, κάθε συμμετέχων/-ούσα θα λάβει 

μια έντυπη φόρμα με μια λίστα επαγγελμάτων. 

 

Ο εκπαιδευτής/-τρια θα ζητήσει από τους συμμετέχοντες/-ουσες να σκεφτούν 

το πρώτο άτομο που τους/τις έρχεται στο μυαλό όταν σκέφτονται τα 

αναγραφόμενα επαγγέλματα. Δεν χρειάζεται να δώσουν λεπτομερείς 

απαντήσεις, αρκεί να καταγράψουν τη συνειρμική τους σκέψη. Αφού 

συμπληρώσουν τη λίστα όλοι οι συμμετέχοντες/-ουσες, ο εκπαιδευτής/-τρια 

θα θέσει (για κάθε ένα από τα αναφερόμενα επαγγέλματα) τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

 

• Προέρχεται το άτομο από κάποια συγκεκριμένη φυλή; 

• Ποιο είναι το φύλο του ατόμου; 

• Αποδίδεται στο άτομο κάποιος σεξουαλικός 

προσανατολισμός; 

• Πάσχει το άτομο από κάποια αναπηρία; 

• Σε ποιες υποθέσεις προβήκατε για το εν λόγω άτομο; 

 

Μέσω μιας γρήγορης και ζωηρής συζήτησης μεταξύ των συμμετεχόντων/-

ουσών και του εκπαιδευτή/-τριας, η δραστηριότητα σπασίματος του πάγου θα 

εκτυλίξει την κύρια ιδέα του μαθήματος. 

 Πόροι – εργαλεία (εάν 

υπάρχουν)  

Έντυπες φόρμες προς 

συμπλήρωση 
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8.7 Πες μου μια ιστορία 
 

 Ενδεικτικός χρόνος 

(διάρκεια)  
30 λεπτά 

 Κάθε συμμετέχων/-ουσα καλείται να πει μια συναρπαστική, απίστευτη, αστεία 

ή τρομακτική ιστορία στην υπόλοιπη ομάδα ή στο ζευγάρι του. 

 

Ορισμένες ιστορίες θα είναι αληθινές (περίπου 20 %) κάποιες φανταστικές 

(περίπου 80%). Ο εκπαιδευτής/-τρια θα ζητήσει από όλους/όλες να 

επιλέξουν ένα διακριτικό με Α(λήθεια) ή Ψ(έμα) και να μην το δείξουν στους 

άλλους/-ες. (5 λεπτά για προετοιμασία) 

 

Ο κάθε αφηγητής/-τρια πρέπει να κάνει την ιστορία του/της να ακούγεται 

πειστική και αληθοφανής. (15 λεπτά για την ανταλλαγή ιστοριών) 

 

Οι ακροατές/-τριες πρέπει να κάνουν ερωτήσεις και να αποφασίσουν εάν 

η ιστορία είναι αληθινή ή ψευδής (5 λεπτά): 

Εάν διεξάγετε την άσκηση στο πλαίσιο ομάδας, αυτό θα γίνει με ψηφοφορία 

(ανάταση χεριών). 

Εάν διεξάγετε την άσκηση σε ζεύγη, οι συνομιλητές/-τριες θα αποφασίσουν 

ατομικά. 

 

Συζήτηση (10 λεπτά): 

Τι έκανε τη μυθοπλασία να ακούγεται αληθινή; 

Τι συνέβαλε στην αποκάλυψη των ψευδών πληροφοριών; 

 

Πόροι – εργαλεία (εάν 

υπάρχουν)  

Διακριτικά (π.χ. σε 2 

μικρούς φακέλους με 

τα γράμματα εντός 

τους) 
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8.8 Δημιουργία πρωτοσέλιδου τίτλου 
 

 Ενδεικτικός χρόνος 

(διάρκεια)  
20 λεπτά 

 Κάθε συμμετέχων/-ουσα καλείται να δημιουργήσει έναν εντυπωσιακό 

πρωτοσέλιδο τίτλο ακολουθώντας τις οδηγίες. 
Κάθε συμμετέχων/-ουσα ετοιμάζει κάτι για να γράψει και λαμβάνει ένα 

ζάρι. 

Ο εκπαιδευτής/-τρια διαβάζει τις οδηγίες και παρέχει τις λέξεις που θα 

χρησιμοποιηθούν στον τίτλο (10 λεπτά) 

 

Οδηγίες 

 

Θα ρίξετε τα ζάρια σας σε 3 γύρους για να «αποκτήσετε» 3 λέξεις που θα 

χρησιμοποιήσετε στον πρωτοσέλιδο τίτλο σας.  

 

1. Ρίξτε μια ζαριά και βρείτε το ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ 

2. Ρίξτε άλλη μια ζαριά και βρείτε το ΡΗΜΑ 

3. Ρίξτε ακόμη μια ζαριά και βρείτε το ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Πρέπει να χρησιμοποιήσετε και τις 3 λέξεις, ενώ μπορείτε να προσθέσετε 

περισσότερες. 

 ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ 

 

1. Διαχειριστής 

ιστολογίου (blogger) 

2. Τίγρης 

3. Κατάδικος 

4. Παππούς 

5. Οδηγός λεωφορείου 

6. Πρόεδρος 

ΡΗΜΑΤΑ 

 

1. κλέβει 

 

2. τρέχει 

3. τρώει 

4. χορεύει 

5. ανακαλύπτει 

6. ταξιδεύει 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ 

 

1. ντόντατς 

 

2. λουλούδια 

3. καλάθι 

4. νέο έργο 

5. αρκουδάκι 

6. σερβιτόρα 

 Όλοι/όλες προετοιμάζονται και διαβάζουν τους πρωτοσέλιδους τίτλους 

τους. (10 λεπτά) 
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Πόροι – εργαλεία (εάν 

υπάρχουν)  

Ζάρια (1 ανά 

συμμετέχοντα/-ουσα), 

χαρτί & στυλό 
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9. Θέματα ψευδών ειδήσεων και παραπληροφόρησης 

 

9.1 Πλαστά βίντεο (Deep Fake) 
 

9.1.1 Εισαγωγή μαθήματος 

 

Στο μάθημα αυτό θα ασχοληθούμε με τα Deep Fake: 

θα εξηγήσουμε το φαινόμενο με πρακτικά παραδείγματα. Θα περιγράψουμε πότε 

πρωτοεμφανίστηκε το φαινόμενο αυτό στο διαδίκτυο και πώς κατέληξε να 

εμφανίζεται στις ροές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Επιπλέον, το μάθημα θα 

εξηγήσει εν συντομία πώς παράγονται τα Deep Fake. 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής/-τρια θα εξηγήσει τους κινδύνους πίσω από τα Deep 

Fake. Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα συζητήσουν το λόγο για τον οποίο οι πληροφορίες 

που μεταδίδονται μέσω Deep Fake μπορεί να είναι επιβλαβείς. Με τη βοήθεια 

πρακτικών παραδειγμάτων, οι εκπαιδευτές/-τριες θα δείξουν στους συμμετέχοντες/-

ουσες τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να ξεχωρίζουν τα Deep Fake από τα αληθινά 

βίντεο. Θα ακολουθήσει η προσομοίωση, κατά την οποία οι συμμετέχοντες/-ουσες θα 

προσπαθήσουν να διακρίνουν ποια βίντεο είναι Deep Fake. 

Στόχοι 
  

Σε αυτήν την ενότητα, ο συντονιστής/-τρια θα ενσωματώσει 

δύο παραδείγματα που παρουσιάστηκαν λίγο πριν 

(αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άρθρα) με 

μια απλή εξήγηση του τι είναι ένα βίντεο Deep Fake, τόσο 

σε τυπικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, σε 

αυτήν την ενότητα του Προτύπου Μαθήματος, θα 

εξετάσουμε τα ακόλουθα θέματα. 
 

1. Τι είναι τα Deep fake (ορισμός) 
2. Πώς λειτουργούν 

3. Πώς δημιουργούνται (τεχνικό μέρος) 

4. Συμβουλές και προτάσεις για το πώς να τα εντοπίζετε  

  

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα 

γνωρίζουν τι είναι τα Deep Fake προκειμένου να έχουν 

επίγνωση των κινδύνων που ενέχουν οι πληροφορίες που 

μεταδίδουν (ή, τουλάχιστον, που προσπαθούν να 

μεταδώσουν, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας 

παραπληροφόρησης).    
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9.1.2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

  
Ένα Deep Fake μπορεί να είναι μια εικόνα, ένα βίντεο ή ακόμα και απλώς ο ήχος ενός 

ατόμου που παράγεται τεχνητά μέσω υπολογιστή (συγκεκριμένα, μέσω αλγορίθμου). Η 

ιδέα πίσω από ένα Deep Fake είναι ότι ο υπολογιστής μπορεί να πάρει πληροφορίες από 

κάτι που ήδη υπάρχει, όπως μια φωτογραφία, ένα βίντεο κ.λπ. και να δημιουργήσει κάτι 

που μοιάζει πολύ με το ήδη υπάρχον, αποτελώντας ωστόσο μια παραλλαγή του, έτσι ώστε 

να περιέχει τις πληροφορίες που επιθυμεί ο/η δημιουργός του Deep Fake. Για παράδειγμα, 

ο/η δημιουργός του Deep Fake μπορεί να τραβήξει ένα βίντεο ενός ατόμου και να δώσει 

εντολή στον υπολογιστή να μελετήσει τη φωνή του ώστε να αναπαράγει την ίδια φωνή, 

λέγοντας όμως διαφορετικά πράγματα, δηλαδή, αυτά που έχει επιλέξει ο/η δημιουργός. 

  

Πολύ συχνά, και στην απλούστερη μορφή του, ένα Deep Fake προκύπτει από τη στην 

  

Εισαγάγετε εδώ την εικόνα «John Oliver_Swap» (από τους Πόρους) 

  

Ωστόσο, χάρη στη βελτίωση της τεχνολογίας σε ό,τι αφορά την εν λόγω διαδικασία, πλέον 

οι υπολογιστές μπορούν να μελετήσουν μια ολόκληρη εικόνα χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια, 

και να παράγουν όχι μόνο ψεύτικες φωτογραφίες αλλά και ψεύτικα βίντεο. Τα ψεύτικα 

βίντεο είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνα, καθώς μπορούν να αναπαράγουν τη φωνή των ατόμων 

και να τα κάνουν να πουν ό,τι θέλουν. Η δημιουργία ενός βίντεο με μια ολοκληρωμένη, 

πλήρως κατασκευασμένη ομιλία, είναι πλέον εφικτή. 

 

Τa Deep Fake αποτελούν ένα πρόσφατο φαινόμενο. Πρωτοεμφανίστηκαν το 2017 στο 

Διαδίκτυο (Reddit), όπου χρήστες/-τριες με εμπειρία στο χειρισμό εικόνων άρχισαν να 

αντικαθιστούν τα πρόσωπα των διασημοτήτων με ανθρώπους που έκαναν εντελώς άλλα 

πράγματα, κυρίως για τη δημιουργία πορνογραφικού υλικού. Το 99% των Deep Fake που 

δημιουργούνταν μέχρι το 2019 ήταν προϊόντα πορνογραφίας. 

Στις μέρες μας, πιο συχνά, τα πρόσωπα αντικαθίστανται με διασημότητες, αλλά στο πλαίσιο πιο 

αστείων και ανάλαφρων σκοπών, αναφέρουμε ενδεικτικά την τοποθέτηση προσώπων ανδρών σε 

γυναικεία σώματα και το αντίστροφο. 

