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Εκπαιδευτικό Σενάριο: «Αλήθεια ή Ψέματα;» 

 

Το εκπαιδευτικό σενάριο  προτείνεται, ως βοήθημα για την εφαρμογή στην 

τάξη του έργου «Digital Resistance» που υλοποιείται υπό την αιγίδα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τους 

εκπαιδευτικούς:  

Ασημακόπουλο Κωνσταντίνο, Καρακίτσιου Ελισάβετ,  

Σιέμπενου Ευτυχία, Σπήλιου Θωμαΐς 

 

Τίτλος: «Αλήθεια ή Ψέματα»:  Διακρίνοντας τις ψεύτικες ειδήσεις στο Διαδίκτυο 

 

Διδακτική πρόταση: Έκφραση Έκθεση Β’ Λυκείου, Θέματα για συζήτηση και 

έκφραση- έκθεση σχετικά με τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (αφόρμηση από 

το κείμενο του Π. Πάντζου, «Το παράλληλο σχολείο», από τον περιοδικό Τύπο). 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11414/ 

 

Στόχοι:  

Οι μαθητές: 

 Να γνωρίσουν την έννοια των ψευδών ειδήσεων, τα χαρακτηριστικά της 

καθώς και την αρνητική επιρροή της στη διαμόρφωση της κοινής 

γνώμης και των προκαταλήψεων. 

 Να συνειδητοποιήσουν την αξία των ψηφιακών εργαλείων στον 

εντοπισμό και στην αποδόμηση των ψευδών ειδήσεων. 

 Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και κριτική επιλογή πληροφοριών 

μέσα από το υλικό που προσφέρουν οι ενδεικτικοί υπερσύνδεσμοι από 

το διαδίκτυο, να επεξεργάζονται πληροφορίες που αντλούν από 

ποικιλία πηγών και να αποδίδουν τα πορίσματα τους σε διαφορετικά 

επικοινωνιακά πλαίσια. 

  Να μπορούν να χρησιμοποιούν τις Νέες Τεχνολογίες:  ως εργαλεία 

συλλογής πληροφοριών μέσα από έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11414/
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του διαδικτύου,  ως εργαλεία ανάλυσης και αποκωδικοποίησης καθώς 

και αξιολόγησης των πληροφοριών που εμφανίζονται στις ειδήσεις της 

επικαιρότητας,  ως εργαλεία ανεύρεσης και ανάδειξης εποπτικού 

υλικού. 

 Να εξοικειωθούν με  ψηφιακές τεχνικές πραγματικού ελέγχου, εικόνων 

και videoκαθώς και με τα ψηφιακά εργαλεία εντοπισμού πραγματικών 

περιστατικών. 

 Να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική, διερευνητική και τελικά 

βιωματική μάθηση.  

  Να αναπτύξουν πρωτοβουλίες προκειμένου μα ανταποκριθούν στα 

ζητούμενα της επίλυσης προβλημάτων και να κατακτήσουν νέες 

γνώσεις, ιδίως στις τεχνικές διασταύρωσης πληροφοριών σύμφωνα με 

τους κανόνες δεοντολογίας της σύγχρονης ειδησεογραφίας.   

 Να εξοικειωθούν με ορθές τεχνικές καταμερισμού έργου εντός μιας 

ομάδας και της  παρουσίασης των εργασιών τους. 

 

Εκπαιδευτικό ψηφιακό περιβάλλον: Διαδραστικά βιβλία, φυλλομετρητής, 

GoogleDocs, GoogleTranslate, PowerPoint, Coggle, Piktochart, 

βιντεοπροβολέας ή διαδραστικός πίνακας 

 

Χρόνος διεξαγωγής: τρεις (3) διδακτικές ώρες  σε τρεις διαδοχικές φάσεις 

 

Μέθοδος: επαγωγική-διαλεκτική, ομαδοσυνεργατική, διερευνητική 
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Διδακτική αξιοποίηση:  

Α’ Φάση -1η διδακτική ώρα 

(παρουσίαση μεθοδολογίας-χωρισμός ομάδων-ανάθεση εργασιών) 

 

Όλοι οι μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής καλούνται να επισκεφθούν 

το ψηφιακό τους βιβλίο  

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11414/ 

και να διαβάσουν το κείμενο του του Π. Πάντζου, «Το παράλληλο σχολείο», 

από τον περιοδικό Τύπο . Αφού διαβάσουν το κείμενο, ο διδάσκων κατευθύνει 

τη συζήτηση σύμφωνα με την επαγωγική-διαλεκτική μέθοδο (inquiry-based 

learning) στις γνώσεις που έχουν οι μαθητές για τον όρο «ψευδείς ειδήσεις» 

(fake news)  και τα ψηφιακά εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας σήμερα 

για να τα αναγνωρίζουμε. Επικουρικά για την έγκυρη ενημέρωση των 

μαθητών τους παραπέμπουμε να επισκεφθούν επιλεκτικά με βάση τον 

διαθέσιμο χρόνο τους ακόλουθους  

υπερσυνδέσμους: 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%B5%CE%

AF%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%

82 (για τον ορισμό της έννοιας) 

https://www.cnn.gr/tech/story/135662/facebook-me-nea-opla-kai-

symmaxo-tin-texnologia-sxediazei-xtypima-sta-fake-news (μέτρα πρόληψης 

και αντιμετώπισης στην κοινωνική δικτύωση) 

https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/134192/salos-stin-india-pseydeis-

eidiseis-odigisan-sti-dolofonia-dyo-andron (παράδειγμα αρνητικών 

επιπτώσεων των fake newsστην κοινή γνώμη) 

και https://saferinternet4kids.gr/fake-news/  

και 

https://saferinternet4kids.gr/nea/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD

%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-

%CE%AD%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CE%B9-

%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSB105/438/2911,11414/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A8%CE%B5%CF%85%CE%B4%CE%B5%CE%AF%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CE%B4%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82
https://www.cnn.gr/tech/story/135662/facebook-me-nea-opla-kai-symmaxo-tin-texnologia-sxediazei-xtypima-sta-fake-news
https://www.cnn.gr/tech/story/135662/facebook-me-nea-opla-kai-symmaxo-tin-texnologia-sxediazei-xtypima-sta-fake-news
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/134192/salos-stin-india-pseydeis-eidiseis-odigisan-sti-dolofonia-dyo-andron
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/134192/salos-stin-india-pseydeis-eidiseis-odigisan-sti-dolofonia-dyo-andron
https://saferinternet4kids.gr/fake-news/
https://saferinternet4kids.gr/nea/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83/
https://saferinternet4kids.gr/nea/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83/
https://saferinternet4kids.gr/nea/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83/
https://saferinternet4kids.gr/nea/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83/
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%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83/ 

(έρευνα για τη στάση των εφήβων απέναντι στις ψευδείς ειδήσεις καθώς και 

τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν από τους κατάλληλους φορείς). Στόχος της 

δραστηριότητας είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την ύπαρξη και την 

απήχηση των ψευδών ειδήσεων στην καθημερινή τους ενημέρωση, τις 

αρνητικές επιπτώσεις τους στη στάση της κοινής γνώμης καθώς και τη 

δυνατότητα εντοπισμού τέτοιων ειδήσεων με ψηφιακά εργαλεία που έχουν στη 

διάθεσή τους. Εν συντομία, αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια του πρώτου 

μέρους οι μαθητές εισάγονται στις βασικές έννοιες του έργου και της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας, ενώ κατά τη διάρκεια του δεύτερου μέρους 

πραγματοποιούν τη δική τους έρευνα, την οποία στο τρίτο μέρος 

τεκμηριώνουν σε μια μορφή ψηφιακού υλικού και την παρουσιάζουν στην 

ολομέλεια της τάξης. 

Για να κατανοήσουν οι μαθητές τη μεθοδολογία με την οποία θα εργαστούν 

παρουσιάζονται τα βήματα πιστοποίησης μιας σχετικά επίκαιρης είδησης που 

λειτουργεί σαν παράδειγμα παραπλανητικής ή ψευδούς πληροφόρησης (ο 

διδάσκων μπορεί να επιλέξει μια οποιαδήποτε είδηση της επικαιρότητας 

επιθυμεί): 

https://saferinternet4kids.gr/nea/%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B1-%CE%BF%CE%B9-%CE%AD%CF%86%CE%B7%CE%B2%CE%BF%CE%B9-%CE%B1%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD-%CE%BD%CE%B1-%CE%BE%CE%B5%CF%87%CF%89%CF%81%CE%AF%CF%83/
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Η είδηση παρουσιάζεται στην τάξη για σύντομο σχολιασμό. 

 

Το δεύτερο βήμα αφορά την αναζήτηση πηγών για την έρευνα. 

Στο βήμα αυτό αναζητούμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την είδηση 

που αποτελεί το αντικείμενο της έρευνάς μας.  

Οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν την είδηση και να προτείνουν ιδέες. Είναι 

δυνατόν, για παράδειγμα, να εισάγουμε την πληροφορία σε μια μηχανή 

αναζήτησης ή να αναζητήσουμε την(τις) σχετική(σχετικές) εικόνα(εικόνες) στη 

μηχανή αναζήτησης. 

Βοήθεια για την αντίστροφη αναζήτηση εικόνων, συμβουλευτείτε τις 

Ιστοσελίδες πραγματικού ελέγχου και Εργαλεία για την εύρεση στοιχείων στα 

φύλλα εργασίας. 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: είδηση για κρούσμα του ιού έμπολα στη 

Σουηδία σε ελληνικό διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης. 

