
CRITICS ΜΕΘΟΔΟΙ

Μέθοδος 5

ΤΙΤΛΟΣ: Ψευδείς Ειδήσεις / Παραπληροφόρηση 

90 λεπτάΧΡΟΝΟΣ:

ΜΕΓΕΘΟΣ 
Ομάδας: 8 με 12 άτομα

Προβολέας 
Διαφανειών

Ναι

Πίνακας Όχι

Έντυπο 
Βοηθητικό Υλικό

Όχι

Άλλο: 
Η/Υ και Σύνδεση 

στο Διαδίκτυο

ΥΛΙΚΟ :



CRITICS ΜΕΘΟΔΟΙ

Μέθοδος 5
ΣΥΝΟΨΗ:

Ψευδείς ειδήσεις και παραπληροφόρηση: είναι η χρήση τεχνικών επικοινωνίας και

ενημέρωσης ώστε να αλλοιωθεί ή να δωθεί μια ψευδής εικόνα της πραγματικότητας, μέσω

της καταστολής ή της απόκρυψης πληροφοριών, ελαχιστοποιώντας τη σημασία τους ή

τροποποιώντας το νόημά τους. Στόχος της τεχνικής αυτής είναι να επηρεαστεί η κοινή γνώμη

προκειμένου να προστατευτούν τα ιδιωτικά συμφέροντα. Η ικανότητα διάχυσης, σε μεγάλη

κλίμακα, μας επιτρέπει να δούμε ότι η παραπληροφόρηση μπορεί να γίνει ένα δυνητικά

σοβαρό πρόβλημα.

Ο δημόσιος χώρος των μέσων μαζικής ενημέρωσης γίνεται ολοένα και πιο μεγάλος και πιο

σύνθετος, αφού στις μέρες μας όλοι μπορούμε να παράγουμε και να μεταδίδουμε τις δικές

μας πληροφορίες και απόψεις που μπορούν να επηρεάσουν το δίκτυο των προσωπικών μας

συνδέσεων. Είναι λοιπόν σημαντικό να εκπαιδεύσουμε ενημερωμένους και φωτισμένους

πολίτες ώστε να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους ελεύθερα και συνειδητά.

Μαθησιακοί Στόχοι

Προώθηση της κριτικής σκέψης απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις.

Γνωριμία με τους κανόνες της Λογοκλοπής και τα Πνευματικά δικαιώματα.

Προώθηση της Εκπαίδευσης για την Ψηφιακή Ιθαγένεια.

Ευαισθητοποίηση σχετικά με προγράμματα και μέτρα για την προώθηση της Ψηφιακής

Ιθαγένειας.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με  διαδικτυακά φαινόμενα κινδύνου και

συμπεριφορές.



CRITICS ΜΕΘΟΔΟΙ

Μέθοδος 5
Περιγραφή διαδικασίας

Παίξτε τα 2 παιχνίδια: Στο τέλος των παιχνιδιών κάντε την διερεύνηση:

Δεν έχω ακούσει ποτέ για τον οργανισμό όπου δημοσιεύτηκε.

Δεν έχει αναδημοσιευτεί σε κανένα άλλο ειδησεογραφικό μέσο.

Η διεύθυνση του ιστότοπου φαίνεται περίεργη.

Ο σχεδιασμός της σελίδας είναι ασυνήθιστος.

Έχει πολλά ορθογραφικά λάθη.

Δεν έχει εισαγωγικά.

Δείχνει μόνο τη μία πλευρά της ιστορίας.

Προσπαθεί να σας πείσει να κάνετε κάτι ή προσπαθεί να σας κάνει να πιστέψετε κάτι.

Ο τίτλος είναι παραπλανητικός.

Η ιστορία χρησιμοποιεί και καταχράται τη γλώσσα αξιολόγησης (μερικοί είναι καλοί, υπέροχοι, άλλοι είναι κακοί, κλέφτες...) για να

περιγράψει τους ανθρώπους που εμπλέκονται.

1ο μέρος:

Παρουσίαση των Περιεχομένων της Συνεδρίας

2ο μέρος

Διερεύνηση του θέματος της Παραπληροφόρησης:

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Εδώ αναπαράγουμε περιεχόμενο που μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση, για τους εκπαιδευτές, για την προετοιμασία της

συνεδρίας.