 
Γιατί είναι επικίνδυνο κάτι τέτοιο; 

 

Στην Αφρική, έχουν ήδη σημειωθεί περιστατικά όπου προϊόντα Deep Fake υποδύονταν 

πολιτικά πρόσωπα, όπως Υπουργούς ή Περιφερειάρχες. Τα άτομα στο βίντεο έλεγαν 

πράγματα, έκαναν δηλώσεις κ.λπ., τα οποία ήταν εντελώς ψεύτικα και χαλκευμένα, οπότε 

ήταν ξεκάθαρο ότι ο σκοπός του βίντεο ήταν να δημιουργήσει σύγχυση και χάος. Στην 

Ευρώπη, αυτό δεν έχει συμβεί ακόμη, αν και σε ορισμένα βίντεο Deep Fake έχουν 

«πρωταγωνιστήσει» πολλές πασίγνωστες προσωπικότητες. 

 

Το πιο πρόσφατο; Με τον Τομ Κρουζ! 

 

Εισαγάγετε εδώ τον σύνδεσμο για το βίντεο με τον Τομ Κρουζ. (από τους Πόρους) 
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Ο Τομ Κρουζ είναι ένας πολύ διάσημος και πλούσιος ηθοποιός, οπότε αυτά που λέει 

σίγουρα έχουν ευρεία απήχηση σε όλο τον κόσμο. Παρόλα αυτά, παραμένει ηθοποιός, 

συνεπώς, ενώ μπορεί να επιφέρει έκπληξη και να εγείρει συζητήσεις, δεν δύναται να 

προκαλέσει πολιτική αστάθεια. 

  

Ωστόσο, τι θα γινόταν αν στο βίντεο «πρωταγωνιστούσε» ένα κάπως πιο σημαντικό 

πρόσωπο, ας πούμε, ο Ντόναλντ Τραμπ; 

  

Εισαγάγετε εδώ το βίντεο με τον ψεύτικο Ντόναλντ Τραμπ (από τους Πόρους) 

   

Τεχνικό στοιχείο (εάν υπάρχει) 

  

Ο υπολογιστής χρησιμοποιεί δύο αλγόριθμους ταυτόχρονα: ο ένας είναι η «γεννήτρια» 

(generator) και ο άλλος ο «διαχωριστής» (discriminator). Η γεννήτρια μελετά το 

περιεχόμενο από το οποίο θα πάρει «έμπνευση» σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνει ο/η 

δημιουργός. Στη συνέχεια, η γεννήτρια παράγει, όσο περνάει η ώρα, διαφορετικά 

αποτελέσματα, τα οποία στη συνέχεια δοκιμάζει ο διαχωριστής. Ο διαχωριστής προσπαθεί 

και ορίζει το περιεχόμενο που παράγεται ως ψεύτικο, έτσι ώστε να δώσει πληροφορίες στη 

γεννήτρια για να παράγει καλύτερο περιεχόμενο, δηλαδή περισσότερο αληθοφανές, έτσι 

ώστε ο διαχωριστής να μην μπορεί να το αναγνωρίσει ως ψεύτικο. Με αυτόν τον τρόπο, 

και οι δύο αλγόριθμοι μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο και βελτιώνουν συνεχώς την 

ποιότητα των υπηρεσιών τους. Αυτή η μαθησιακή διαδικασία προέρχεται από την έκφραση 

«deep learning» (βαθιά μάθηση), μια μέθοδος για την καλύτερη προσαρμογή των 

υπολογιστών στις ανάγκες των τελικών χρηστών/-τριων, η οποία μιμείται τη φύση όσον 

αφορά την εξατομίκευση πραγμάτων και καταστάσεων με σκοπό την κάλυψη των εκάστοτε 

αναγκών.  

 

Συμβουλές και προτάσεις (να παρουσιαστούν μετά τη σχετική Δραστηριότητα)  

  

«Οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν να είναι περισσότεροι καχύποπτοι και επικριτικοί. Οι 

περισσότεροι/-ες γνωρίζουν ότι ορισμένες φωτογραφίες ενδέχεται να έχουν υποστεί 

επεξεργασία στο Photoshop, ωστόσο δεν έχουν ιδέα ότι αυτό θα μπορούσε να ισχύει και 

για τα βίντεο». (Φράση ενός Σλοβάκου πολίτη στην Τσεχική Δημοκρατία, συγγραφέα 

υλικού τρισδιάστατης προσομοίωσης για βιντεοπαιχνίδια και ταινίες). 

Πόροι - 

εργαλεία (εάν 

υπάρχουν) 

 John Oliver_Swap.jpg  
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Βίντεο με τον Τομ Κρουζ:  

https://www.tiktok.com/@deeptomcruise/video/69607079128639439

41?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1   

 

Deep Fake με τον Τραμπ: 

https://www.youtube.com/watch?v=hoc2RISoLWU&t=6s   

 9.1.3 Πρακτική δραστηριότητα 
 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Προσπαθήστε να εντοπίσετε τις 

ασυνέπειες 

Ενδεικτικός 

χρόνος 

(διάρκεια) 

20 λεπτά 

 

Στόχοι 

  

Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι να παράσχει 

πρακτική εμπειρία σε ηλικιωμένους/-ες ώστε να είναι σε 

θέση να σερφάρουν με ασφάλεια στο διαδίκτυο, 

ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα μάθουν 

πώς να περιηγούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης 

ενώ έχουν επίγνωση των ψευδών ειδήσεων. 

Συγκεκριμένα, αυτή η δραστηριότητα θα επικεντρωθεί 

στα Deep Fake, όπως αυτά ορίστηκαν στις 

προηγούμενες ενότητες. 

 

Συγκεκριμένα, με αυτή τη δραστηριότητα, οι 

συμμετέχοντες/-ουσες στα Ζωντανά Εργαστήρια θα 

https://www.tiktok.com/@deeptomcruise/video/6960707912863943941?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@deeptomcruise/video/6960707912863943941?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.youtube.com/watch?v=hoc2RISoLWU&t=6s
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μπορούν να εντοπίζουν ευκολότερα αυτή τη μορφή 

ψευδών ειδήσεων παρατηρώντας τις προσεκτικά και 

εντοπίζοντας τις ασυνέπειες τους σε σχέση με 

«πραγματικές» εικόνες. Στην πραγματικότητα, όσον 

αφορά τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας, οι 

ηλικιωμένοι/-ες θα γνωρίζουν καλύτερα: 

1) το είδος των μέσων με τα οποία παράγονται και 

διαδίδονται στο διαδίκτυο τα Deep Fake, 

2) τα κύρια χαρακτηριστικά των Deep Fake, όπως π.χ. ο 

στόχος τους, καθώς και ποια χαρακτηριστικά μπορούν 

να μας βοηθήσουν να τα διακρίνουμε από τις 

πραγματικές φωτογραφίες ή/και βίντεο. 

 

Τέλος, οι ηλικιωμένοι/-ες θα αναπτύξουν επίσης την 

ικανότητά τους για κριτική σκέψη, μια κρίσιμη «ήπια 

δεξιότητα» για όλους όσοι/-ες επιθυμούν να συλλέγουν 

και να διαβάζουν πληροφορίες στο διαδίκτυο. 

Μεθοδολογία & 

περιγραφή 

δραστηριότητας 

Ύστερα από μια ενδελεχή ανασκόπηση της 

ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας σχετικά με τα Deep Fake, 

την πορεία της έρευνας πάνω στο φαινόμενο και τους 

καλύτερους τρόπους αναγνώρισης ψευδών ειδήσεων 

στο διαδίκτυο, δημιουργήσαμε τη βάση για τη 

μεθοδολογία για τα Ζωντανά Εργαστήρια. 

Θα περιγράψουμε τη μεθοδολογία στη συνέχεια. 

Ο εκπαιδευτής/-τρια θα παρουσιάσει στο κοινό μια 

συλλογή από 3-4 ψηφιακά μέσα όπως εικόνες, βίντεο ή 

ομιλίες με τη σειρά. Ακολουθώντας τη δομή της 

δραστηριότητας, επαναλαμβάνεται συνέχεια η ίδια 

μορφή. Ο εκπαιδευτής/-τρια θα παρουσιάσει τα ψηφιακά 

μέσα με μια σύντομη περιγραφή του τι παρουσιάζεται, 

ωστόσο τα υπόλοιπα θα τα αφήσει στους 

συμμετέχοντες/-ουσες. Ο εκπαιδευτής/-τρια θα τους/τις 

ζητήσει να προβούν σε μια σύντομη ομαδική συζήτηση, 

να τονίσουν τα σημεία τα οποία θεωρούν ότι είναι 

ασυνεπή με την πραγματικότητα και να τα μοιραστούν 

με την υπόλοιπη ομάδα. 

Παράδειγμα 1. 

Εισαγάγετε εδώ το παράδειγμα 1. 
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Αρχείο: Example 1_Home Alone_Stallone 

Θυμάστε αυτή την ταινία; Μάλλον ναι, είναι το «Μόνος 

στο σπίτι» (βάλτε εδώ τον τίτλο στην εθνική γλώσσα, 

δηλαδή, στην Ιταλία, αυτή η ταινία είναι γνωστή ως 

«Mamma ho perso l’aereo», στην Ελλάδα «Μόνος στο 

σπίτι»). Κοιτάξτε προσεκτικά το αγόρι, τι πιστεύετε; Είναι 

σπίτι, πραγματικά μόνος και προετοιμάζεται σαν να 

έβγαινε με κάποιους φίλους. Τι νομίζετε; Είναι 

πραγματική αυτή η εικόνα; 

Σκεφτείτε το λίγο. 

[Ο εκπαιδευτής/-τρια δίνει μερικά λεπτά στις ομάδες για 

να συζητήσουν] 

Λοιπόν, τι λέτε; 

[Ο εκπαιδευτής/-τρια προτρέπει τους συμμετέχοντες/-

ουσες να σηκωθούν και να μοιραστούν τις σκέψεις τους 

με την υπόλοιπη ομάδα] 

Μήπως σας θυμίζει κάποιον αυτή η εικόνα; 

Αρχείο: Example 1_Photo 2_Stallone Original (από 

τους Πόρους) 

Πράγματι, είναι ο Σιλβέστερ Σταλόνε! Ο γνωστός 

ηθοποιός από τον Ρόκι και τον Ράμπο! Ναι, η 

προηγούμενη φωτογραφία ήταν ξεκάθαρα ψεύτικη. 

Τώρα, δείτε την πραγματική φωτογραφία από το Μόνος 

στο σπίτι. Κοιτάξτε προσεκτικά και τις δύο και εντοπίστε 

τις διαφορές μεταξύ των δύο προσώπων. 

Αρχείο: Example 1_Home Alone_Stallone (από τους 

Πόρους) 

Example 2_Home Alone_Original (από τους Πόρους) 

 

Όπως μπορείτε να δείτε στις δύο φωτογραφίες, το Deep 

Fake είναι τόσο καλό που πρέπει να κοιτάξετε πολύ 

προσεκτικά! Δώστε προσοχή στα παρακάτω σημεία για 

να εντοπίζετε ευκολότερα τέτοιου είδους απομιμήσεις: 

Αφύσικη έκφραση προσώπου 

Έλλειψη συναισθημάτων 
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Περίεργη στάση σώματος 

Αφύσικος χρωματισμός 

Αφύσικα μαλλιά 

Τα δόντια φαίνονται ψεύτικα 

Η ποιότητα του ήχου είναι αρκετά κακή (για βίντεο) 

 

Κάθε εικόνα που αναδημοσιεύετε ή κοιτάζετε στο 

διαδίκτυο μπορεί να είναι ψεύτικη. Συνεπώς, φροντίστε 

να την ελέγξετε προσεκτικά και, αν δεν είστε σίγουροι/-

ες, συγκρίνετέ τη με παρόμοιες εικόνες προτού την 

αναδημοσιεύσετε! 

Προχωρώντας στο δεύτερο παράδειγμα, θέλω να σας 

δείξω ένα βίντεο από κάποια που είμαι σίγουρος/-η ότι 

θα αναγνωρίσετε. 