 

Πηγή: 

https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/160613/kroysma-

toy-ioy-empola-sti-soyidia 

https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/160613/kroysma-toy-ioy-empola-sti-soyidia
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/160613/kroysma-toy-ioy-empola-sti-soyidia
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Αναζητώντας την είδηση σε μηχανή αναζήτησης εμφανίζονται 

συνδέσεις στις ακόλουθες σελίδες με παρόμοιο ύφος και 

περιγραφή της είδησης που αναπαράγεται από την πρώτη πηγή: 

http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BE%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B

1%CF%83%CE%B5-%CE%B7-

%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1-

%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%

B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-

%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%B9/ 

https://www.newsbeast.gr/world/arthro/4382534/ypopto-

kroysma-toy-ioy-empola-se-nosokomeio-tis-soyidias 

https://www.defence-point.gr/news/asthenis-me-ton-io-empola-

se-nosokomeio-stin-soyidia 

Διαβάζοντας προσεκτικά την είδηση, βλέπουμε ότι γίνεται 

αναφορά στην DailyMail και στο Sputnik. 

Ελέγχοντας τις αναφορές βρίσκουμε την ανάρτηση της DailyMail 

https://www.dailymail.co.uk/health/article-6557539/Patient-

Sweden-feared-struck-EBOLA.html 

όπου φαίνεται ότι τα αποτελέσματα των εξετάσεων ακόμη 

αναμένονται 

και του Sputnik όπου διαβάζουμε ότι ο ασθενής απομονώθηκε και 

το νοσοκομείο έκλεισε για προληπτικούς λόγους. 

https://sputniknews.com/europe/201901041071216282-ebola-

sweden-

case/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&ut

m_campaign=sputnik_inter_en&fbclid=IwAR3v4_7tEbr3e_S57gO

OpIvBMDO8P5e1k_w7QmHOvQ5eRJ5QLNzSpm8pWcA 

Ερευνώντας για άλλα δημοσιεύματα με τη σχετική είδηση 

βρίσκουμε μεταξύ άλλων δημοσίευση του αμερικάνικου CNN:  

https://edition.cnn.com/2019/01/04/health/ebola-sweden-

http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BE%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BE%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BE%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BE%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BE%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BE%CE%B5%CF%83%CF%80%CE%B1%CF%83%CE%B5-%CE%B7-%CE%B5%CE%BC%CF%80%CE%BF%CE%BB%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%83%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%B9/
https://www.newsbeast.gr/world/arthro/4382534/ypopto-kroysma-toy-ioy-empola-se-nosokomeio-tis-soyidias
https://www.newsbeast.gr/world/arthro/4382534/ypopto-kroysma-toy-ioy-empola-se-nosokomeio-tis-soyidias
https://www.defence-point.gr/news/asthenis-me-ton-io-empola-se-nosokomeio-stin-soyidia
https://www.defence-point.gr/news/asthenis-me-ton-io-empola-se-nosokomeio-stin-soyidia
https://www.dailymail.co.uk/health/article-6557539/Patient-Sweden-feared-struck-EBOLA.html
https://www.dailymail.co.uk/health/article-6557539/Patient-Sweden-feared-struck-EBOLA.html
https://sputniknews.com/europe/201901041071216282-ebola-sweden-case/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_inter_en&fbclid=IwAR3v4_7tEbr3e_S57gOOpIvBMDO8P5e1k_w7QmHOvQ5eRJ5QLNzSpm8pWcA
https://sputniknews.com/europe/201901041071216282-ebola-sweden-case/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_inter_en&fbclid=IwAR3v4_7tEbr3e_S57gOOpIvBMDO8P5e1k_w7QmHOvQ5eRJ5QLNzSpm8pWcA
https://sputniknews.com/europe/201901041071216282-ebola-sweden-case/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_inter_en&fbclid=IwAR3v4_7tEbr3e_S57gOOpIvBMDO8P5e1k_w7QmHOvQ5eRJ5QLNzSpm8pWcA
https://sputniknews.com/europe/201901041071216282-ebola-sweden-case/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_inter_en&fbclid=IwAR3v4_7tEbr3e_S57gOOpIvBMDO8P5e1k_w7QmHOvQ5eRJ5QLNzSpm8pWcA
https://sputniknews.com/europe/201901041071216282-ebola-sweden-case/?utm_source=push&utm_medium=browser_notification&utm_campaign=sputnik_inter_en&fbclid=IwAR3v4_7tEbr3e_S57gOOpIvBMDO8P5e1k_w7QmHOvQ5eRJ5QLNzSpm8pWcA
https://edition.cnn.com/2019/01/04/health/ebola-sweden-intl/index.html
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intl/index.html 

 

Περισσότεροι σύνδεσμοι μπορεί να βρεθούν με τη βοήθεια των Συνδέσμων 

Πραγματικού Ελέγχου που προτείνονται παρακάτω στα φύλλα εργασίας. 

 

Στο βήμα αυτό οι πληροφορίες που συλλέχθηκαν από τις διάφορες πηγές 

πρέπει να συγκριθούν σε σχέση με το ερώτημα που διατυπώθηκε στο βήμα 1.  

Παρουσιάζουμε στους μαθητές τους συνδέσμους που βρέθηκαν και 

εξηγούμε τις δυνατότητες ανάλυσής τους. 

Ποια πηγή είναι πιστευτή;  

Ποια πηγή παρέχει πληροφορίες για το αντικείμενο της έρευνάς μας;  

Σε τι συμπεράσματα καταλήγουμε αν μελετήσουμε και άλλες πτυχές όπως η 

ημερομηνία, ο συντάκτης, κ.λ.π.  

Τελικά, συνοψίζουμε τα αποτελέσματα της σύγκρισης των στοιχείων που 

συλλέχθηκαν από τις διαφορετικές πηγές.  Σημαντικό, στο σημείο αυτό, είναι 

να τονίσουμε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να γίνει 

σαφής διάκριση μεταξύ αληθούς και ψευδούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η 

έρευνα μπορεί να συμβάλει στην αντίθεση των διαφορετικών θέσεων. 

 

Στο παράδειγμά μας, είναι σαφές ότι η πρώτη σύνδεση με την 

είδηση θέτει ένα πλαίσιο κινδυνολογίας αφού μαζί με την 

είδηση υπάρχει προτροπή στον αναγνώστη να ανατρέξει και 

σε άλλη σχετική είδηση στο ίδιο πνεύμα. 

Από τις συνδέσεις που βρέθηκαν με τη σχετική είδηση η πρώτη 

αφορά τον ιστότοπο του (αυτοαποκαλούμενου 

δημοσιογράφου-συγγραφέα-τουρκολόγου) Νίκου Χειλαδάκη η 

οποία παραπέμπει στην ανάρτηση του Sputnik. 

https://edition.cnn.com/2019/01/04/health/ebola-sweden-intl/index.html
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Οι άλλες δύο συνδέσεις αναφέρουν περιληπτικά το γεγονός 

όπως δημοσιεύεται στο ίδιο ρωσικό πρακτορείο (έχουν δηλαδή 

την ίδια πηγή) αλλά ΔΕΝ αναγράφεται όνομα συντάκτη ή 

συντακτικής ομάδας.   

Επομένως, πρόκειται, μάλλον, για αναπαραγωγή της ίδιας 

πληροφορίας χωρίς επαλήθευση. 

Η δημοσίευση της DailyMail αναφέρει ότι τα αποτελέσματα των 

εξετάσεων για την επιβεβαίωση της ασθένειας αναμένονται. 

 

Για να απαντήσουμε στο ερώτημα περί αξιοπιστίας των πηγών 

αναζητούμε πληροφορίες για τη Daily Mail και το Sputnik.  Έτσι, 

μαθαίνουμε ότι η Daily Mail είναι αγγλική εφημερίδα και 

διαδικτυακή πλατφόρμα ειδήσεων, που συνήθως εκφράζει 

απόψεις προσκείμενες στο Κόμμα των Συντηρητικών και το 

Sputnik (πρακτορείο ειδήσεων, πλατφόρμα ειδήσεων και 

ραδιοφωνική υπηρεσία που ιδρύθηκε από το ρωσικό 
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4 

κυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Rossiya Segodnya με έδρα 

τη Μόσχα.   

Πρόκειται, δηλαδή, για μέσα μαζικής ενημέρωσης με πολιτική 

κατεύθυνση. 

Όλα τα παραπάνω ενισχύουν την περίπτωση μιας διάδοσης 

μιας είδησης με σκοπό την κινδυνολογία. 

Τέλος, μελετώντας το τελευταίο 

αποτέλεσμα της έρευνας, 

δηλαδή, τη δημοσίευση του 

αμερικάνικου CNN 

παρατηρούμε ότι έχει την ίδια 

ημερομηνία και αναφέρει ότι 

σύμφωνα με το νοσοκομείο αποκλείστηκε το γεγονός ο 

σουηδός ασθενής να νοσεί από τον ιό έμπολα. 

Οδηγούμαστε, λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι μια αρχική είδηση 

για έναν ασθενή με συμπτώματα που μπορεί να 

παρουσιαστούν και μετά από μόλυνση από τον ιό έμπολα και 

χωρίς να είναι ακόμη επιβεβαιωμένη, γενικεύεται ως προς το 

μέγεθος της έκτασης (Σουηδία), αναπαράγεται χωρίς 

εξακρίβωση και με πολύ μεγάλη ταχύτητα από μέσα με 

συγκεκριμένη πολιτική ιδεολογία με σκοπό την κινδυνολογία και 

την διαμόρφωση απόψεων. 

 

 

Το βήμα αυτό καταδεικνύει τη σημασία της τεκμηρίωσης της έρευνας με τη 

μορφή ενός ψηφιακού υλικού.  

 

Στο παράδειγμά μας, το παραγόμενο αποτέλεσμα θα 

μπορούσε να είναι ένας εννοιολογικός χάρτης στο Coggle ή 

Popplet είτε μια αφίσα στο Piktochart είτε μια παρουσίαση σε 
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PowerPoint ήPreziή άλλο λογισμικό παρουσιάσεων. 