Παραπληροφόρηση είναι η χρήση τεχνικών επικοινωνίας και ενημέρωσης ώστε να αλλοιωθεί ή να δωθεί μια ψευδής εικόνα της

πραγματικότητας, μέσω της καταστολής ή της απόκρυψης πληροφοριών, ελαχιστοποιώντας τη σημασία τους ή τροποποιώντας το

νόημά τους. Στόχος της τεχνικής αυτής είναι να επηρεαστεί η κοινή γνώμη προκειμένου να προστατευτούν τα ιδιωτικά συμφέροντα.

Η ικανότητα διάχυσης, σε μεγάλη κλίμακα, μας επιτρέπει να δούμε ότι η παραπληροφόρηση μπορεί να γίνει ένα δυνητικά σοβαρό

πρόβλημα. Υπό αυτή την έννοια, τα ιδρύματα που εκπαιδεύουν νέους διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στη συμβολή της

ανάπτυξης της κριτικής σκέψης και στη διαμόρφωση φωτισμένων πολιτών που ξέρουν πώς να καταναλώνουν πληροφορίες,

γνωρίζοντας πώς να διακρίνουν μεταξύ ψευδών και αληθινών πηγών, καθώς και την πρόθεση χειραγώγησης μέσω ενός κειμένου,

ενός ήχου ή μιας εικόνας.

Θα μπορούσε αυτή η είδηση να είναι ψεύτικη;
Ενδείξεις:

Είναι μια μεροληπτική είδηση;
Ενδείξεις:

Συμπέρασμα:
Τα αναφερόμενα συμβάντα δεν βασίζονται σε στοιχεία, όπως αποσπάσματα, εικόνες, στατιστικά στοιχεία ή αριθμούς. Είναι φήμη ή εικασία.

https://docs.google.com/presentation/d/1RPnWUAxIIP4JkiRlfqktbZhsVF6hNR2L/edit?usp=sharing&ouid=111287978751217186366&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/17vtmUgecSN1EtrTZ2-Aq5aELb4WJLjqd/edit?usp=sharing&ouid=111287978751217186366&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1vORvNgAIrAM5K4VP49bk5mHmoNFZUdaa/edit?usp=sharing&ouid=111287978751217186366&rtpof=true&sd=true
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Μέθοδος 5
Περιγραφή Διαδικασίας

Εξερευνήστε την πηγή 4 για να ερευνήσετε πώς τα παιδιά, οι νέοι και οι νέοι

μπορούν να μεγαλώσουν με ισορροπημένο και υγιή τρόπο σε έναν διαδικτυακό

και εκτός σύνδεσης κόσμο.

Πώς μπορώ να διασφαλίσω μια ισορροπημένη και θετική στρατηγική γονικής

μέριμνας, εστιάζοντας στην προστιθέμενη αξία των ψηφιακών τεχνολογιών

αποφεύγοντας τους κινδύνους;

Επικοινωνία: Η επικοινωνία είναι η βάση της θετικής ψηφιακής εκπαίδευσης και της

προσέγγισης που αναπτύχθηκε από το The Parent Zone.

Κριτική σκέψη: Η κριτική σκέψη είναι η ικανότητα ανάλυσης και προβληματισμού

σχετικά με το τί πρέπει να κάνουμε (πριν από την πράξη) και είναι μια ανεκτίμητη

δεξιότητα για γονείς και παιδιά.

3ο μέρος:

4ο μέρος:

 
ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Αυτή η στιγμή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ελεύθερα, ή 1 προς ένα, προκειμένου να εξερευνήσουν οι μαθητές

τους ιστότοπους και τα παιχνίδια που δίνονται για να εκφράσουν έναν προβληματισμό σχετικά με αυτά στο τέλος.

ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ
Ψευδείς Ειδήσεις / Παραπληροφόρηση: Πλήρης Φάκελος

Για περισσότερη ανάλυση

https://docs.google.com/presentation/d/1WjWg_tGNeDgPeT-6W8y5o8sgQ7JoGOSj/edit?usp=sharing&ouid=111287978751217186366&rtpof=true&sd=true
https://www.parents.parentzone.org.uk/
https://www.mentalup.co/blog/critical-thinking-games-for-kids
https://drive.google.com/drive/folders/13ST9uVkQHjz8Bexb36b6R2FMubdiu_6W?usp=sharing
https://rm.coe.int/168093586f
https://www.betterinternetforkids.eu/