Βίντεο στο YouTube: Deepfake Queen: 2020 

Alternative Christmas Message 

Θα αφιερώσουμε λίγα λεπτά για να το 

παρακολουθήσουμε. 

[Ο εκπαιδευτής/-τρια ξεκινά την προβολή του βίντεο]. 

Λοιπόν, τι έχετε να πείτε για αυτό το βίντεο; Είναι 

πραγματικό ή ψεύτικο; Είδαμε το μήνυμα της 

Βασίλισσας για το τέλος του έτους, όπως συμβαίνει και 

με τον/την (εισαγάγετε εδώ αναφορά στο μήνυμα 

του/της Πρόεδρου/Πρωθυπουργού της εκάστοτε χώρας 

προς τον λαό την παραμονή των Χριστουγέννων ή της 

Πρωτοχρονιάς). Συζητήστε το λίγο μεταξύ σας! 

[Ο εκπαιδευτής/-τρια αφήνει λίγα λεπτά τις ομάδες να 

συζητήσουν] 

Λοιπόν, το ίδιο το βίντεο είναι πραγματικό, αυτό μπορώ 

να σας το διαβεβαιώσω! Ωστόσο, προσέξατε τι είπε η 

βασίλισσα; Κάποια πράγματα δεν σας ακούστηκαν 

κάπως περίεργα, δεν νομίζετε; 

Για παράδειγμα, δώστε προσοχή στην παρακάτω 

πρόταση. 

«Ωστόσο, στο BBC, δεν ήμουν πάντοτε σε θέση να 

μιλήσω ξεκάθαρα και από καρδιάς. Εκφράζω λοιπόν την 

ευγνωμοσύνη μου προς το Channel 4 που μου έδωσε 
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την ευκαιρία να πω αυτό που πραγματικά θέλω χωρίς 

κανείς/καμία να βάζει λόγια στο στόμα μου». 

Σας φαίνεται κάπως περίεργο που το μήνυμα από την 

ίδια τη βασίλισσα της Αγγλίας δεν μεταδόθηκε από το 

BBC, σωστά; Το τελευταίο είναι η εθνική 

ραδιοτηλεοπτική υπηρεσία, και η Βασίλισσα 

παραπονιέται ζωντανά στον αέρα! 

Ένα άλλο σημείο που είμαι σίγουρος/-η ότι τράβηξε την 

προσοχή σας είναι το εξής: 

«Μια χρονιά στην οποία οι περισσότεροι/-ες από εσάς, 

χάρη στις ελλείψεις σε ρολά τουαλέτας, καταλάβατε 

επιτέλους πώς είναι να δημιουργούνται προβλήματα στο 

θρόνο». 

Αν και είναι πετυχημένο το αστείο, πιστεύετε ότι η 

Βασίλισσα θα μιλούσε ποτέ για χαρτί υγείας στο 

Χριστουγεννιάτικο μήνυμά της; 

Επίσης, σας διαβεβαιώ ότι το βίντεο είναι Deep Fake. 

Μάλιστα, δεν έχει μεταγλωττιστεί καν: δεν υπάρχει 

ανθρώπινη φωνή που να μιλά εκ μέρους της 

Βασίλισσας. Η φωνή της έχει δημιουργηθεί εξ 

ολοκλήρου από υπολογιστή. 

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε και αυτού του είδους τα 

Deep Fake. Για να τα αντιληφθείτε καλύτερα, το μόνο 

που μπορείτε να κάνετε είναι να δώσετε προσοχή. 

Ακούστε τι λέει το βίντεο και προσπαθήστε να 

καταλάβετε αν λέει κάτι που δεν βγάζει νόημα. 

Θέλω να μοιραστώ μαζί σας ένα τελευταίο 

παράδειγμα, ένα πιο δύσκολο από τα προηγούμενα. 

Τον θυμάστε, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, 

τον Τζορτζ Μπους; 

Κοιτάξτε τον σε αυτή τη φωτογραφία, τι πιστεύετε; Αυτή 

η εικόνα είναι αληθινή ή ψεύτικη; 

Αρχείο: Example 3_George Bush_Original 
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[Ο εκπαιδευτής/-τρια αφήνει 1 λεπτό τους 

συμμετέχοντες/-ουσες να συζητήσουν εάν η 

φωτογραφία είναι αληθινή ή όχι] 

Εντάξει, λοιπόν, ψηλά τα χέρια όποιος/-α πιστεύει ότι 

είναι πραγματική! 

Ποιος/-α πιστεύει ότι είναι ψεύτικη; Μπορείτε να πείτε 

γιατί; 

Εντάξει, ας δούμε τώρα την άλλη εικόνα. 

Αρχείο: Example 3_George Bush_reenacted 

Λοιπόν, ποιος/-α πιστεύει ότι αυτή είναι ψεύτικη! 

Αληθινή; 

Λοιπόν, τώρα πρέπει να σας πω ότι και οι δύο 

φωτογραφίες είναι αληθινές και ψεύτικες ταυτόχρονα. 

Δείτε αυτήν την εικόνα και θα καταλάβετε καλύτερα. 

Αρχείο: Example 3_George Bush_explained 

Όπως μπορείτε να δείτε, ο τύπος στην αριστερή γωνία 

ελέγχει κυριολεκτικά το πρόσωπο του Προέδρου Μπους. 

Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογιστής βοηθά τον 

δημιουργό του Deep Fake να μετακινήσει μια 

πραγματική εικόνα του Προέδρου Μπους και να την 

κάνει να κινείται όπως αυτός θέλει. 

Σε αυτήν την περίπτωση, τι μπορείτε να κάνετε για να 

αναγνωρίσετε το Deep Fake; 

Καθώς κάτι τέτοιο συναντάται συνήθως σε βίντεο, θα 

πρέπει να αναζητήσετε μια «περίεργη» στιγμή του 

προσώπου ή του σώματος του χαρακτήρα, σε αυτήν την 

περίπτωση του Προέδρου Μπους. 

Οι εν λόγω εικόνες και βίντεο θα συναντώνται ολοένα 

και περισσότερο στο μέλλον. Όπως μπορείτε να δείτε, 

υπάρχουν ήδη περισσότερα απ’ όσα θα θέλαμε. Μερικά 

από αυτά μπορεί να φαίνονται αστεία, καθώς οι 

επιπτώσεις τους δεν λαμβάνονται τόσο σοβαρά υπόψη. 

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ποια είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά τους καθώς και τα κοινά 

γνωρίσματα που μοιράζονται όλα τα Deep Fake, σε μια 
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προσπάθεια να μην πέσουμε οι ίδιοι/-ες στην παγίδα 

των ψευδών ειδήσεων. 

Άλλωστε, πλέον τα συναντάμε και στην Ελλάδα 

(χρησιμοποιήστε παραδείγματα από τη χώρα). 

Εισαγάγετε εδώ το βίντεο με τον πρωθυπουργό 

Κυριάκο Μητσοτάκη. 

Πόροι - εργαλεία 

(εάν υπάρχουν) 

 

Αρχείο: Example 1_Home Alone_Stallone 

 

 
 

 

Αρχείο: Example 1_Photo 2_Stallone Original 

 

 
 

Example 2_Home Alone_Original 
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Βίντεο στο Youtube: Deepfake Queen: 2020 

Alternative Christmas Message 

https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM 

 

Αρχείο: Example 3_George Bush_original 

 

 
 

 

Αρχείο: Example 3_George Bush_explained 

 

 
 

Αρχείο: Example 3_George Bush_explained 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM
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Εισαγάγετε εδώ το βίντεο με τον πρωθυπουργό 

Κυριάκο Μητσοτάκη 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UoGvKVfxf_c&t=

41s  

 

9.1.4 Κλείσιμο της συνεδρίας  
 

  

a. Γνωρίζω τι είναι τα Deep Fake; 
 

b. Γνωρίζω πώς δημιουργούνται τα Deep Fake; 

 

c. Γνωρίζω τα κύρια χαρακτηριστικά των Deep Fake; 

 

d. Ξέρω πώς να τεστάρω και να αναγνωρίζω τα Deep Fake; 

 

e. Γνωρίζω τους σκοπούς που ενδεχομένως εξυπηρετούν τα Deep Fake;  

  
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=UoGvKVfxf_c&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=UoGvKVfxf_c&t=41s
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9.2 Εκτροφή τρολ 
 

9.2.1 Εισαγωγή μαθήματος 

 

Από τα Deep Fake έως την εκτροφή τρολ, το μάθημα θα διατηρήσει την προσοχή 

των συμμετεχόντων/-ουσών στο θέμα της παραπληροφόρησης παρουσιάζοντας την 

εκτροφή τρολ ως εργαλείο χειραγώγησης της κοινής γνώμης. 

Εισαγωγικές ερωτήσεις για τον εκπαιδευτή/-τρια: Πόσοι/-ες από τους συμμετέχοντες/-

ουσες χρησιμοποιούν μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Ποιο απ’ όλα; Είναι 

εξοικειωμένοι/-ες με τον όρο «εκτροφή τρολ»; 

Θα παρουσιαστούν στους συμμετέχοντες/-ουσες δύο παραδείγματα καμπανιών τρολ 

στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στη συνέχεια, θα εκκινηθεί η διαδραστική 

δραστηριότητα, όπου οι συμμετέχοντες/-ουσες θα μπορούν να κρίνουν εάν τα 

παραδείγματα που παρουσιάζονται αποτελούν προϊόντα οργανωμένης καμπάνιας 

εκτροφής τρολ ή πραγματικών χρηστών/-τριων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα 

ενθαρρυνθεί η ομαδική συζήτηση.   

Στόχοι 
  

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα αναγνωρίζουν, θα 

απευθύνονται, θα αντιμετωπίζουν και θα παρακολουθούν 

τα τρολ. Θα κατανοήσουν και θα αποκτήσουν γνώσεις 

σχετικά με τους λόγους και τα κίνητρα πίσω από τη 

δημιουργία καμπανιών εκτροφής τρολ. Θα είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τρολ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα 

οποία είναι εξοικειωμένοι/-ες. 
 

Βασικός στόχος: η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων κριτικής 

σκέψης. 

 

9.2.2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

 - Δύο παραδείγματα καμπανιών τρολ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (3') 

 

Μετά το εισαγωγικό μέρος στο οποίο ο εκπαιδευτής/-τρια θα εξοικειωθεί με 

τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων/-ουσών στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης, θα τους/τις παρουσιαστούν δύο παραδείγματα. Εικάζεται ότι οι 

συμμετέχοντες/-ουσες είναι εξοικειωμένοι/-ες με το Facebook, αλλά είναι 

πολύ πιθανόν να είναι εξοικειωμένοι/-ες και με τις διαφορετικές ενότητες 

σχολίων που συναντώνται συνήθως κάτω από τα άρθρα στις πλατφόρμες 

μέσων. 
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Παραδείγματα καμπανιών τρολ: 

 

1. Στο Facebook 

2. Στην ενότητα σχολίων στα μέσα ενημέρωσης 
 

- Σύντομη συζήτηση με τους συμμετέχοντες/-ουσες σχετικά με τις 

περιπτώσεις (5’) 

Με βάση τις απαντήσεις των συμμετεχόντων/-ουσών, ο εκπαιδευτής/-τρια θα 

συμμετάσχει σε μια σύντομη συζήτηση για τις περιπτώσεις και θα ενθαρρύνει 

τους συμμετέχοντες/-ουσες να εκφράσουν τη γνώμη τους. Ο εκπαιδευτής/-

τρια θα συνδέσει τις εντυπώσεις τους με την αναφορά στο κίνητρο: 
 

- Αμφισβήτηση του βασικού κινήτρου: Γιατί κάποιος/-α να 

χρησιμοποιήσει τρολ; (3') 
 

Ο εκπαιδευτής/-τρια θα παρουσιάσει τα κίνητρα που αναφέρονται στις 

εμπειρίες που παρέθεσαν προηγουμένως οι συμμετέχοντες/-ουσες και θα 

τους/τις προτρέψει να σκεφτούν τα σκεφτούν ακολουθώντας κριτική 

προσέγγιση. 
 