Σε κάθε περίπτωση, στο αποτέλεσμα προτείνουμε να 

παρουσιάζονται οι διάφορες εκδοχές της είδησης καθώς και 

οι φωτογραφίες τις συνοδεύουν.  Οι όποιες εξηγήσεις θα 

έχουν τη μορφή κειμένου στο GoogleDocs, που προσφέρει τη 

δυνατότητα ταυτόχρονης, συνεργατικής επεξεργασίας του 

εγγράφου από τους μαθητές της ομάδας ακόμη κι αν τεθεί 

μέρος της έρευνας ως εργασία για το σπίτι εξαιτίας του 

περιορισμένου διδακτικού χρόνου. 

 

Έπειτα, οι μαθητές χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες των 5-7 ατόμων και 

ανάλογα με το μέγεθος της τάξης  με βάση τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις 

κλίσεις τους και αφού ο διδάσκων εξηγήσει την ανάγκη ισομερούς κατανομής 

σε κάθε ομάδα ενός «χειριστή Η/Υ», ο οποίος θα χειρίζεται τα ψηφιακά 

εργαλεία, ενός «αποδελτιωτή-μεταφραστή», ο οποίος θα επιλέγει και θα 

μεταφράζει με τη βοήθεια του Google Translateτο χρήσιμο υλικό, ενός 

«δημοσιογράφου» που θα εντοπίζει τις πηγές, ενός «συγγραφέα-συντάκτη» 

που θα αποτυπώνει λεκτικά την πρόοδο της εργασίας της ομάδας και ενός 

«καλλιτέχνη» που θα αποτυπώνει δημιουργικά την πρόοδο εργασίας της 

ομάδας. Αν οι μαθητές ξεπερνούν τους πέντε μπορεί να υπάρχουν για 

παράδειγμα δύο χειριστές Η/Υ κ.ο.κ. Όλες οι ομάδες θα πρέπει να 

υλοποιήσουν τα βήματα της έρευνας, για να πιστοποιήσουν εάν η 

προτεινόμενη είδηση είναι αληθινή ή ψεύτικη και να παρουσιάσουν την 

πρόοδο τους αρχικά στο wikiτης τάξης και στη συνέχεια με τη μορφή μιας 

δημιουργικής ψηφιακής απεικόνισης (εννοιολογικός χάρτης, ψηφιακή αφίσα, 

παρουσίαση). Έπειτα, σε κάθε ομάδα μοιράζεται το αντίστοιχο φύλλο 

εργασίας σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, για να το επεξεργαστεί 

συνεργατικά.  
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Β’ Φάση -2η  διδακτική ώρα 

(αναζήτηση  θεμάτων έρευνας-διερεύνηση του υλικού) 

Το πρώτο βήμα περιλαμβάνει την εύρεση/επιλογή ενός αντικειμένου έρευνας. 

Είναι σημαντικό να υποστηρίξουμε τους μαθητές στην εξεύρεση ενός 

κατάλληλου ερευνητικού θέματος. Η αναζήτηση του θέματος θα μπορούσε 

να γίνει είτε με επιλογή από έναν κατάλογο προτεινόμενων θεμάτων, εάν αυτό 

κρίνεται απαραίτητο, ή αποκλειστικά από τους ίδιους τους μαθητές. Αν οι 

μαθητές δεν είναι εξοικειωμένοι με την έρευνα και για να μην χαθεί πολύτιμος 

διδακτικός χρόνος, οι ειδήσεις προς επαλήθευση θα μπορούσαν να 

προτείνονται στα φύλλα εργασίας από τον διδάσκοντα.  

Το ερώτημα που τίθεται είναι σαφές: είναι σημαντικό να μάθουμε αν το 

αντικείμενο της έρευνας (η πληροφορία) περιέχει ψευδείς, πλαστογραφημένες 

ή εσκεμμένα παρανοημένες πληροφορίες, ποιά πολιτικά ή άλλα κίνητρα 

βρίσκονται πίσω από την πληροφορία και αν η διάδοσή της μπορεί να έχει 

οδηγήσει σε περαιτέρω πραγματικά γεγονότα. 

Πιο συγκεκριμένα, δίνονται στους μαθητές  γενικές οδηγίες σχετικά με την 

επεξεργασία των φύλλων εργασίας και οι μαθητές αφήνονται να 

αυτενεργήσουν. Ο/Η  εκπαιδευτικός  θα έχει ρόλο  συμβουλευτικό και  θα 

ελέγχει διακριτικά τις ομάδες, ώστε να εργάζονται όλοι, παρακολουθώντας 

διακριτικά την πορεία των εργασιών και αφήνοντας την πρωτοβουλία 

δράσης στους μαθητές. Οι μαθητές μετά την πλοήγησή τους στο διαδίκτυο 

και χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά μέσα που υποδεικνύονται σε κάθε φύλλο 

εργασίας, θα συμπληρώσουν τα σχετικά ζητούμενα στο φύλλο εργασίας που 

θα συμπεριλάβουν στην τελική εργασία τους( και την αποτύπωση της σε ένα 

ψηφιακό μέσο) και θα εισάγουν τα βασικά στοιχεία της προόδου τους σε ένα 

Google Docs έγγραφο που θα δημοσιεύουν στο wikiτης τάξης και θα το 

εμπλουτίζουν ανάλογα με την πρόοδο της έρευνας τους καθ’ όλη την πορεία 

της εργασίας τους. 
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Γ’ Φάση - 3η διδακτική ώρα  

(Παραγωγή ενός ψηφιακού μέσου με την αποτύπωση των αποτελεσμάτων 

των εργασιών τους-Παρουσίαση) 

Οι μαθητές παράγουν το ψηφιακό μέσο στο οποίο θα αποτυπώσουν τα 

αποτελέσματα των εργασιών τους. Σημαντικό στοιχείο είναι να 

δικαιολογήσουν γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο μέσο καθώς και τις δυσκολίες 

που αντιμετώπισαν στη διαδικασία αξιολόγησης της είδησης,  τις επιπτώσεις 

της είδησης (αν υπάρχουν) ή τις πιθανές συνέπειες στην κοινή γνώμη 

βραχυπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα. Έπειτα, γίνεται η παρουσίαση των 

εργασιών στον βίντεο-προβολέα ή στον διαδραστικό πίνακα. Τα 

αποτελέσματα θα μπορούσαν να συζητηθούν και σε μεταγενέστερο μάθημα. 

 

Δυνατότητα επέκτασης του σεναρίου ή αναπροσαρμογής: Το μικροσενάριο 

θα μπορούσε με μικρή προσαρμογή των φύλλων εργασίας να διδαχθεί με τη 

μέθοδο project και σε άλλες τάξεις και να καλύψει περισσότερες διδακτικές 

ώρες. 

 

ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 Φύλλο εργασίας 1,  

 Φύλλο εργασίας 2,  

 Φύλλο εργασίας 3, 

 Φύλλο εργασίας 4 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

ΒΗΜΑ 1ο 

Αφού διαβάσετε την παρακάτω είδηση προς αξιολόγηση 

https://aienaristeyein.com/2016/03/23/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%C

E%BA%CE%AE-

%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B1-

%CE%BC%CE%B5-

%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-

%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1/

 

 

να ενσωματώσετε τα εξής στοιχεία με οδηγό τον παρακάτω πίνακα: 

Αξιολόγηση 

της 

ιστοσελίδας 

στην οποία 

εμφανίζεται η 

είδηση 

(αξιοπιστία) 

Αξιολόγηση 

συνοδευτικών 

εικόνων ή 

βίντεο 

αναζητούμε 

την 

προέλευση 

της εικόνας ή  

του βίντεο- 

εντοπισμός 

αλλοιώσεων 

 

Διασταύρωση 

και εξέταση 

αξιοπιστίας 

άλλων πηγών 

της είδησης 

Έλεγχος 

συχνότητας 

εμφάνισης 

της είδησης 

σε άλλες 

ιστοσελίδες 

 Έλεγχος 

του 

κειμένου 

ορθογραφί

α, σύνταξη, 

συγκεκριμέν

η αναφορά 

ονομάτων, 

ημερομηνία

ς κλπ 

Αληθοφάνεια Αποτέλεσμα-

στόχοι που 

πιθανόν 

εξυπηρετεί-

Επιπτώσεις 

(πιθανές ή 

πραγματικές

) 

 

Ποια πηγή 

είναι πιστευτή;  

Ποια πηγή 

παρέχει 

πληροφορίες 

Χρησιμοποιείσ

τε τους 

παρακάτω 

συνδέσμους 

από τη λίστα 

Είναι έγκριτες 

ιστοσελίδες; 

π. χ. μεγάλα 

ειδησεογραφι

κά 

Η είδηση είναι 

μοναδική ή 

έχει 

αναπαραχθεί 

και από άλλες 

 Ποιοτικό 

κείμενο με 

σωστή 

ορθογραφί

α και 

Ανταποκρίνετ

αι σε 

πραγματικά 

δεδομένα; 

Περιέχει 

Π.χ. 

κινδυνολογία

, δημιουργία 

συγκεκριμέν

ου πολιτικού 

https://aienaristeyein.com/2016/03/23/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2016/03/23/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2016/03/23/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2016/03/23/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2016/03/23/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1/
https://aienaristeyein.com/2016/03/23/%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%8D%CE%BB%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CE%B9%CF%83%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CE%BB%CE%B1/
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Συμβουλή: Στην έρευνα σας αξιοποιήστε τα παρακάτω εργαλεία που θα σας 

βοηθήσουν στο έργο σας. 

Ιστοσελίδες πραγματικού ελέγχου και Εργαλεία για την εύρεση στοιχείων 

 https://firstdraftnews.org/ 

Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Χάρβαρντ  [Αγγλικά] 

 https://www.snopes.com/ 

Ανεξάρτητη πλατφόρμα για ψεύτικες ειδήσεις  [Ελληνικά] 

 http://faktenfinder.tagesschau.de/ 

Γεγονότα εύρεσης της γερμανικής καθημερινότητας  [Γερμανικά] 

 https://www.mimikama.at/ 

Αυστριακή πύλη για την εκπαίδευση σχετικά με την κατάχρηση 

διαδικτύου [Γερμανικά] 

 http://ellinikahoaxes.gr/ 

Online ελληνική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ειδήσεων

 [Ελληνικά] 

 http://factchecker.gr 

Online ελληνική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ειδήσεων

 [Ελληνικά] 

 @EUvsDisinfo, @StopFakingNews, @DFRLab στο Twitter [Αγγλικά] 

 https://hoax-slayer.com/ 

Ιστοσελίδα ανάδειξης ψεύτικων ειδήσεων [Αγγλικά] 

για το 

αντικείμενο 

της έρευνάς 

μας;  

Σε τι 

συμπεράσμα

τα 

καταλήγουμε 

αν 

μελετήσουμε 

και άλλες 

πτυχές όπως 

η 

ημερομηνία, 

ο συντάκτης, 

κ.λ.π.  

 

που σας 

δίνεται:  

Χρήσιμοι 

Σύνδεσμοι 

Πραγματικού 

Ελέγχου και 

Εργαλεία 

Επαλήθευσης 

Πραγματικών 

Περιστατικών 

 

πρακτορεία 

Επώνυμοι 

δημοσιογράφ

οι κλπ  

ιστοσελίδες 

Πόσες φορές; 

Παρέχει τις 

ίδιες 

πληροφορίες 

ή είναι 

παραλλαγμέν

η; 

σύνταξη 

που έχει 

γραφτεί 

από 

επαγγελματί

α 

υπερβολές ή 

ανακρίβειες; 

Π.χ αναφορά 

σε έρευνες 

χωρίς 

πιστοποίηση 

ή γεγονότα 

ανεξακρίβωτ

α ή 

παραποιημέν

α; 

κλίματος, 

αύξηση 

πωλήσεων, 

δημοφιλίας 

ιστοσελίδας 

κλπ. 

https://firstdraftnews.org/
https://www.snopes.com/
http://faktenfinder.tagesschau.de/
https://www.mimikama.at/
http://ellinikahoaxes.gr/
http://factchecker.gr/
https://hoax-slayer.com/
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 hoaxes.org/ 

The Hoax Museum, Συλλογή ψεύτικων ειδήσεων από την αρχαιότητα 

μέχρι τις μέρες μας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο [Αγγλικά] 

 https://www.invid-project.eu 

Online υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας και αυθεντικότητας video 

(αρχείων και περιεχομένου) που διαδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα

 [Αγγλικά] 

 

Εργαλεία Επαλήθευσης Πραγματικών Περιστατικών 

 https://www.mapchecking.com 

Εργαλείο προσδιορισμού συγκέντρωσης ανθρώπων  

[Γαλλικά] 

 https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi 

Αντίστροφη αναζήτηση εικόνων με την Google 

 

 

 

 

 https://citizenevidence.amnestyusa.org/ 

Εργαλείο επιβεβαίωσης βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας ΗΠΑ 

(YouTubeDataViewer) 

 https://citizenevidence.org/toolbox/ 

Οδηγίες χρήσης εργαλείων που διατίθενται δωρεάν για εργασίες 

επαλήθευσης (αντίστροφη αναζήτηση εικόνων, βίντεο, προσδιορισμού 

θέσης, αναζήτηση θέσης μέσω κοινωνικών δικτύων, κ.λ.π.)  

1 2 

https://www.invid-project.eu/
https://www.mapchecking.com/
https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://citizenevidence.org/toolbox/
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[Αγγλικά] 

 

BHMA 2o 

Να αποδώσετε λεκτικά σε ένα συνεργατικό πολυτροπικό κείμενο Google Docs 

την πρόοδο της εργασίας σας και τα αποτελέσματα της έρευνας σας, το 

οποίο θα δημοσιεύσετε στο wiki της τάξης. 

Wiki……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Παράδειγμα   

 (Κινδυνολογία-Clickbait) 

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε ανάρτηση σχετικά με τους 

μετανάστες και τον κίνδυνο από τις ασθένειες που αυτοί μεταφέρουν.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας έλεγχος της εικόνας (https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi), 

μας οδηγεί σε άρθρο του ιστότοπου του δημοσιογράφου-συγγραφέα-

τουρκολόγου Νίκου Χειλαδάκη με τίτλο «Νέες θανατηφόρες ασθένειες 

έρχονται με την λαθροεισβολή»  

(http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-

%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%

CE%B5%CF%83-

%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/). 

https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
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Διαβάζοντας βρίσκουμε αναφορές στη γερμανική καθημερινή εφημερίδα 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (από τις σημαντικότερες καθημερινές 

εφημερίδες της Γερμανίας, με την ευρύτερη κυκλοφορία στο εξωτερικό και με 

την ψηφιακή της έκδοση να είναι η δημοφιλέστερη εφημερίδα στα γερμανικά 

στο διαδίκτυο) και στην αγγλική Breitbart London του ακροδεξιού δικτύου 

ειδήσεων Breitbart (από τους φανατικότερους υποστηρικτές του Donald 

Trump το 2016). 

Αναζητώντας την εικόνα που σχετίζεται με το δημοσίευμα της γερμανικής 

εφημερίδας 

(https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jp

g) βρίσκουμε το άρθρο της εφημερίδας με τίτλο «Σύριοι μετανάστες 

μεταδίδουν σαρκώδη νόσο, πολυομελίτιδα, ιραλά, φυματίωση, ηπατίτιδα» 

(https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-

spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/) όπου 

υποστηρίζεται ότι οι μετανάστες από τη Συρία, μεταφέρουν μεταξύ άλλων 

έναν ανθρώπινο ιό που «τρώει» ανθρώπινες σάρκες (δερματική 

λεϊσμανίανση).   

Παρατηρούμε, ακόμη, ότι το άρθρο πλαισιώνεται με αρκετές σοκαριστικές 

εικόνες από διάφορες ασθένειες οι προκαλούν έντονα συναισθήματα στον 

αναγνώστη (συναισθηματική υπερφόρτωση, κατάσταση που επηρεάζει τη 

σωστή λήψη αποφάσεων και επιλογών). 

Αναζητώντας πληροφορίες για τη δερματική λεϊσμανίανση βρίσκουμε 

πληροφορίες από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας ότι μεταδίδεται σε σκύλους 

από τσίμπημα σκνίπας, ενώ οι άνθρωποι προσβάλλονται τυχαία όταν 

βρεθούν σε περιοχή που είναι ενδημική για το παράσιτο.  

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/44351/8954.pdf?sequence=1 

Σε ανάρτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Ζητήματα υγείας 

ταξιδεύοντας στον κόσμο» μαθαίνουμε για τη γεωγραφική κατανομή της 

ασθένειας και ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω 

μολυσμένου αίματος, συρίγγων ή βελονών.  

file:///C:/Users/user/Downloads/9789604521166_gre.pdf 

https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jpg
https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jpg
https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/
https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/44351/8954.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/user/Downloads/9789604521166_gre.pdf
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Σε αναζήτηση για τη σχέση μετανάστευσης και υγείας (αναζήτηση με λέξεις 

κλειδιά μετανάστευση υγεία παγκόσμιος οργανισμός υγείας) διαβάζουμε 

μεταξύ άλλων παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη 

Μπασκόζου ότι «Η Ελλάδα είναι η χώρα που υποδέχεται το 95% των 

προσφύγων και μεταναστών που κατευθύνονται προς την Ευρώπη. 

Το 70% από αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους είναι πρόσφυγες 

(43% από τη Συρία), το 34% είναι παιδιά και το 21% είναι γυναίκες. Το 

κοινωνικό και επιδημιολογικό προφίλ αυτών των πληθυσμών έχει 

τροποποιηθεί το τελευταίο διάστημα και κυριαρχούν οι οικογένειες, τα βρέφη, 

τα μικρά παιδιά, οι έγκυες και οι ηλικιωμένοι. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι 

πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν αποτελούν κίνδυνο για μεταδιδόμενα 

λοιμώδη νοσήματα έχουν όμως ανάγκη προκαταρκτικού ελέγχου και 

επείγουσας υγειονομικής φροντίδας  λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τις 

οποίες ζουν και ταξιδεύουν ενώ πρέπει να συνεκτιμάται το υγειονομικό τους 

προφίλ όπως τα χρόνια νοσήματα.» 

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3710-

ektelestiko- 

Στα αποτελέσματα της αναζήτησης βρίσκουμε, επίσης, ανάρτηση από την 

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Υγεία των μεταναστών» για τα 

έργα της ΕΕ σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών 

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_el 

 

ΒΗΜΑ 3ο 

Να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό μέσο που θα αποτυπώνει τα βήματα 

πιστοποίησης της είδησης που επιλέξατε καθώς και τα αποτελέσματα της 

έρευνας σας. Αυτό μπορεί να είναι ένας εννοιολογικός χάρτης στο εύχρηστο 

πρόγραμμα Coggle, μία ψηφιακή αφίσα ή ένα infographic στο Piktochart 

που θα συνοψίζει τα κύρια σημεία της έρευνας σας με γραφική απεικόνιση ή 

μια παρουσίαση στο PowerPoint ή στο Prezi που προσφέρει δυνατότητες 

μιας πιο δυναμικής επεξεργασίας των δεδομένων (κινούμενες εικόνες, ζουμ 

κλπ) το οποίο θα παρουσιάσετε στην ολομέλεια της τάξης. 