- Επεξήγηση μέσω ερευνητικού περιεχομένου και παραδειγμάτων (3') 
 

Κατά την τελευταία φάση, ο εκπαιδευτής/-τρια θα παρουσιάσει και άλλες 

περιπτώσεις εκτροφής τρολ σε εγχώριο επίπεδο, καθώς και εμπειρίες οι 

οποίες ενδεχομένως να φανούν «ξένες» στους ηλικιωμένους χρήστες/-τριες 

των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Κατόπιν, θα τις εξηγήσει βασιζόμενος/-η σε 

ένα απλό θεωρητικό πλαίσιο. 
 

Παραδείγματα εκτροφής τρολ στη Σλοβενία θα βρείτε στον ακόλουθο 

σύνδεσμο: Twitter brigade - raziskavalažnejavnosti (djnd.si) 

 

- Τι είναι η εκτροφή τρολ; 

 

Μια διαδικτυακή καμπάνια που διεξάγεται από μια οργανωμένη ομάδα 

ατόμων, έναν οργανισμό ή μια εταιρεία, που τείνει να διαταράξει μια 

διαδικτυακή κοινότητα για να παρέμβει στην πολιτική γνώμη, την κοινή γνώμη 

ή τη λήψη αποφάσεων των χρηστών/-τριών. Η εκτροφή τρολ μπορεί να 

δημιουργήσει την εντύπωση ύπαρξης μιας ψεύτικης ομάδας υποστηρικτών/-

τριων μιας πολιτικής, κοινωνικής ή καταναλωτικής ατζέντας. Η προσπάθεια 

της ομάδας των τρολ (ψεύτικοι λογαριασμοί) δεν αντιπροσωπεύει την 

αξιόπιστη γνώμη του κοινού και πρέπει να εξετάζεται πολύ προσεκτικά. 

 

Στόχος του μαθήματος είναι να αναπτύξει τις κρίσιμες ψηφιακές δεξιότητες 

των συμμετεχόντων/-ουσών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι είναι 

αποτελεσματικότερο το χτίσιμο των δεξιοτήτων πάνω στις προηγούμενες 

εμπειρίες που βίωσαν οι συμμετέχοντες/-ουσες στα μέσα ενημέρωσης, στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στο τοπικό πλαίσιο που είναι εξοικειωμένοι/-

ες. 

 

https://brigade.djnd.si/
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9.2.3 Πρακτική δραστηριότητα 
 

Τίτλος 

δραστηριότητας 

Είναι οι χρήστες/-τριες ψεύτικοι/-ες 

(τρολ) ή πραγματικοί/-ές; 

Ενδεικτικός 

χρόνος 

(διάρκεια) 

5 λεπτά 

 

Στόχοι 

  

Αυτή η πρακτική δραστηριότητα θα επιτρέψει στους 

ηλικιωμένους/-ες να μάθουν περισσότερα για τους 

λογαριασμούς και τις καμπάνιες τρολ. Κατά τη 

διεξαγωγή της άσκησης, οι ηλικιωμένοι/-ες θα μάθουν 

πώς να αναγνωρίζουν τα τρολ. Αναμένουμε ότι αυτό θα 

συμβάλει στην ανάπτυξη της ψηφιακής κριτικής σκέψης 

τους καθώς και θα τους/τις μετατρέψει σε υπεύθυνους 

χρήστες/-στριες των εν λόγω μέσων. 

Μεθοδολογία & 

περιγραφή 

δραστηριότητας 

Ο εκπαιδευτής/-τρια θα χρησιμοποιήσει έναν 

προτζέκτορα για να παρουσιάσει ορισμένες 

περιπτώσεις χρηστών/-τριών τρολ καθώς και τον τρόπο 

με τον οποίο οργανώνεται μια καμπάνια τρολ. Οι 

συμμετέχοντες/-ουσες θα κληθούν να αναζητήσουν 

ψεύτικους και πραγματικούς λογαριασμούς. Η 

δραστηριότητα θα είναι διαδραστική, ενθαρρύνοντας 

τους συμμετέχοντες/-ουσες να χρησιμοποιήσουν τις 

γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος ή/και κατείχαν από πριν. 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα κληθούν να συμμετάσχουν 

σε μια ομαδική συζήτηση για το θέμα υπό εξέταση. 

Πόροι - εργαλεία 

(εάν υπάρχουν) 
Προτζέκτορας 
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9.2.4 Κλείσιμο της συνεδρίας 
 

  

a. Αναφέρετε τρία πράγματα που μάθατε από τη συνεδρία. 
b. Θα αλλάξει η συμπεριφορά σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 

οποιονδήποτε τρόπο μετά από αυτή τη συνεδρία; 
c. Νιώθετε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μετά τη σημερινή συνεδρία; 

  
 

9.3 Γλωσσική χειραγώγηση 
 

9.3.1 Εισαγωγή μαθήματος 

 

Το μάθημα εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα για να 

χειραγωγήσει την προσοχή και τις εντυπώσεις των αναγνωστών/-τριών. 

Στόχοι 
  

• Πώς να αναγνωρίσετε ένα clickbait 

• Πώς κατασκευάζονται οι εντυπωσιακοί 

πρωτοσέλιδοι τίτλοι 

• Πώς να είστε σε εγρήγορση για να εντοπίσετε τυχόν 

παραπληροφόρηση  

• Τι είδους γλώσσα χρησιμοποιείται συνήθως στις 

ψευδείς ιστορίες  

 

9.3.2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

  

Τα άρθρα που περιλαμβάνουν ψευδείς πληροφορίες γράφονται στη μητρική 

γλώσσα των αναγνωστών/-τριών που στοχεύουν, προκειμένου να κερδίσουν την 

προσοχή τους/τις και να τους/τις προκαλέσουν έντονα συναισθήματα. Έτσι, 

συνήθως αναδημοσιεύονται αυθόρμητα ως κάτι συνταρακτικό και που αξίζει να 

διαδοθεί.  

Υπάρχουν διάφορες γλωσσικές «μανιέρες» που χρησιμοποιούν οι συντάκτες/-

τριες ψευδών ειδήσεων. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι παρόλο που μπορεί να 

υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι αυτά που διαβάζουμε είναι πράγματι ψευδή, 

αυτές δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση αλάνθαστους δείκτες «αλήθειας». 

 

Ένα από τα στοιχεία που τραβούν την προσοχή είναι οι εντυπωσιακοί τίτλοι (π.χ. 

Το Καλύτερο Όλων των Εποχών!), μερικές φορές με τη μορφή ερωτήσεων, με 

χρήση κεφαλαίων γραμμάτων, περίσσεια σημείων στίξης και λέξεων με 

συναισθηματικό φορτίο. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται στα άρθρα τείνει να είναι 

ανεπίσημη, καθομιλουμένη (κατά καιρούς με ορθογραφικά ή γραμματικά λάθη) ή 
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ακόμη και να περιλαμβάνει βωμολοχίες. Ο τόνος είναι συναισθηματικός, 

μεροληπτικός προς μια πτυχή του ζητήματος και προτάσσει μια ασπρόμαυρη 

οπτική ή/και απλοϊκές λύσεις.  

 

Παρόλο που οι ψευδείς ειδήσεις μιμούνται το στυλ ενός αξιόπιστου ρεπορτάζ, 

η συχνότητα της χρήσης λέξεων όπως «λαμπρό», «τρομερό», «πραγματικά» ή 

«χειρότερο» προδίδουν την πραγματική τους φύση. 

 

Στο μέλλον, η Τεχνητή Νοημοσύνη θα παίζει πιθανώς βασικό ρόλο στον εντοπισμό 

παραπλανητικών άρθρων ή διαφημίσεων, καθώς θα αναλύει τη γλώσσα που 

χρησιμοποιείται σε αυτά. Προς το παρόν, καλό είναι να λαμβάνουμε υπόψη τα 

παραπάνω.  
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9.3.3 Πρακτική δραστηριότητα 

 

Τίτλος 

δραστηριότητας  
Clickbait 

Ενδεικτικός 

χρόνος 

(διάρκεια) 

25-30 λεπτά 

 

Στόχοι 

  

Να μάθουν οι συμμετέχοντες/-ουσες τους τρόπους με 

τους οποίους κερδίζουν την προσοχή τους οι διάφοροι 

εντυπωσιακοί πρωτοσέλιδοι τίτλοι. 

Μεθοδολογία & 

περιγραφή 

δραστηριότητας  

Μέρος 1ο (5-10 λεπτά) 

 

• Ο εκπαιδευτής ζητά από τους συμμετέχοντες/-ουσες 

να πραγματοποιήσουν έρευνα εντός της κύριας 

διαδικτυακής πύλης ειδήσεων που χρησιμοποιούν 

και να επιλέξουν τα 5 κορυφαία άρθρα που τους/τις 

τράβηξαν αρκετά το ενδιαφέρον ώστε να επιθυμούν 

να τα διαβάσουν. 
• Ο εκπαιδευτής/-τρια δημιουργεί μια λίστα με τα 

κορυφαία 5 άρθρα για όλη την ομάδα  

 

Συζήτηση 

 

• Τι τράβηξε την προσοχή των αναγνωστών/-τριών στα 

συγκεκριμένα κείμενα; 
• Υπάρχουν συγκεκριμένες λέξεις ή εκφράσεις που 

χρησιμοποιούνται συχνά στους τίτλους και τους 

υπότιτλους; Αν ναι, ποιες είναι αυτές; 

• Σχετίζεται το περιεχόμενο των άρθρων με την 

καθημερινότητά των συμμετεχόντων/-ουσών; 

 

Μέρος 2ο (20 λεπτά) 

 

• Σε ζευγάρια ή μικρές ομάδες, ο εκπαιδευτής/-τρια 

ζητά από τους συμμετέχοντες/-ουσες να φανταστούν 

τους εαυτούς τους ως δημοσιογράφους που πρέπει 
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να σκεφτούν εντυπωσιακούς τίτλους για τα άρθρα 

τους ώστε να εξασφαλίσουν το μέγιστο δυνατό 

αριθμό κλικ. 

• Ο εκπαιδευτής/-τρια παρέχει το περιεχόμενο των 

άρθρων. 

• Τα καλύτερα «clickbait» θα επιλεχθούν με 

ψηφοφορία (ανάταση χεριών) (10 λεπτά). 

Πόροι - εργαλεία 

(εάν υπάρχουν) 

Συσκευές με πρόσβαση στο διαδίκτυο 

Μαύρος ή λευκός πίνακας/χαρτοπίνακας 

& στυλό 

Εκτυπωμένα άρθρα με τους τίτλους να 

έχουν αφαιρεθεί 

 

9.3.4 Πρακτική δραστηριότητα #2 

 

Τίτλος 

δραστηριότητας  
Γλώσσα των ψευδών ειδήσεων 

Ενδεικτικός 

χρόνος 

(διάρκεια)  

15-30 λεπτά 

 

Στόχοι 

  

Να εστιάσουν οι συμμετέχοντες/-ουσες στη γλώσσα που 

κατά βάση χρησιμοποιείται στις ψευδείς ειδήσεις. 

Μεθοδολογία & 

περιγραφή 

δραστηριότητας  

Ο εκπαιδευτής/-τρια ζητά από τους συμμετέχοντες/-

ουσες να συμπληρώσουν τον πίνακα με γλωσσολογικά 

στοιχεία που τυπικά συναντώνται στις αληθινές και τις 

ψευδείς ιστορίες. (15 λεπτά) 
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Συζήτηση και παραδείγματα (προαιρετικό) (15 λεπτά) 

 

✓ Ο εκπαιδευτής/-τρια μπορεί να δείξει συγκεκριμένα 

παραδείγματα ή να παρουσιάσει κείμενα που 

χρησιμοποιούν τη γλώσσα που ενδείκνυται 

επακριβώς για ψευδή άρθρα. 