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3710-ektelestiko-
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3710-ektelestiko-
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_el
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 Συμβουλή: Σε κάθε περίπτωση, στο αποτέλεσμα προτείνουμε να 

παρουσιάζονται οι διάφορες εκδοχές της είδησης καθώς και οι φωτογραφίες 

τις συνοδεύουν.  Οι όποιες εξηγήσεις θα έχουν τη μορφή κειμένου. Σημαντικό, 

στο σημείο αυτό, είναι να τονίσουμε το γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις 

δεν είναι δυνατόν να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ αληθούς και ψευδούς. Σε 

τέτοιες περιπτώσεις, η έρευνα μπορεί να συμβάλει στην παρουσίαση και 

αξιολόγηση των διαφορετικών θέσεων. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: (καλό είναι να προσαρμοστεί στη δική σας έρευνα)
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

ΒΗΜΑ 1ο 

Αφού διαβάσετε την παρακάτω είδηση προς αξιολόγηση: 

http://www.tokoulouri.com/culture/ipourgos_pedias_filis/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

να ενσωματώσετε τα εξής στοιχεία με οδηγό τον παρακάτω πίνακα: 

Αξιολόγηση 

της 

ιστοσελίδας 

στην οποία 

εμφανίζεται η 

είδηση 

(αξιοπιστία) 

Αξιολόγηση 

συνοδευτικών 

εικόνων ή 

βίντεο 

αναζητούμε 

την 

προέλευση 

της εικόνας ή  

του βίντεο- 

εντοπισμός 

αλλοιώσεων 

 

Διασταύρωση 

και εξέταση 

αξιοπιστίας 

άλλων πηγών 

της είδησης 

Έλεγχος 

συχνότητας 

εμφάνισης 

της είδησης 

σε άλλες 

ιστοσελίδες 

 Έλεγχος 

του 

κειμένου 

ορθογραφί

α, σύνταξη, 

συγκεκριμέν

η αναφορά 

ονομάτων, 

ημερομηνία

ς κλπ 

Αληθοφάνεια Αποτέλεσμα-

στόχοι που 

πιθανόν 

εξυπηρετεί-

Επιπτώσεις 

(πιθανές ή 

πραγματικές

) 

 

Ποια πηγή 

είναι πιστευτή;  

Ποια πηγή 

παρέχει 

πληροφορίες 

για το 

αντικείμενο 

της έρευνάς 

μας;  

Σε τι 

συμπεράσμα

τα 

καταλήγουμε 

αν 

μελετήσουμε 

και άλλες 

πτυχές όπως 

Χρησιμοποιείσ

τε τους 

παρακάτω 

συνδέσμους 

από τη λίστα 

που σας 

δίνεται:  

Χρήσιμοι 

Σύνδεσμοι 

Πραγματικού 

Ελέγχου και 

Εργαλεία 

Επαλήθευσης 

Πραγματικών 

Περιστατικών 

 

Είναι έγκριτες 

ιστοσελίδες; 

π. χ. μεγάλα 

ειδησεογραφι

κά 

πρακτορεία 

Επώνυμοι 

δημοσιογράφ

οι κλπ  

Η είδηση είναι 

μοναδική ή 

έχει 

αναπαραχθεί 

και από άλλες 

ιστοσελίδες 

Πόσες φορές; 

Παρέχει τις 

ίδιες 

πληροφορίες 

ή είναι 

παραλλαγμέν

η; 

 Ποιοτικό 

κείμενο με 

σωστή 

ορθογραφί

α και 

σύνταξη 

που έχει 

γραφτεί 

από 

επαγγελματί

α 

Ανταποκρίνετ

αι σε 

πραγματικά 

δεδομένα; 

Περιέχει 

υπερβολές ή 

ανακρίβειες; 

Π.χ αναφορά 

σε έρευνες 

χωρίς 

πιστοποίηση 

ή γεγονότα 

ανεξακρίβωτ

α ή 

παραποιημέν

α; 

Π.χ. 

κινδυνολογία

, δημιουργία 

συγκεκριμέν

ου πολιτικού 

κλίματος, 

αύξηση 

πωλήσεων, 

δημοφιλίας 

ιστοσελίδας 

κλπ. 

http://www.tokoulouri.com/culture/ipourgos_pedias_filis/
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Συμβουλή: Στην έρευνα σας αξιοποιήστε τα παρακάτω εργαλεία που θα σας 

βοηθήσουν στο έργο σας. 

Ιστοσελίδες πραγματικού ελέγχου και Εργαλεία για την εύρεση στοιχείων 

 https://firstdraftnews.org/ 

Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Χάρβαρντ  [Αγγλικά] 

 https://www.snopes.com/ 

Ανεξάρτητη πλατφόρμα για ψεύτικες ειδήσεις  [Ελληνικά] 

 http://faktenfinder.tagesschau.de/ 

Γεγονότα εύρεσης της γερμανικής καθημερινότητας  [Γερμανικά] 

 https://www.mimikama.at/ 

Αυστριακή πύλη για την εκπαίδευση σχετικά με την κατάχρηση 

διαδικτύου [Γερμανικά] 

 http://ellinikahoaxes.gr/ 

Online ελληνική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ειδήσεων

 [Ελληνικά] 

 http://factchecker.gr 

Online ελληνική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ειδήσεων

 [Ελληνικά] 

 @EUvsDisinfo, @StopFakingNews, @DFRLab στο Twitter [Αγγλικά] 

 https://hoax-slayer.com/ 

Ιστοσελίδα ανάδειξης ψεύτικων ειδήσεων [Αγγλικά] 

 hoaxes.org/ 

The Hoax Museum, Συλλογή ψεύτικων ειδήσεων από την αρχαιότητα 

μέχρι τις μέρες μας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο [Αγγλικά] 

 https://www.invid-project.eu 

η 

ημερομηνία, 

ο συντάκτης, 

κ.λ.π.  

 

https://firstdraftnews.org/
https://www.snopes.com/
http://faktenfinder.tagesschau.de/
https://www.mimikama.at/
http://ellinikahoaxes.gr/
http://factchecker.gr/
https://hoax-slayer.com/
https://www.invid-project.eu/
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Online υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας και αυθεντικότητας video 

(αρχείων και περιεχομένου) που διαδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα

 [Αγγλικά] 

 

Εργαλεία Επαλήθευσης Πραγματικών Περιστατικών 

 https://www.mapchecking.com 

Εργαλείο προσδιορισμού συγκέντρωσης ανθρώπων  

[Γαλλικά] 

 https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi 

Αντίστροφη αναζήτηση εικόνων με την Google 

 

 

 

 

 https://citizenevidence.amnestyusa.org/ 

Εργαλείο επιβεβαίωσης βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας ΗΠΑ 

(YouTubeDataViewer) 

 https://citizenevidence.org/toolbox/ 

Οδηγίες χρήσης εργαλείων που διατίθενται δωρεάν για εργασίες 

επαλήθευσης (αντίστροφη αναζήτηση εικόνων, βίντεο, προσδιορισμού 

θέσης, αναζήτηση θέσης μέσω κοινωνικών δικτύων, κ.λ.π.)  

[Αγγλικά] 

 

 

 

1 2 

https://www.mapchecking.com/
https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://citizenevidence.org/toolbox/
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BHMA 2o 

Να αποδώσετε λεκτικά σε ένα συνεργατικό πολυτροπικό κείμενο Google Docs 

την πρόοδο της εργασίας σας και τα αποτελέσματα της έρευνας σας, το 

οποίο θα δημοσιεύσετε στο wiki της τάξης. 

Wiki……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Παράδειγμα   

 (Κινδυνολογία-Clickbait) 

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε ανάρτηση σχετικά με τους 

μετανάστες και τον κίνδυνο από τις ασθένειες που αυτοί μεταφέρουν.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας έλεγχος της εικόνας (https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi), 

μας οδηγεί σε άρθρο του ιστότοπου του δημοσιογράφου-συγγραφέα-

τουρκολόγου Νίκου Χειλαδάκη με τίτλο «Νέες θανατηφόρες ασθένειες 

έρχονται με την λαθροεισβολή»  

(http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-

%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%

CE%B5%CF%83-

%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/). 

Διαβάζοντας βρίσκουμε αναφορές στη γερμανική καθημερινή εφημερίδα 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (από τις σημαντικότερες καθημερινές 

https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
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εφημερίδες της Γερμανίας, με την ευρύτερη κυκλοφορία στο εξωτερικό και με 

την ψηφιακή της έκδοση να είναι η δημοφιλέστερη εφημερίδα στα γερμανικά 

στο διαδίκτυο) και στην αγγλική Breitbar tLondon του ακροδεξιού δικτύου 

ειδήσεων Breitbart (από τους φανατικότερους υποστηρικτές του Donald 

Trump το 2016). 

Αναζητώντας την εικόνα που σχετίζεται με το δημοσίευμα της γερμανικής 

εφημερίδας 

(https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jp

g) βρίσκουμε το άρθρο της εφημερίδας με τίτλο «Σύριοι μετανάστες 

μεταδίδουν σαρκώδη νόσο, πολυομελίτιδα, ιραλά, φυματίωση, ηπατίτιδα» 

(https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-

spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/) όπου 

υποστηρίζεται ότι οι μετανάστες από τη Συρία, μεταφέρουν μεταξύ άλλων 

έναν ανθρώπινο ιό που «τρώει» ανθρώπινες σάρκες (δερματική 

λεϊσμανίανση).   

Παρατηρούμε, ακόμη, ότι το άρθρο πλαισιώνεται με αρκετές σοκαριστικές 

εικόνες από διάφορες ασθένειες οι προκαλούν έντονα συναισθήματα στον 

αναγνώστη (συναισθηματική υπερφόρτωση, κατάσταση που επηρεάζει τη 

σωστή λήψη αποφάσεων και επιλογών). 

Αναζητώντας πληροφορίες για τη δερματική λεϊσμανίανση βρίσκουμε 

πληροφορίες από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας ότι μεταδίδεται σε σκύλους 

από τσίμπημα σκνίπας, ενώ οι άνθρωποι προσβάλλονται τυχαία όταν 

βρεθούν σε περιοχή που είναι ενδημική για το παράσιτο.  

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/44351/8954.pdf?sequence=1 

Σε ανάρτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Ζητήματα υγείας 

ταξιδεύοντας στον κόσμο» μαθαίνουμε για τη γεωγραφική κατανομή της 

ασθένειας και ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω 

μολυσμένου αίματος, συρίγγων ή βελονών.  

file:///C:/Users/user/Downloads/9789604521166_gre.pdf 

Σε αναζήτηση για τη σχέση μετανάστευσης και υγείας (αναζήτηση με λέξεις 

κλειδιά μετανάστευση υγεία παγκόσμιος οργανισμός υγείας) διαβάζουμε 

https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jpg
https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jpg
https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/
https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/44351/8954.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/user/Downloads/9789604521166_gre.pdf
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μεταξύ άλλων παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη 

Μπασκόζου ότι «Η Ελλάδα είναι η χώρα που υποδέχεται το 95% των 

προσφύγων και μεταναστών που κατευθύνονται προς την Ευρώπη. 

Το 70% από αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους είναι πρόσφυγες 

(43% από τη Συρία), το 34% είναι παιδιά και το 21% είναι γυναίκες. Το 

κοινωνικό και επιδημιολογικό προφίλ αυτών των πληθυσμών έχει 

τροποποιηθεί το τελευταίο διάστημα και κυριαρχούν οι οικογένειες, τα βρέφη, 

τα μικρά παιδιά, οι έγκυες και οι ηλικιωμένοι. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι 

πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν αποτελούν κίνδυνο για μεταδιδόμενα 

λοιμώδη νοσήματα έχουν όμως ανάγκη προκαταρκτικού ελέγχου και 

επείγουσας υγειονομικής φροντίδας  λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τις 

οποίες ζουν και ταξιδεύουν ενώ πρέπει να συνεκτιμάται το υγειονομικό τους 

προφίλ όπως τα χρόνια νοσήματα.» 

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3710-

ektelestiko- 

Στα αποτελέσματα της αναζήτησης βρίσκουμε, επίσης, ανάρτηση από την 

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Υγεία των μεταναστών» για τα 

έργα της ΕΕ σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών 

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_el 

 

ΒΗΜΑ 3ο 

Να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό μέσο που θα αποτυπώνει τα βήματα 

πιστοποίησης της είδησης που επιλέξατε καθώς και τα αποτελέσματα της 

έρευνας σας. Αυτό μπορεί να είναι ένας εννοιολογικός χάρτης στο εύχρηστο 

πρόγραμμα Coggle ( https://coggle.it/)ήPopplet (http://popplet.com/), μία 

ψηφιακή αφίσα ή ένα infographic στο Piktochart 

(https://piktochart.com/)που θα συνοψίζει τα κύρια σημεία της έρευνας σας 

με γραφική απεικόνιση ή μια παρουσίαση στο PowerPoint  ή στο Prezi 

(https://prezi.com/) που προσφέρει δυνατότητες μιας πιο δυναμικής 

επεξεργασίας των δεδομένων (κινούμενες εικόνες, ζουμ κλπ) το οποίο θα 

παρουσιάσετε στην ολομέλεια της τάξης. 

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3710-ektelestiko-
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3710-ektelestiko-
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_el
https://coggle.it/
http://popplet.com/
https://piktochart.com/
https://prezi.com/
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 Συμβουλή: Σε κάθε περίπτωση, στο αποτέλεσμα προτείνουμε να 

παρουσιάζονται οι διάφορες εκδοχές της είδησης καθώς και οι φωτογραφίες 

ή το οπτικοακουστικό υλικό που τις συνοδεύουν.  Οι όποιες εξηγήσεις θα 

έχουν τη μορφή κειμένου. Σημαντικό, στο σημείο αυτό, είναι να τονίσουμε το 

γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να γίνει σαφής διάκριση 

μεταξύ αληθούς και ψευδούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η έρευνα μπορεί να 

συμβάλει στην παρουσίαση και αξιολόγηση των διαφορετικών θέσεων. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: (πρέπει να προσαρμοστεί στη δική σας έρευνα) 

 

Ψηφιακή Αφίσα 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

ΒΗΜΑ 1ο 

Αφού διαβάσετε την παρακάτω είδηση προς αξιολόγηση: 

https://mariosdimopoulos.com/emvolia/τα-αντιγριπικά-εμβόλια-είναι-

αναποτε/ 

 

να ενσωματώσετε τα εξής στοιχεία με οδηγό τον παρακάτω πίνακα: 

Αξιολόγηση 

της 

ιστοσελίδας 

στην οποία 

εμφανίζεται η 

είδηση 

(αξιοπιστία) 

Αξιολόγηση 

συνοδευτικών 

εικόνων ή 

βίντεο 

αναζητούμε 

την 

προέλευση 

της εικόνας ή  

του βίντεο- 

εντοπισμός 

αλλοιώσεων 

 

Διασταύρωση 

και εξέταση 

αξιοπιστίας 

άλλων πηγών 

της είδησης 

Έλεγχος 

συχνότητας 

εμφάνισης 

της είδησης 

σε άλλες 

ιστοσελίδες 

 Έλεγχος 

του 

κειμένου 

ορθογραφί

α, σύνταξη, 

συγκεκριμέν

η αναφορά 

ονομάτων, 

ημερομηνία

ς κλπ 

Αληθοφάνεια Αποτέλεσμα-

στόχοι που 

πιθανόν 

εξυπηρετεί-

Επιπτώσεις 

(πιθανές ή 

πραγματικές

) 

 

Ποια πηγή 

είναι πιστευτή;  

Ποια πηγή 

παρέχει 

πληροφορίες 

για το 

αντικείμενο 

της έρευνάς 

μας;  

Σε τι 

συμπεράσμα

τα 

Χρησιμοποιείσ

τε τους 

παρακάτω 

συνδέσμους 

από τη λίστα 

που σας 

δίνεται:  

Χρήσιμοι 

Σύνδεσμοι 

Πραγματικού 

Ελέγχου 

καιΕργαλεία 

Είναι έγκριτες 

ιστοσελίδες; 

π. χ. μεγάλα 

ειδησεογραφι

κά 

πρακτορεία 

Επώνυμοι 

δημοσιογράφ

οι κλπ  

Η είδηση είναι 

μοναδική ή 

έχει 

αναπαραχθεί 

και από άλλες 

ιστοσελίδες 

Πόσες φορές; 

Παρέχει τις 

ίδιες 

πληροφορίες 

ή είναι 

παραλλαγμέν

 Ποιοτικό 

κείμενο με 

σωστή 

ορθογραφί

α και 

σύνταξη 

που έχει 

γραφτεί 

από 

επαγγελματί

α 

Ανταποκρίνετ

αι σε 

πραγματικά 

δεδομένα; 

Περιέχει 

υπερβολές ή 

ανακρίβειες; 

Π.χ αναφορά 

σε έρευνες 

χωρίς 

πιστοποίηση 

ή γεγονότα 

Π.χ. 

κινδυνολογία

, δημιουργία 

συγκεκριμέν

ου πολιτικού 

κλίματος, 

αύξηση 

πωλήσεων, 

δημοφιλίας 

ιστοσελίδας 

κλπ. 

https://mariosdimopoulos.com/emvolia/τα-αντιγριπικά-εμβόλια-είναι-αναποτε/
https://mariosdimopoulos.com/emvolia/τα-αντιγριπικά-εμβόλια-είναι-αναποτε/
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Συμβουλή: Στην έρευνα σας αξιοποιήστε τα παρακάτω εργαλεία που θα σας 

βοηθήσουν στο έργο σας. 

Ιστοσελίδες πραγματικού ελέγχου και Εργαλεία για την εύρεση στοιχείων 

 https://firstdraftnews.org/ 

Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Χάρβαρντ  [Αγγλικά] 

 https://www.snopes.com/ 

Ανεξάρτητη πλατφόρμα για ψεύτικες ειδήσεις  [Ελληνικά] 

 http://faktenfinder.tagesschau.de/ 

Γεγονότα εύρεσης της γερμανικής καθημερινότητας  [Γερμανικά] 

 https://www.mimikama.at/ 

Αυστριακή πύλη για την εκπαίδευση σχετικά με την κατάχρηση 

διαδικτύου [Γερμανικά] 

 http://ellinikahoaxes.gr/ 

Online ελληνική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ειδήσεων

 [Ελληνικά] 

 http://factchecker.gr 

Online ελληνική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ειδήσεων

 [Ελληνικά] 

 @EUvsDisinfo, @StopFakingNews, @DFRLab στο Twitter [Αγγλικά] 

 https://hoax-slayer.com/ 

Ιστοσελίδα ανάδειξης ψεύτικων ειδήσεων [Αγγλικά] 

 hoaxes.org/ 

The Hoax Museum, Συλλογή ψεύτικων ειδήσεων από την αρχαιότητα 

μέχρι τις μέρες μας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο [Αγγλικά] 

καταλήγουμε 

αν 

μελετήσουμε 

και άλλες 

πτυχές όπως 

η 

ημερομηνία, 

ο συντάκτης, 

κ.λ.π.  