 

✓ Εναλλακτικά, ο εκπαιδευτής/-τρια μπορεί να ζητήσει 

από τους συμμετέχοντες/-ουσες να δώσουν προσοχή 

στη γλώσσα κάθε κειμένου που διαβάζουν στο 

διαδίκτυο για τις επόμενες ημέρες. 

Πόροι – εργαλεία 

(εάν υπάρχουν) 

Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 

Παραρτήματα  

Φύλλο εργασίας 

Συμπληρώστε τον πίνακα με τη γλώσσα που υποδηλώνει 

ένα τυπικό ρεπορτάζ και αυτή που παραπέμπει σε 

άρθρα ψευδών ειδήσεων: 

Αριθμός ορθογραφικών και γραμματικών λαθών, λέξεις 

γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, λέξεις με αρνητική χροιά, 

συχνά σχετιζόμενες με αίσθημα άγχους, συχνή χρήση 

της αντωνυμίας πρώτου προσώπου, συχνή χρήση της 

αντωνυμίας «εσύ», ετεροποίηση (χρήση του σχήματος 

«εμείς και αυτοί/-ες»), συναισθηματικά φορτισμένη 

γλώσσα, ουδέτερο λεξιλόγιο, χρήση υπερθετικού βαθμού 

(π.χ. το καλύτερο και το χειρότερο), πομπώδη επίθετα 

όπως «λαμπρό» ή «τρομερό». 

 

Τυπικά ρεπορτάζ Ψευδείς ειδήσεις 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σωστές απαντήσεις:  
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Με έντονα γράμματα: ψευδείς ειδήσεις, τα υπόλοιπα: 

τυπικά ρεπορτάζ  

Αριθμός ορθογραφικών και γραμματικών λαθών, λέξεις 

γραμμένες με ΚΕΦΑΛΑΙΑ, λέξεις με αρνητική χροιά, 

συχνά σχετιζόμενες με αίσθημα άγχους, συχνή χρήση 

της αντωνυμίας πρώτου προσώπου, συχνή χρήση της 

αντωνυμίας «εσύ», ετεροποίηση (χρήση του 

σχήματος «εμείς και αυτοί/-ες»), συναισθηματικά 

φορτισμένη γλώσσα, ουδέτερο λεξιλόγιο, χρήση 

υπερθετικού βαθμού (π.χ. το καλύτερο και το 

χειρότερο), πομπώδη επίθετα όπως «λαμπρό» ή 

«τρομερό». 

 

9.3.5 Κλείσιμο συνεδρίας  

 
  

a. Τι μάθατε στο σημερινό εκπαιδευτικό εργαστήριο; 

b. Τι πήγε καλά; 

c. Τι σας άρεσε; 

d. Πώς μπορούμε να βελτιώσουμε παρόμοια εκπαιδευτικά εργαστήρια στο 

μέλλον; 

  
 

  



 

 

 

42  

9.4 Παραπληροφόρηση και χειραγώγηση δεδομένων 
 

9.4.1 Εισαγωγή μαθήματος 

 

Στόχος του παρόντος μαθήματος είναι να επισημάνει τον τρόπο με τον οποίον η 

αναπαράσταση δεδομένων μπορεί να είναι ελλιπής και να χρησιμοποιηθεί για τη 

μετάδοση μεροληπτικών πληροφοριών. 

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα έρθουν σε επαφή με τους γενικούς κανόνες 

αναπαράστασης δεδομένων και θα αρχίσουν να αναπτύσσουν ένα κριτικό ένστικτο 

έναντι των στατιστικών και αναπαραστάσεων που συναντούν, μέσα από μια 

«παιχνιδιάρικη» εισαγωγική διαδικασία καθώς και μια συζήτηση σχολιασμού 

διαφόρων παραδειγμάτων. 

Στόχοι  

Το παρόν μάθημα θα επικεντρωθεί στην αναπαράσταση 

δεδομένων και στις διαφορές μεταξύ καλών και κακών 

πληροφοριών που μεταδίδονται χρησιμοποιώντας 

αριθμούς. 

 

Ο εκπαιδευτής/-τρια θα δώσει μερικές πρακτικές 

συμβουλές για να αναπτύξει ένα κριτικό ένστικτο έναντι του 

υλικού που παρουσιάζεται στους συμμετέχοντες/-ουσες, 

καθώς και θα τους/τις δείξει το είδος των πληροφοριών που 

μπορούν να εξαχθούν από αυτό. 

 

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα 

είναι σε θέση να αναλύουν εν συντομία εάν ένας αριθμός 

αναπαρίσταται σωστά και εάν η αναπαράσταση αυτή 

εξυπηρετεί ή όχι την έρευνα. 

 

9.4.2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

 Πρώτα παραδείγματα εσφαλμένων αναπαραστάσεων δεδομένων 

 

Η αναπαράσταση δεδομένων είναι μια από τις βασικές πτυχές της ορθής 

δημοσιογραφίας. Οι γραφικές αναπαραστάσεις συχνά χρησιμοποιούνται για να 

συνοψίσουν ένα θέμα ή για να τραβήξουν την προσοχή του αναγνώστη/-τριας με 

χρώματα και σχήματα, ωστόσο αυτό οδηγεί αρκετά συχνά σε κακή απόδοση των 

δεδομένων ή ακόμα και σε παραπληροφόρηση. 

 

Δεν πρέπει να υποτιμούμε αυτό το πρόβλημα καθώς, συνήθως, η πηγή των 

δεδομένων παρατίθεται και μάλιστα είναι έγκυρη: δεν έχουμε να κάνουμε με 
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ψευδοεπιστήμη ή Deep Fake, αλλά με αγνόηση των βασικών κανόνων 

αναπαράστασης και συνεπώς με μεταφορά λάθος εικόνας. 

 

 

[παράδειγμα εσφαλμένη αναπαράστασης δεδομένων]

 
Για αρχή: Καθ’ υπερβολή παρουσίαση ενός άχρηστου γραφήματος πίτας. 

(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-

1688239674) 
 

Σύντομη θεωρητική εισαγωγή στις οπτικές μεταβλητές 

 

Η έννοια της «οπτικής μεταβλητής» εισήχθη από τον Jacques Bertin στο βιβλίο του 

«Semiologie Graphique» το 1967. Το έργο του επικεντρώθηκε στην 

κατηγοριοποίηση των οπτικών πτυχών που ενδέχεται να ποικίλλουν κατά την 

αναπαράσταση δεδομένων, τη σύγκριση διαφορετικών αριθμών και την 

αποτύπωση περιοχών και ποσοστών, ενδεικτικά. 

 

[διαφάνειες επεξήγησης οπτικών μεταβλητών και η χρήση τους στη δημοσιογραφία 

δεδομένων] 

 

Λεπτομερή παραδείγματα μεροληπτικών αναπαραστάσεων δεδομένων 

 

Το ζήτημα της παραπληροφόρησης μέσω της αναπαράστασης δεδομένων δεν είναι 

κάτι καινούργιο: έχουν γίνει πολλά στο παρελθόν με σκοπό τη μετάδοση πολύτιμων 

δεδομένων με πιο κατανοητό τρόπο. 

Για παράδειγμα, μια από τις πιο ευρέως διαδεδομένες αναπαραστάσεις δεδομένων 

είναι η αναπαράσταση του ίδιου του κόσμου (παγκόσμιος χάρτης): η αποτύπωση 

χαρτών αποτελεί ένα άλυτο πρόβλημα, με την πολιτική μας θεώρηση για τον κόσμο 

να σχετίζεται βαθιά με αυτό. 

 

[διαφάνειες οπτικής αναπαράστασης σε χάρτες, πολεμικές αναφορές, άρθρα] 

 

https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674
https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674
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Εδώ δεν μπήκαν στον κόπο καν να χρησιμοποιήσουν κάποια κλίμακα! 
 (https://twitter.com/EagerEyes/status/13821850078) 

  

 
 
Παράδειγμα σωστής παράστασης μιας προβληματικής κλίμακας 

(https://medium.economist.com/mistakes-weve-drawn-a-few-8cdd8a42d368) 

 

https://twitter.com/EagerEyes/status/13821850078
https://medium.economist.com/mistakes-weve-drawn-a-few-8cdd8a42d368
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Παράδειγμα άξονα y που δεν ξεκινάει από το μηδέν  

(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674) 
 

  
 
Τα στατιστικά στοιχεία απεικονίζονται λανθασμένα στην αναπαράσταση του χάρτη 
(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674) 

  

https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674
https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674
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Λογαριθμικός άξονας y που προσπαθεί να μιμηθεί την επιπέδωση μιας καμπύλης 
(https://venngage.com/blog/bad-infographics/ 
 

 
 
Κατάχρηση του άξονα y για να παρουσιαστεί μια ψευδής τάση 
(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674) 

  

https://venngage.com/blog/bad-infographics/
https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674
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Παραπλανητικός χάρτης: μέρη στα οποία ο ISIS διατηρεί μια κάποια παρουσία (αριστερά) και εδάφη 

που πράγματι είναι υπό την κατοχή του (δεξιά)  

(ίδιο περιεχόμενο) 

 

9.4.3 Πρακτική δραστηριότητα 

 

Τίτλος 

δραστηριότητας  
Που είναι τα δεδομένα; 

Ενδεικτικός 

χρόνος 

(διάρκεια)  

15 λεπτά 

 

Στόχοι 

  

Αυτό το μέρος είναι απαραίτητο για την καθιέρωση 

θεωρητικών εννοιών καθώς και την περιγραφή της 

πρακτικής τους χρήσης στην καθημερινότητα. Οι 

συμμετέχοντες/-ουσες θα αρχίσουν να εξετάζουν 

επικριτικά ό,τι τους/τις δίνεται καθώς και τι μπορεί να 

γίνει αντιληπτό από μια οπτική αναπαράσταση 

δεδομένων. 
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Μεθοδολογία & 

περιγραφή 

δραστηριότητας  

Αφού καθοριστούν οι οπτικές μεταβλητές και ο 

αντίκτυπός τους στην αναπαράσταση δεδομένων, 

έρχεται η ώρα να συζητήσουμε εάν ένας αριθμός ή μια 

έννοια είναι κατανοητός στο πλαίσιο διαφορετικών 

παραδειγμάτων. 

Σε αυτό το σημείο του μαθήματος θα παρουσιαστούν 

ορισμένες πραγματικές αναπαραστάσεις δεδομένων 

καθώς και ένα σύνολο ερωτήσεων που πρέπει να 

απαντηθούν, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενο 

που έχει αναπαρασταθεί. 

 

Για παράδειγμα: 

- Ποιος είναι ο αριθμός εκκίνησης εδώ; 

- Η τάση έχει ανοδική ή πτωτική πορεία; 

- Σχετίζονται διαφορετικά ποσοστά με το ίδιο 

υποσύνολο δεδομένων; 

- Τα χρώματα είναι συνεκτικά και εύκολα διακριτά; 

- Παρατίθεται η πηγή; Είναι αξιόπιστη; 

 

Μετά από αυτή τη φάση ανάλυσης, ο εκπαιδευτής/-τρια 

θα καθοδηγήσει τους συμμετέχοντες/-ουσες στην 

εξερεύνηση ενός συνόλου δεδομένων σχετικά με το 

Facebook, το οποίο λαμβάνεται ως παράδειγμα πηγής 

δεδομένων που είναι διαθέσιμη σε παγκόσμια κλίμακα. 