 

Επαλήθευσης 

Πραγματικών 

Περιστατικών 

 

η; ανεξακρίβωτ

α ή 

παραποιημέν

α; 

https://firstdraftnews.org/
https://www.snopes.com/
http://faktenfinder.tagesschau.de/
https://www.mimikama.at/
http://ellinikahoaxes.gr/
http://factchecker.gr/
https://hoax-slayer.com/


 

[29] 
 

 https://www.invid-project.eu 

Online υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας και αυθεντικότητας video 

(αρχείων και περιεχομένου) που διαδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα

 [Αγγλικά] 

 

Εργαλεία Επαλήθευσης Πραγματικών Περιστατικών 

 https://www.mapchecking.com 

Εργαλείο προσδιορισμού συγκέντρωσης ανθρώπων  

[Γαλλικά] 

 https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi 

Αντίστροφη αναζήτηση εικόνων με την Google 

 

 

 

 

 https://citizenevidence.amnestyusa.org/ 

Εργαλείο επιβεβαίωσης βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας ΗΠΑ 

(YouTubeDataViewer) 

 https://citizenevidence.org/toolbox/ 

Οδηγίες χρήσης εργαλείων που διατίθενται δωρεάν για εργασίες 

επαλήθευσης (αντίστροφη αναζήτηση εικόνων, βίντεο, προσδιορισμού 

θέσης, αναζήτηση θέσης μέσω κοινωνικών δικτύων, κ.λ.π.)  

[Αγγλικά] 

 

 

1 2 

https://www.invid-project.eu/
https://www.mapchecking.com/
https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://citizenevidence.org/toolbox/
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BHMA 2o 

Να αποδώσετε λεκτικά σε ένα συνεργατικό πολυτροπικό κείμενο GoogleDocs 

την πρόοδο της εργασίας σας και τα αποτελέσματα της έρευνας σας, το 

οποίο θα δημοσιεύσετε στο wiki της τάξης. 

Wiki……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Παράδειγμα   

 (Κινδυνολογία-Clickbait) 

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε ανάρτηση σχετικά με τους 

μετανάστες και τον κίνδυνο από τις ασθένειες που αυτοί μεταφέρουν.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας έλεγχος της εικόνας (https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi), 

μας οδηγεί σε άρθρο του ιστότοπου του δημοσιογράφου-συγγραφέα-

τουρκολόγου Νίκου Χειλαδάκη με τίτλο «Νέες θανατηφόρες ασθένειες 

έρχονται με την λαθροεισβολή»  

(http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-

%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%

CE%B5%CF%83-

%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/). 

https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
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Διαβάζοντας βρίσκουμε αναφορές στη γερμανική καθημερινή εφημερίδα 

FrankfurterνAllgemeineνZeitung (από τις σημαντικότερες καθημερινές 

εφημερίδες της Γερμανίας, με την ευρύτερη κυκλοφορία στο εξωτερικό και με 

την ψηφιακή της έκδοση να είναι η δημοφιλέστερη εφημερίδα στα γερμανικά 

στο διαδίκτυο) και στην αγγλική Breitbartν London του ακροδεξιού δικτύου 

ειδήσεων Breitbart (από τους φανατικότερους υποστηρικτές του 

DonaldνTrump το 2016). 

Αναζητώντας την εικόνα που σχετίζεται με το δημοσίευμα της γερμανικής 

εφημερίδας 

(https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jp

g) βρίσκουμε το άρθρο της εφημερίδας με τίτλο «Σύριοι μετανάστες 

μεταδίδουν σαρκώδη νόσο, πολυομελίτιδα, ιραλά, φυματίωση, ηπατίτιδα» 

(https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-

spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/) όπου 

υποστηρίζεται ότι οι μετανάστες από τη Συρία, μεταφέρουν μεταξύ άλλων 

έναν ανθρώπινο ιό που «τρώει» ανθρώπινες σάρκες (δερματική 

λεϊσμανίανση).   

Παρατηρούμε, ακόμη, ότι το άρθρο πλαισιώνεται με αρκετές σοκαριστικές 

εικόνες από διάφορες ασθένειες οι προκαλούν έντονα συναισθήματα στον 

αναγνώστη (συναισθηματική υπερφόρτωση, κατάσταση που επηρεάζει τη 

σωστή λήψη αποφάσεων και επιλογών). 

Αναζητώντας πληροφορίες για τη δερματική λεϊσμανίανση βρίσκουμε 

πληροφορίες από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας ότι μεταδίδεται σε σκύλους 

από τσίμπημα σκνίπας, ενώ οι άνθρωποι προσβάλλονται τυχαία όταν 

βρεθούν σε περιοχή που είναι ενδημική για το παράσιτο.  

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/44351/8954.pdf?sequence=1 

Σε ανάρτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Ζητήματα υγείας 

ταξιδεύοντας στον κόσμο» μαθαίνουμε για τη γεωγραφική κατανομή της 

ασθένειας και ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω 

μολυσμένου αίματος, συρίγγων ή βελονών.  

file:///C:/Users/user/Downloads/9789604521166_gre.pdf 

https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jpg
https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jpg
https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/
https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/44351/8954.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/user/Downloads/9789604521166_gre.pdf
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Σε αναζήτηση για τη σχέση μετανάστευσης και υγείας (αναζήτηση με λέξεις 

κλειδιά μετανάστευση υγεία παγκόσμιος οργανισμός υγείας) διαβάζουμε 

μεταξύ άλλων παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη 

Μπασκόζου ότι «Η Ελλάδα είναι η χώρα που υποδέχεται το 95% των 

προσφύγων και μεταναστών που κατευθύνονται προς την Ευρώπη. 

Το 70% από αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους είναι πρόσφυγες 

(43% από τη Συρία), το 34% είναι παιδιά και το 21% είναι γυναίκες. Το κοινωνικό 

και επιδημιολογικό προφίλ αυτών των πληθυσμών έχει τροποποιηθεί το 

τελευταίο διάστημα και κυριαρχούν οι οικογένειες, τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, 

οι έγκυες και οι ηλικιωμένοι. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι πρόσφυγες και οι 

μετανάστες δεν αποτελούν κίνδυνο για μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσήματα 

έχουν όμως ανάγκη προκαταρκτικού ελέγχου και επείγουσας υγειονομικής 

φροντίδας  λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες ζουν και ταξιδεύουν 

ενώ πρέπει να συνεκτιμάται το υγειονομικό τους προφίλ όπως τα χρόνια 

νοσήματα.» http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-

releases/3710-ektelestiko- 

Στα αποτελέσματα της αναζήτησης βρίσκουμε, επίσης, ανάρτηση από την 

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Υγεία των μεταναστών» για τα 

έργα της ΕΕ σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών 

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_el 

 

ΒΗΜΑ 3ο 

Να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό μέσο που θα αποτυπώνει τα βήματα 

πιστοποίησης της είδησης που επιλέξατε καθώς και τα αποτελέσματα της 

έρευνας σας. Αυτό μπορεί να είναι ένας εννοιολογικός χάρτης στο εύχρηστο 

πρόγραμμα Coggle (https://coggle.it/) ή Popplet (http://popplet.com/), μία 

ψηφιακή αφίσα ή ένα infographic στο Piktochart (https://piktochart.com/) 

που θα συνοψίζει τα κύρια σημεία της έρευνας σας με γραφική απεικόνιση ή 

μια παρουσίαση στο PowerPoint ή στο Prezi (https://prezi.com/) που 

προσφέρει δυνατότητες μιας πιο δυναμικής επεξεργασίας των δεδομένων 

http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3710-ektelestiko-
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3710-ektelestiko-
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_el
https://coggle.it/
http://popplet.com/
https://piktochart.com/
https://prezi.com/
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(κινούμενες εικόνες, ζουμ κλπ) το οποίο θα παρουσιάσετε στην ολομέλεια της 

τάξης. 

Συμβουλή: Σε κάθε περίπτωση, στο αποτέλεσμα προτείνουμε να 

παρουσιάζονται οι διάφορες εκδοχές της είδησης καθώς και οι φωτογραφίες 

ή το οπτικοακουστικό υλικό που τις συνοδεύουν.  Οι όποιες εξηγήσεις θα 

έχουν τη μορφή κειμένου. Σημαντικό, στο σημείο αυτό, είναι να τονίσουμε το 

γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να γίνει σαφής διάκριση 

μεταξύ αληθούς και ψευδούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η έρευνα μπορεί να 

συμβάλει στην παρουσίαση και αξιολόγηση των διαφορετικών θέσεων. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: (καλό είναι να προσαρμοστεί στη δική σας έρευνα) 

https://www.liberal.gr/apopsi/FakeNews-i-isonalitheiasin-tou-21ou-

aiona/220778 

 Ένα πρόχειρο διάγραμμα του κειμένου στον παρακάτω σύνδεσμο θα σας 

βοηθήσει: 

http://popplet.com/app/#/5420219 

 

 

 

  

https://www.liberal.gr/apopsi/FakeNews-i-isonalitheiasin-tou-21ou-aiona/220778
https://www.liberal.gr/apopsi/FakeNews-i-isonalitheiasin-tou-21ou-aiona/220778
http://popplet.com/app/#/5420219
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

Αφού διαβάσετε την παρακάτω είδηση προς αξιολόγηση: 

https://mati-gr-news.blogspot.com/2019/06/syria-

2019.html?m=1&fbclid=IwAR3_llAa1iuV9YessdOkOt5sGdkPRTCcnTmQjaKlI28

orUaN0E4LeacXE6A 

 

να ενσωματώσετε τα εξής στοιχεία με οδηγό τον παρακάτω πίνακα: 