 

Τώρα, καλούμαστε να προσαρμόσουμε ουδέτερα 

δεδομένα σε μια θετική ή αρνητική άποψη: τα στατιστικά 

στοιχεία είναι γεγονότα, ωστόσο ο τρόπος 

αναπαράστασής τους μπορεί να αλλάξει τον τρόπο με 

τον οποίο θα γίνουν αντιληπτά από το κοινό. 

 

Το επιθυμητό αποτέλεσμα εδώ είναι μια ακατέργαστη 

γραφική αναπαράσταση, φτιαγμένη ως σκίτσο από τον 

εκπαιδευτή/-τρια, αποτελούμενη από τις προσθήκες των 

συμμετεχόντων/-ουσών, τους οποίους/-ες ο 

εκπαιδευτής/-τρια προτρέπει να συζητήσουν και να 

εφαρμόσουν τις τεχνικές που έμαθαν προηγουμένως για 

να επισημάνουν τα δεδομένα που ταιριάζουν καλύτερα 

στο δεδομένο αφήγημα. 

Πόροι – εργαλεία 

(εάν υπάρχουν)  

Οθόνη (Η/Υ + προτζέκτορας) 

Λευκός πίνακας και μαρκαδόροι 
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9.4.4 Κλείσιμο της συνεδρίας 

 

  

a. Γνωρίζατε τι είναι ένα πληροφοριογράφημα; 

b. Αλλάξατε γνώμη για τα πληροφοριογραφήματα; 

c. Διαβάζετε πλέον με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση μια αναπαράσταση 

δεδομένων; 

d. Προτιμάτε τα πληροφοριογραφήματα έναντι των απλών, τυπικών 

κειμένων; 

  
 

9.5 Ψευδοεπιστήμη και θεωρίες συνομωσίας 
 

9.5.1 Εισαγωγή μαθήματος 

 

Η ψευδοεπιστήμη και οι θεωρίες συνωμοσίας μοιράζονται πολλά κοινά 

χαρακτηριστικά, με το πιο σημαντικό, ίσως, το γεγονός ότι αμφότερες στερούνται την 

αυστηρότητα της επιστημονικής έρευνας. Το μάθημα παρουσιάζει τις διαφορές 

μεταξύ ψευδοεπιστήμης και θεωριών συνωμοσίας από τη μία, και της τεκμηριωμένης 

επιστήμης από την άλλη. 

Στόχοι 
  

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα είναι σε θέση να 

αναγνωρίζουν τα είδη επιχειρηματολογίας που 

συναντώνται συνήθως στα κείμενα ψευδοεπιστήμης και 

θεωριών συνωμοσίας. Θα ανακαλύψουν τέσσερεις 

ερωτήσεις που θα τους/τις βοηθήσουν να αναπτύξουν 

κριτική σκέψη. Αμφισβητώντας τις πληροφορίες και 

εξετάζοντας προσεκτικά την επιχειρηματολογία πίσω από 

αυτές, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα είναι σε θέση να 

κατανοούν τη διαφορά μεταξύ είδησης, πληροφορίας και 

θεωρίας συνομωσίας.  

 

9.5.2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

  

Στην αρχή, ο εκπαιδευτής/-τρια θα εξηγήσει τους όρους που θα χρησιμοποιηθούν 

στο μάθημα.  
 

Η ψευδοεπιστήμη είναι ένα σύστημα θεωριών, υποθέσεων και μεθόδων οι 

οποίες εσφαλμένα αντιμετωπίζονται ως επιστημονικές.  
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Θεωρία συνωμοσίας είναι μια θεωρία που εξηγεί ένα γεγονός ή ένα σύνολο 

περιστάσεων ως αποτέλεσμα μιας μυστικής συνωμοσίας από συνήθως ισχυρούς 

συνωμότες/-τριες.  
(Merriam-Webster, 2021)  

 

Σε αυτό το σημείο, ο εκπαιδευτής/-τρια θα επισημάνει μόνο ότι η κύρια διαφορά 

μεταξύ τους είναι ότι η ψευδοεπιστήμη αντιτίθεται στην ευρέως αποδεκτή επιστήμη 

με τις θεωρίες της. Με αυτόν τον τρόπο, εξακολουθεί να επιθυμεί να εμφανίζεται ως 

επιστημονική. Όσο για τις θεωρίες συνωμοσίας, κατά βάση επιδιώκουν να πείσουν 

τον κόσμο ότι κάτι δεν πάει καλά ή είναι διαφορετικό από αυτό που υποστηρίζουν 

οι επίσημες αρχές, καθώς και ότι οι τελευταίες μάς χειραγωγούν. 

 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής/-τρια θα ρωτήσει τους συμμετέχοντες/-ουσες γιατί οι 

άνθρωποι πιστεύουν σε τέτοιες θεωρίες. Αφού απαντήσουν, ο εκπαιδευτής/-τρια θα 

εξηγήσει τους λόγους από τη σκοπιά του τομέα της ψυχολογίας. 

 

Οι άνθρωποι πιστεύουν στην ψευδοεπιστήμη και τις θεωρίες συνωμοσίας διότι 

έχουν ανάγκη να ικανοποιήσουν τρία ψυχολογικά κίνητρα:  

 

Επιστημονικό: η ανάγκη για γνώση και βεβαιότητα. 

Όταν συμβαίνει κάτι, οι άνθρωποι θέλουν να μάθουν την αλήθεια και να είναι 

σίγουροι για αυτό. Ελκύονται περισσότερο από τις θεωρίες συνωμοσίας όταν 

αισθάνονται αβεβαιότητα. Ο συνδυασμός αυτού με την έλλειψη γνώσεων και 

δεξιοτήτων κριτικής σκέψης καθώς και διαφοροποίησης μεταξύ καλών και κακών 

πηγών, οδηγεί στον άκριτο ασπασμό των εν λόγω θεωριών. 

 

Υπαρξιακό: η ανάγκη να αισθανόμαστε ασφάλεια. 

Οι άνθρωποι που αισθάνονται ανίσχυροι και απογοητευμένοι τείνουν να έλκονται 

περισσότερο προς τις θεωρίες συνωμοσίας προκειμένου να μαθαίνουν τουλάχιστον 

τον λόγο για τον οποίο δεν έχουν τον έλεγχο. 

 

Κοινωνικό: η ανάγκη να νιώθουμε καλά ως άτομο και ως μέρος μιας ομάδας. 

Ένας τρόπος είναι να γνωρίζουμε πληροφορίες που οι άλλοι/-ες δεν γνωρίζουν, 

κάτι που δημιουργεί ένα αίσθημα δύναμης (οι άλλοι/-ες είναι πρόβατα) και 

μοναδικότητας (να διαφέρουμε από τους άλλους/-ες). 

 (Douglas, 2021)  

 

Κατόπιν, ο εκπαιδευτής/-τρια θα συνεχίσει να συνδέει αυτά τα ψυχολογικά κίνητρα 

με τα κυριότερα ψυχολογικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που συμβάλλουν στη 

διαμόρφωση των απόψεών τους. Όταν οι άνθρωποι ήδη πιστεύουν σε κάτι, θα 

συνεχίσουν να το πιστεύουν και μάλιστα θα παλέψουν γι' αυτό (πλάνη του χαμένου 

κόστους). 
 

Οι άνθρωποι αναζητούν πληροφορίες που επιβεβαιώνουν τις πεποιθήσεις τους και 

σήμερα υπάρχουν πολλές από αυτές (προκατάληψη επιβεβαίωσης και επιλογής). 

 

Οι άνθρωποι συνθέτουν τις πληροφορίες με τέτοιο τρόπο ώστε να βγάζουν νόημα 

(ψευδαίσθηση ομαδοποίησης). 
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Αν δεν γνωρίζουμε πολλά, είναι εύκολο να νομίζουμε ότι γνωρίζουμε πολλά 

(φαινόμενο Ντάνινγκ-Κρούγκερ). 

(Townson, 2016).  

 

Τώρα ο εκπαιδευτής/-τρια θα παρουσιάσει τη διαφορά μεταξύ ψευδοεπιστήμης και 

θεωριών συνωμοσίας με βάση τους τύπους επιχειρηματολογίας της καθεμίας. 
 

Ψευδοεπιστήμη: 

Αντίφαση με βασικά δεδομένα της επιστήμης. 

Μη χρήση ακριβών και αξιόπιστων εργαλείων μέτρησης και επανάληψης 

παρατηρήσεων για μείωση του σφάλματος. 

Μη απομόνωση των μεταβλητών. 

Παράθεση άλλων έργων ψευδοεπιστήμης ως αποδεικτικά στοιχεία. 

Παράθεση επίσημων επιστημονικών δημοσιεύσεων ως αποδεικτικά στοιχεία, με τις 

δημοσιεύσεις αυτές ωστόσο να μην συμβαδίζουν με τον ισχυρισμό του/της 

συγγραφέα. 

Ο/Η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι οι ιδέες του/της είναι ακριβείς διότι είναι 

προικισμένο άτομο («γκουρού», «ιδιοφυΐα», «θεραπευτής/-τρια»). 

Ο/Η συγγραφέας χρησιμοποιεί πομπώδεις λέξεις όπως «θαυματουργό» και 

«ρηξικέλευθο», ενώ αφιερώνει περισσότερο χρόνο ισχυριζόμενος ότι έφτιαξε κάτι 

σπουδαίο παρά εξηγώντας πώς το έφτιαξε. 

Ο/Η συγγραφέας δεν έχει στο βιογραφικό του δημοσιεύσεις σε έγκριτα 

επιστημονικά περιοδικά ούτε παρουσιάσεις σε έγκριτα ακαδημαϊκά συνέδρια. 

Ο/Η συγγραφέας δεν κατέχει επαρκείς τίτλους σπουδών στον τομέα για τον οποίο 

γράφει (π.χ. μια νέα θεωρία της βαρύτητας που δημιουργήθηκε από κάποιον/-α 

χωρίς διδακτορικό τίτλο στη Φυσική αποτελεί πιθανότατα προϊόν ψευδοεπιστήμη). 

→ Ο/Η συγγραφέας ισχυρίζεται ότι κρύβεται μια συνομωσία πίσω από το 

γεγονός ότι η επιστήμη έρχεται σε αντίθεση με το έργο του/της.  

(Baird, 2021) 

 

Θεωρίες συνομωσίας:  
 

→ Αντίφαση (στη διαφωνία). 

→ Υπερβολική καχυποψία (έναντι καθετί επισήμου). 

→ Κακή πρόθεση (της κυβερνητικής ελίτ). 

→ Κάτι πρέπει να πηγαίνει λάθος (το πιο σύνηθες γενικό συμπέρασμα). 

→ Διωκόμενα θύματα (και ταυτόχρονα γενναίοι ανταγωνιστές/-τριες). 

→ Ανοσία σε αποδείξεις (όσο ισχυρότερα είναι τα αποδεικτικά στοιχεία, τόσο 

μεγαλύτερη πρέπει να είναι η συνωμοσία). 

→ Επανερμηνεία της τυχαιότητας (τα τυχαία συμβάντα αποτελούν μέρος ενός 

ευρύτερου σχεδίου, όλα συνδέονται).  

(Lewandowsky, Cook, Ecker, van der Linden, 2020).  

 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής/-τρια θα επικεντρωθεί σε ένα παράδειγμα θεωρίας 

συνωμοσίας και θα παρουσιάσει το θέμα της COVID-19. 

 

Ο ΠΟΥ δηλώνει ότι η Covid-19 είναι η πρώτη πανδημία στην ανθρώπινη ιστορία 

κατά την οποία η τεχνολογία και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιούνται 

σε μαζική κλίμακα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η πληροφόρηση καθώς και 

για να παραμείνουν οι άνθρωποι παραγωγικοί και συνδεδεμένοι. Από την άλλη, 
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επιτρέπει επίσης την «πανδημία της πληροφορίας» (infodemic), η οποία 

υπονομεύει την παγκόσμια ανταπόκριση και τα μέτρα για τον έλεγχο της 

πανδημίας. Ο όρος infodemic του ΠΟΥ αναφέρεται στην «υπερπληθώρα 

πληροφοριών, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός διαδικτύου. Περιλαμβάνει 

σκόπιμες προσπάθειες διάδοσης εσφαλμένων πληροφοριών για την υπονόμευση 

της ανταπόκρισης της δημόσιας υγείας και την προώθηση εναλλακτικών σχεδίων 

ομάδων ή ατόμων» (ΠΟΥ, 2021). Σε αυτό το πλαίσιο, η ψευδοεπιστήμη και οι 

θεωρίες συνωμοσίας αποκτούν ισχύ στον χώρο των μέσων ενημέρωσης με 

αποτέλεσμα να κλονίζεται η εμπιστοσύνη προς την επιστήμη, τις κυβερνήσεις, 

τους/-τις επαγγελματίες υγείας, τους/-τις δημοσιογράφους κ.λπ. 

 

Ο εκπαιδευτής/-τρια θα προβάλει 7 δηλώσεις τις οποίες οι συμμετέχοντες/-ουσες 

θα προσπαθήσουν να συνδέσουν με τους τύπους επιχειρηματολογίας που 

παρουσιάστηκαν προηγουμένως, οι οποίοι συναντώνται κατά βάση στις θεωρίες 

συνωμοσίας. 

 

 

Στο τελευταίο μέρος, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα εφοδιαστούν με 4 απλές 

συμβουλές οι οποίες μπορούν να τους/τις φανούν χρήσιμες όταν υποψιάζονται ότι 

έρχονται αντιμέτωποι/-ες με προϊόντα ψευδοεπιστήμης ή θεωριών συνομωσίας. 

Αυτή η προσέγγιση ενδείκνυται για την ανάπτυξη μιας κριτικής νοοτροπίας με την 

οποία οι άνθρωποι αποκτούν γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να είναι σε θέση 

να αναγνωρίζουν τέτοιου είδους θεωρίες και να μπορούν να εξετάζουν τις 

πληροφορίες που λαμβάνουν με πιο επιστημονικό και αμερόληπτο τρόπο: 

 

• Διαβάστε προσεκτικά το άρθρο και συγκρίνετε το με άλλα (αναζητήστε και 

συγκρίνετε παραπομπές, ορισμούς, το ύφος της γλώσσας κ.λπ.). 

• Πραγματοποιήστε έρευνα για τον/την συγγραφέα (τα κείμενά του/της επί 

άλλων θεμάτων, τον ερευνητικό τομέα του/της, την παρουσία του/της στον 

ακαδημαϊκό χώρο). 

• Εξετάστε την εμφάνιση του άρθρου (είναι σοβαρό, εστιασμένο στο θέμα ή 

είναι γενικόλογο). 

• Πραγματοποιήστε έρευνα για το περιοδικό, τον ιστότοπο κ.λπ. για να δείτε 

εάν υπάρχουν παρόμοια άρθρα, καθώς και εάν είναι έγκριτο και 

αναγνωρισμένο.  

 

Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτής/-τρια θα επισημάνει τις δύο σημαντικές πτυχές του 

ρόλου της επιστήμης: 

 

Αν και η εμπιστοσύνη στην επιστήμη ενέχει σημαντικά κοινωνικά οφέλη, δεν 

μπορεί να προστατεύσει τους ανθρώπους από την παραπληροφόρηση. Τα άτομα 

που αναπαράγουν προϊόντα παραπληροφόρησης συνήθως επικαλούνται την 

επιστήμη. Δεν είναι χρηστό να παροτρύνουμε τους ανθρώπους να εμπιστεύονται 

οποιονδήποτε/οποιαδήποτε επικαλείται επιστημονικές πηγές. Αντίθετα, θα πρέπει 

να τους ενθαρρύνουμε να μάθουν περισσότερα για τις επιστημονικές μεθόδους 

αλλά και τους τρόπους με τους οποίους θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τυχόν 

πληροφορίες που σχετίζονται με επιστημονικό περιεχόμενο.  

(Preidt, 2021).  
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Θα πρέπει να συμμετάσχουν ενεργά περισσότεροι ερευνητές/-τριες στον δημόσιο 

αγώνα κατά της παραπληροφόρησης. Χρειαζόμαστε φυσικούς, μικροβιολόγους, 

ανοσολόγους, γαστρεντερολόγους και όλους τους/τις επιστήμονες από σχετικούς 

κλάδους ώστε να παράσχουν απλό και εύκολα κατανοητό περιεχόμενο με το οποίο 

να εξηγούν γιατί ο εν λόγω εκφυλισμός της πραγματικής έρευνας είναι ανακριβής 

και επιστημονικά ανέντιμος.  

(Caulfield, 2020).  

 

 

9.5.3 Πρακτική δραστηριότητα 

 

Τίτλος 

δραστηριότητας  
Ελέγξτε τις πληροφορίες σας 

Ενδεικτικός 

χρόνος 

(διάρκεια)  

30 λεπτά 

 

Στόχοι 

  

Οι συμμετέχοντες/-ουσες θα συγκρίνουν τις 

πληροφορίες που έχουν συγκεντρώσει από διαφορετικές 

πηγές και θα εξασκηθούν στην εξέταση της 

επιχειρηματολογίας ή της επιστημονικής προσέγγισης 

στην οποία βασίζονται οι εν λόγω πληροφορίες, 

συγκρίνοντάς τις παράλληλα και με τις δικές τους 

απόψεις. 

Μεθοδολογία & 

περιγραφή 

δραστηριότητας  

Ο εκπαιδευτής/-τρια χωρίζει τους συμμετέχοντες/-ουσες 

σε 4 ομάδες. Θα λάβουν μια λίστα με τέσσερεις 

ερωτήσεις για συζήτηση και στη συνέχεια θα γράψουν 

τις απαντήσεις. Οι ερωτήσεις θα είναι οι εξής: 
1. Ποιες πληροφορίες για την COVID-19 

πιστεύετε ότι αποτελούν προϊόντα 

ψευδοεπιστήμης ή θεωριών συνωμοσίας; 

2. Ποιες πληροφορίες για την COVID-19 

πιστεύετε ότι είναι αληθινές; 

3. Γιατί πιστεύετε ότι είναι αλήθεια; 

4. Ποια είναι η γνώμη σας για την COVID-19; 
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Μετά την ομαδική συζήτηση, κάθε ομάδα θα μοιραστεί 

τις απαντήσεις της και θα ακολουθήσει συζήτηση σε 

πάνελ.  

 

Εάν οι συμμετέχοντες/-ουσες δεν γνωρίζουν τις πιο 

διαδεδομένες θεωρίες συνωμοσίας, ο εκπαιδευτής/-τρια 

θα αναφέρει μερικές (ο κορονοϊός είναι ένα βιολογικό 

όπλο που προέρχεται είτε από την Κίνα είτε από τις 

ΗΠΑ, η παγκόσμια ελίτ προσπαθεί να επιβάλει ακόμη 

μεγαλύτερη εξουσία στον πληθυσμό, ο Μπιλ Γκέιτς 

μεταδίδει τον ιό μέσω 5G για να ελέγχει τον κόσμο μέσω 

του εμβολιασμού· οι μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες 

προσπαθούν να αποκομίσουν κέρδη).  

 

Ο εκπαιδευτής/-τρια θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες/-

ουσες να κατανοήσουν γιατί ορισμένες πληροφορίες 

έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι αληθινές 

(επιχειρηματολογία, επιστημονική προσέγγιση).  

 

Κατά το κλείσιμο της συζήτησης, ο εκπαιδευτής/-τρια θα 

αναφερθεί στη σημασία της κατανόησης του τρόπου με 

τον οποίο συνθέτουμε τις απόψεις μας. 

Πόροι – εργαλεία 

(εάν υπάρχουν)  
Λίστες με ερωτήσεις 

 

9.5.4 Closing session 

 

  

a. Πάνω σε ποια θέματα αναπτύξατε ή εμπλουτίσατε τις γνώσεις σας; 

b. Ποιο μέρος του εκπαιδευτικού εργαστηρίου σάς φάνηκε περισσότερο χρήσιμο; 

c. Ποιο μέρος πιστεύετε ότι δεν επεξηγήθηκε επαρκώς; 

d. Τι θα αλλάζατε στο εκπαιδευτικό εργαστήριο; 

e. Πώς θα αλλάξει στο μέλλον ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζετε τις 

πληροφορίες, θεωρίες, άρθρα κ.λπ.; 
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9.6 Μεροληπτικές πληροφορίες 

9.6.1 Εισαγωγή μαθήματος 

 

Το παρόν μάθημα ασχολείται με τη μεροληψία των πληροφοριών που μεταφέρονται 

μέσω των παραδοσιακών μέσω ενημέρωσης και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

Τα μέσα ενημέρωσης και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θεωρούνται από πολλούς/-

ες αλάνθαστες πηγές πληροφόρησης και γνώσεων. Επομένως, κρίνεται σκόπιμο να 

συζητήσουμε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται εκεί οι διάφορες ειδήσεις ή 

πληροφορίες και να αναλύσουμε προκαταλήψεις και στερεότυπα που πιθανώς αυτές 

περιλαμβάνουν. 
Εισαγωγικές ερωτήσεις για τον εκπαιδευτή/-τρια: 

 

• Έχετε ακούσει για τον όρο «μεροληπτική πληροφόρηση»; 

• Ποια μέσα συνηθίζετε να «καταναλώνετε»; Ποια παραδοσιακά μέσα 

χρησιμοποιείτε; Χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για την 

αναζήτηση ειδήσεων; Ποια μέσα κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιείτε για το 

σκοπό αυτό; 

 

Ο ορισμός της μεροληπτικής πληροφόρησης παρουσιάζεται στους συμμετέχοντες/-

ουσες, μαζί με την έννοια της «ασυνείδητης προκατάληψης» και της «προκατάληψης 

επιβεβαίωσης». Θα παρουσιαστούν επίσης ζητήματα όπως η ιδιοκτησία των μέσων 

ενημέρωσης, η πολιτική στρέβλωση, η λογοκρισία και η ελευθερία της έκφρασης. 

 

Ασυνείδητη προκατάληψη: 

 

Θα παρουσιαστούν δύο παραδείγματα μεροληπτικών πληροφοριών που 

αντλήθηκαν από παραδοσιακά/κοινωνικά μέσα: 

 

1) Ινουίτ και κυνήγι φαλαινών. Όταν γίνεται λόγος για αυτή την πρακτική, οι 

Ινουίτ συχνά απεικονίζονται ως δολοφόνοι. Ινουίτ και 

παράδοση/πολιτισμός/γλώσσα: το κυνήγι βρίσκεται στον πυρήνα των 

παραδόσεων και του βιοπορισμού τους, και όχι μόνο. Ορισμένα κινήματα 

αιτούνται να τους/τις επιτραπεί να συνεχίσουν το κυνήγι. 

Υπάρχουν περαιτέρω προκλήσεις που συνδέονται με τα φαινόμενα που 

σχετίζονται με τις περιοχές στις οποίες ζουν οι Ινουίτ (καθώς αυτές είναι 

πλούσιες σε φυσικούς πόρους όπως αέριο, ορυκτά ή μέταλλα). 

2) Ετήσιο κυνήγι δελφινιών στη Νήσο Φερόε. Συναντάει κανείς δύο όψεις: από 

τη μία τους/τις «δολοφόνους» και από την άλλη το Κίνημα για την προστασία 

της τοπικής γλώσσας, του πολιτισμού και εν γένει του παραδοσιακού τρόπου 

ζωής. 

 

Μετά την παρουσίαση και των δύο περιπτώσεων, θα εκκινηθεί μια διαδραστική 

δραστηριότητα στο πλαίσιο ομάδας και οι συμμετέχοντες/-ουσες θα μοιραστούν τις 

περιπτώσεις στις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι/-ες με μεροληπτικές πληροφορίες. 
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Στόχοι  
  

Να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες/-ουσες την κριτική τους σκέψη, να 

αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν μεροληπτικές πληροφορίες, να 

τις συγκρίνουν με άλλες πηγές πληροφοριών, να βρίσκουν ποιοτικές 

ειδήσεις και έχουν τη δική τους άποψη πάνω σε μια πληθώρα 

ζητημάτων. 

Οι κύριοι στόχοι είναι η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων κριτικής 

σκέψης για την αναζήτηση και σύγκριση πληροφοριών αλλά και τον 

έλεγχο της πηγής των πληροφοριών. 

 

9.6.2 Θεωρητικό υπόβαθρο 

 

  

Μετά τη δραστηριότητα σπασίματος του πάγου, οι εκπαιδευτές/-τριες θα θέσουν τις 

δύο εισαγωγικές ερωτήσεις για να διερευνήσουν ποια παραδοσιακά μέσα και ποια 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης «καταναλώνουν» οι συμμετέχοντες/-ουσες. Στη 

συνέχεια, οι εκπαιδευτές/-τριες θα χρησιμοποιήσουν τον προτζέκτορα για να 

παρουσιάσουν τον ορισμό της μεροληπτικής πληροφόρησης, 

συμπεριλαμβανομένων των εννοιών της «ασυνείδητης προκατάληψης» και της 

«προκατάληψης επιβεβαίωσης» (5'). 

 

Θεωρούμε ότι οι συμμετέχοντες/-ουσες είναι εξοικειωμένοι/-ες με τις διαδικτυακές 

πύλες εφημερίδων και το Facebook, ενώ πιθανότατα γνωρίζουν και άλλες 

πλατφόρμες μέσων (διαδικτυακά περιοδικά, ειδησεογραφικοί ιστότοποι κ.λπ.). 

 

Στη συνέχεια, ο εκπαιδευτής/-τρια παρουσιάζει δύο παραδείγματα μεροληπτικής 

πληροφόρησης στους συμμετέχοντες/-ουσες (3'). 

 

1. Ινουίτ και κυνήγι φαλαινών/γλώσσα των Ινουίτ, πολιτισμική παράδοση. (Για 

παράδειγμα, τα μέσα ενημέρωσης μπορεί να παρουσιάζουν τους/τις Ινουίτ 

ως εξωτικούς, ανθεκτικούς ανθρώπους που αγωνίζονται για να διατηρήσουν 

τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους σε ιγκλού. Όταν όμως γίνεται λόγος για 

τη φαλαινοθηρία, τα ίδια μέσα τους/τις περιγράφουν ως αδίστακτους/-ες 

κυνηγούς ή ακόμη και δολοφόνους. 

 

2. Κυνήγι δελφινιών στις Νήσους Φερόε / Γλώσσα, πολιτισμός και τουρισμός 

των Νήσων Φερόε. Σε αυτό το σημείο, ο εκπαιδευτής/-τρια θα θέσει μερικές 

εισαγωγικές ερωτήσεις πριν ξεκινήσει τη συζήτηση με όλη την ομάδα (2'): 

• Γνωρίζετε το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης που 

παρακολουθείτε; Πώς μπορεί αυτό να επηρεάσει τις ειδήσεις στα 

συγκεκριμένα μέσα; Μπορείτε να δώσετε κάποιο παράδειγμα; 

• Είστε σε θέση να εντοπίζετε τυχόν πολιτικές στρεβλώσεις όταν 

διαβάζετε ένα άρθρο; Κάποιο παράδειγμα; 

• Είστε σε θέση να εντοπίζετε πολιτιστικές/φυλετικής προκαταλήψεις 

όταν διαβάζετε/παρακολουθείτε ειδήσεις; 
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• Είστε εξοικειωμένοι/-ες με τον όρο «λογοκρισία στα ΜΜΕ»; Πώς 

εκδηλώνεται κάτι τέτοιο κατά τη δημιουργία/δημοσίευση ειδήσεων; 

• Τι σημαίνει ελευθερία έκφρασης; Πώς μπορεί να εξασφαλιστεί; 

Θα ακολουθήσει μια διαδραστική συζήτηση με τους συμμετέχοντες/-ουσες σχετικά 

με τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν. Οι εκπαιδευτές/-τριες θα ενισχύουν τη 

συζήτηση εμβαθύνοντας στο περιεχόμενο και ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες/-

ουσες να εκφράσουν τις ιδέες και τις απόψεις τους (5'). 
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9.6.3 Πρακτική δραστηριότητα 

 

Τίτλος 

δραστηριότητας  

Μεροληπτικές πληροφορίες: ποια πλευρά 

της ιστορίας διαβάζω; 

Ενδεικτικός 

χρόνος 

(διάρκεια) 

8 λεπτά 

 

Στόχοι 

  

Στις μέρες μας, βομβαρδιζόμαστε συνεχώς από πλήθος 

πληροφοριών από διαφορετικά μέσα. Άλλοι/-ες το 

αντιλαμβάνονται, άλλοι/-ες όχι.  

 

Μέχρι το τέλος του μαθήματος, οι συμμετέχοντες/-ουσες 

θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να 

αντιμετωπίζουν τις μεροληπτικές πληροφορίες, αφού 

πρώτα τους/τις παρουσιαστεί ένα παράδειγμα που 

σχετίζεται με το εκάστοτε τοπικό πλαίσιο.  

 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι ο συμμετέχων/-ουσα 

να νιώθει άνετα με τις ψηφιακές πληροφορίες και να 

αποκτήσει τις γνώσεις που θα του/της επιτρέψουν να 

αναπτύξει κριτική σκέψη στον ψηφιακό κόσμο. Οι 

συμμετέχοντες/-ουσες θα αναπτύξουν δεξιότητες 

αναζήτησης πληροφοριών από διαφορετικές πηγές και 

θα είναι πλέον συνειδητοί χρήστες/-τριες των μέσων 

ενημέρωσης. 

 

Μετά το μάθημα, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα μπορούν 

να σκεφτούν μόνοι/-ες τους τα εξής: 

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που μας παρουσιάζονται; 

Πώς πρέπει να τις διαβάσω; Υπάρχει κάτι που μπορώ να 

κάνω για να ελέγξω την αξιοπιστία τους και να αποφύγω 

την παγίδα της παραπληροφόρησης;  

Μεθοδολογία & 

περιγραφή 

δραστηριότητας  

Οι εκπαιδευτές/-τριες θα χρησιμοποιήσουν τον 

προτζέκτορα για να παρουσιάσουν ορισμένα άρθρα 

(με διαφορετικές οπτικές γωνίες) σχετικά με το κυνήγι 

αγριόχοιρου (παράδειγμα: το κυνήγι αγριόχοιρου από 



 

 

 

59  

την οπτική γωνία των ζώων, από την οπτική γωνία των 

κυνηγών, από την οπτική της διατήρησης της πανίδας 

καθώς και από την οπτική γωνία της ανάγκης 

διατήρησης του πληθυσμού αγριόχοιρου υπό έλεγχο). 

Στη συνέχεια, οι εκπαιδευτές/-τριες θα εκκινήσουν 

μια διαδραστική συζήτηση επί του θέματος. Θα 

ζητήσουν από τους συμμετέχοντες/-ουσες να 

εκφράσουν τις απόψεις τους και να μοιραστούν τις 

εμπειρίες και τις γνώσεις τους σχετικά με το θέμα.  

Η δραστηριότητα θα είναι διαδραστική, βασισμένη στη 

μεθοδολογία ενεργητικής ακρόασης. 

Οι εκπαιδευτές/-τριες θα προτρέψουν τους 

συμμετέχοντες/-ουσες να χρησιμοποιήσουν τις 

γνώσεις που ήδη κατέχουν αλλά και να αξιοποιήσουν 

τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος για να εντοπίσουν πιθανές ή υφιστάμενες 

περιπτώσεις μεροληπτικής πληροφόρησης (συνολικά 5 

λεπτά). 

Οι εκπαιδευτές/-τριες θα κλείσουν τη συνεδρία 

απαντώντας στις ερωτήσεις των συμμετεχόντων/-

ουσών (3 λεπτά). 

Πόροι – εργαλεία 

(εάν υπάρχουν)  
Προτζέκτορας 

 

9.6.4 Κλείσιμο της συνεδρίας 

 

  

a. Μετά από αυτό το εκπαιδευτικό εργαστήριο, πιστεύετε ότι είναι πλέον 

πιθανό είστε σε θέση να αναγνωρίζετε μεροληπτικές πληροφορίες; 

b. Μπορείτε να ξεχωρίσετε τη διαφορά μεταξύ της ασυνείδητης 

προκατάληψης και της προκατάληψης επιβεβαίωσης; Προσπαθήστε να 

εξηγήσετε και τους δύο όρους χρησιμοποιώντας πρακτικά 

παραδείγματα. 

c. Γιατί πιστεύετε ότι η πηγή των πληροφοριών είναι εξίσου σημαντική με 

την ίδια την είδηση; 

d. Έχετε συναντήσει μεροληπτικές πληροφορίες στο παρελθόν; Πώς τις 

αναγνωρίσατε; Θα μπορούσατε να μοιραστείτε την εμπειρία σας με την 

ομάδα; 
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e. Μάθατε κάτι καινούργιο κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού 

εργαστηρίου; Τι ακριβώς ανακαλύψατε;  
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10. Συμπεράσματα και Αναφορές 

 

Η μεθοδολογία κατάρτισης που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο ενέχει διττό σκοπό: από 

τη μία συνιστά μια αυτόνομη μεθοδολογία που στοχεύει στην αύξηση του ψηφιακού 

γραμματισμού των ηλικιωμένων μέσω της ενεργού συμμετοχής τους σε εργαστήρια και 

δραστηριότητες ειδικά σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στις ανάγκες και το υπόβαθρό 

τους και, από την άλλη, είναι ένα συστατικό του συνόλου εργαλείων που υποστηρίζουν την 

ευρύτερη αφομοίωση των γνώσεων αλλά και της ενημέρωσης σχετικά με τον κίνδυνο που 

αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι/-ες (και όχι μόνο) όταν σερφάρουν στο διαδίκτυο, ιδίως στα 

μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όσον αφορά τη διαδικασία συλλογής και ανάλυσης 

πληροφοριών. Εξετάζοντας το έργο FIDO από τη δεύτερη οπτική γωνία, η μεθοδολογία 

μπορεί να γίνει καλύτερα κατανοητή ως στοιχείο συμπληρωματικό του Εγχειριδίου, 

παρέχοντας στους εκπαιδευτές/-τριες πληθώρα θεωρητικών γνώσεων σχετικά με το θέμα των 

ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης, καθώς και το «Σοβαρό παιχνίδι», ένα 

εργαλείο που συνδυάζει δημιουργικότητα, πρακτικές δεξιότητες για την αναγνώριση ψευδών 

ειδήσεων και μια παιγνιοποιημένη προσέγγιση για την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Επιπλέον, κάθε στοιχείο επωφελείται από την υλοποίηση των υπόλοιπων στοιχείων. 

Λαμβάνοντας έγκαιρα σχόλια από άτομα που δοκιμάζουν τα έγγραφα, οι χρήστες/-τριες θα 

μπορούν να αποκτήσουν την απαραίτητη εμπειρία για να αξιοποιήσουν τα εργαλεία που 

παρέχει το έργο FIDO ώστε να γίνουν αέναοι φορείς των πιο ενημερωμένων γνώσεων και 

δραστηριοτήτων για την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης.  
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