Αξιολόγηση 

της 

ιστοσελίδας 

στην οποία 

εμφανίζεται η 

είδηση 

(αξιοπιστία) 

Αξιολόγηση 

συνοδευτικών 

εικόνων ή 

βίντεο 

αναζητούμε 

την 

προέλευση 

της εικόνας ή  

του βίντεο- 

εντοπισμός 

αλλοιώσεων 

 

Διασταύρωση 

και εξέταση 

αξιοπιστίας 

άλλων πηγών 

της είδησης 

Έλεγχος 

συχνότητας 

εμφάνισης 

της είδησης 

σε άλλες 

ιστοσελίδες 

 Έλεγχος 

του 

κειμένου 

ορθογραφί

α, σύνταξη, 

συγκεκριμέν

η αναφορά 

ονομάτων, 

ημερομηνία

ς κλπ 

Αληθοφάνεια Αποτέλεσμα-

στόχοι που 

πιθανόν 

εξυπηρετεί-

Επιπτώσεις 

(πιθανές ή 

πραγματικές

) 

 

Ποια πηγή 

είναι πιστευτή;  

Ποια πηγή 

παρέχει 

πληροφορίες 

για το 

Χρησιμοποιείσ

τε τους 

παρακάτω 

συνδέσμους 

από τη λίστα 

που σας 

Είναι έγκριτες 

ιστοσελίδες; 

π. χ. μεγάλα 

ειδησεογραφι

κά 

πρακτορεία 

Η είδηση είναι 

μοναδική ή 

έχει 

αναπαραχθεί 

και από άλλες 

ιστοσελίδες 

 Ποιοτικό 

κείμενο με 

σωστή 

ορθογραφί

α και 

σύνταξη 

Ανταποκρίνετ

αι σε 

πραγματικά 

δεδομένα; 

Περιέχει 

υπερβολές ή 

Π.χ. 

κινδυνολογία

, δημιουργία 

συγκεκριμέν

ου πολιτικού 

κλίματος, 

https://mati-gr-news.blogspot.com/2019/06/syria-2019.html?m=1&fbclid=IwAR3_llAa1iuV9YessdOkOt5sGdkPRTCcnTmQjaKlI28orUaN0E4LeacXE6A
https://mati-gr-news.blogspot.com/2019/06/syria-2019.html?m=1&fbclid=IwAR3_llAa1iuV9YessdOkOt5sGdkPRTCcnTmQjaKlI28orUaN0E4LeacXE6A
https://mati-gr-news.blogspot.com/2019/06/syria-2019.html?m=1&fbclid=IwAR3_llAa1iuV9YessdOkOt5sGdkPRTCcnTmQjaKlI28orUaN0E4LeacXE6A
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Συμβουλή: Στην έρευνα σας αξιοποιήστε τα παρακάτω εργαλεία που θα σας 

βοηθήσουν στο έργο σας. 

Ιστοσελίδες πραγματικού ελέγχου και Εργαλεία για την εύρεση στοιχείων 

 https://firstdraftnews.org/ 

Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Χάρβαρντ  [Αγγλικά] 

 https://www.snopes.com/ 

Ανεξάρτητη πλατφόρμα για ψεύτικες ειδήσεις  [Ελληνικά] 

 http://faktenfinder.tagesschau.de/ 

Γεγονότα εύρεσης της γερμανικής καθημερινότητας  [Γερμανικά] 

 https://www.mimikama.at/ 

Αυστριακή πύλη για την εκπαίδευση σχετικά με την κατάχρηση 

διαδικτύου [Γερμανικά] 

 http://ellinikahoaxes.gr/ 

Online ελληνική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ειδήσεων

 [Ελληνικά] 

 http://factchecker.gr 

Online ελληνική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ειδήσεων

 [Ελληνικά] 

 @EUvsDisinfo, @StopFakingNews, @DFRLab στο Twitter [Αγγλικά] 

 https://hoax-slayer.com/ 

Ιστοσελίδα ανάδειξης ψεύτικων ειδήσεων [Αγγλικά] 

αντικείμενο 

της έρευνάς 

μας;  

Σε τι 

συμπεράσμα

τα 

καταλήγουμε 

αν 

μελετήσουμε 

και άλλες 

πτυχές όπως 

η 

ημερομηνία, 

ο συντάκτης, 

κ.λ.π.  

 

δίνεται:  

Χρήσιμοι 

Σύνδεσμοι 

Πραγματικού 

Ελέγχου και 

Εργαλεία 

Επαλήθευσης 

Πραγματικών 

Περιστατικών 

 

Επώνυμοι 

δημοσιογράφ

οι κλπ  

Πόσες φορές; 

Παρέχει τις 

ίδιες 

πληροφορίες 

ή είναι 

παραλλαγμέν

η; 

που έχει 

γραφτεί 

από 

επαγγελματί

α 

ανακρίβειες; 

Π.χ αναφορά 

σε έρευνες 

χωρίς 

πιστοποίηση 

ή γεγονότα 

ανεξακρίβωτ

α ή 

παραποιημέν

α; 

αύξηση 

πωλήσεων, 

δημοφιλίας 

ιστοσελίδας 

κλπ. 

https://firstdraftnews.org/
https://www.snopes.com/
http://faktenfinder.tagesschau.de/
https://www.mimikama.at/
http://ellinikahoaxes.gr/
http://factchecker.gr/
https://hoax-slayer.com/
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 hoaxes.org/ 

The Hoax Museum, Συλλογή ψεύτικων ειδήσεων από την αρχαιότητα 

μέχρι τις μέρες μας που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο [Αγγλικά] 

 https://www.invid-project.eu 

Online υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας και αυθεντικότητας video 

(αρχείων και περιεχομένου) που διαδίδονται στα κοινωνικά δίκτυα

 [Αγγλικά] 

 

Εργαλεία Επαλήθευσης Πραγματικών Περιστατικών 

 https://www.mapchecking.com 

Εργαλείο προσδιορισμού συγκέντρωσης ανθρώπων  

[Γαλλικά] 

 https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi 

Αντίστροφη αναζήτηση εικόνων με την Google 

 

 

 

 

 https://citizenevidence.amnestyusa.org/ 

Εργαλείο επιβεβαίωσης βίντεο της Διεθνούς Αμνηστίας ΗΠΑ 

(YouTubeDataViewer) 

 https://citizenevidence.org/toolbox/ 

Οδηγίες χρήσης εργαλείων που διατίθενται δωρεάν για εργασίες 

επαλήθευσης (αντίστροφη αναζήτηση εικόνων, βίντεο, προσδιορισμού 

θέσης, αναζήτηση θέσης μέσω κοινωνικών δικτύων, κ.λ.π.)  

1 2 

https://www.invid-project.eu/
https://www.mapchecking.com/
https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi
https://citizenevidence.amnestyusa.org/
https://citizenevidence.org/toolbox/
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[Αγγλικά] 

 

BHMA 2o 

 

Να αποδώσετε λεκτικά σε ένα συνεργατικό πολυτροπικό κείμενο Google Docs 

την πρόοδο της εργασίας σας και τα αποτελέσματα της έρευνας σας, το 

οποίο θα δημοσιεύσετε στο wiki της τάξης. 

 

Wiki……………………………………………………………………………………………

…………………………………………… 

 

Παράδειγμα   

 (Κινδυνολογία-Clickbait) 

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε ανάρτηση σχετικά με τους 

μετανάστες και τον κίνδυνο από τις ασθένειες που αυτοί μεταφέρουν.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ένας έλεγχος της εικόνας (https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi), 

μας οδηγεί σε άρθρο του ιστότοπου του δημοσιογράφου-συγγραφέα-

τουρκολόγου Νίκου Χειλαδάκη με τίτλο «Νέες θανατηφόρες ασθένειες 

έρχονται με την λαθροεισβολή»  

(http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-

%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%

https://www.google.com/imghp?hl=el&tab=wi
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
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CE%B5%CF%83-

%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-

%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/). 

Διαβάζοντας βρίσκουμε αναφορές στη γερμανική καθημερινή εφημερίδα 

Frankfurter Allgemeine Zeitung (από τις σημαντικότερες καθημερινές 

εφημερίδες της Γερμανίας, με την ευρύτερη κυκλοφορία στο εξωτερικό και με 

την ψηφιακή της έκδοση να είναι η δημοφιλέστερη εφημερίδα στα γερμανικά 

στο διαδίκτυο) και στην αγγλική Breitbart London του ακροδεξιού δικτύου 

ειδήσεων Breitbart (από τους φανατικότερους υποστηρικτές του Donald 

Trump το 2016). 

Αναζητώντας την εικόνα που σχετίζεται με το δημοσίευμα της γερμανικής 

εφημερίδας 

(https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jp

g) βρίσκουμε το άρθρο της εφημερίδας με τίτλο «Σύριοι μετανάστες 

μεταδίδουν σαρκώδη νόσο, πολυομελίτιδα, ιραλά, φυματίωση, ηπατίτιδα» 

(https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-

spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/) όπου 

υποστηρίζεται ότι οι μετανάστες από τη Συρία, μεταφέρουν μεταξύ άλλων 

έναν ανθρώπινο ιό που «τρώει» ανθρώπινες σάρκες (δερματική 

λεϊσμανίανση).   

Παρατηρούμε, ακόμη, ότι το άρθρο πλαισιώνεται με αρκετές σοκαριστικές 

εικόνες από διάφορες ασθένειες οι προκαλούν έντονα συναισθήματα στον 

αναγνώστη (συναισθηματική υπερφόρτωση, κατάσταση που επηρεάζει τη 

σωστή λήψη αποφάσεων και επιλογών). 

Αναζητώντας πληροφορίες για τη δερματική λεϊσμανίανση βρίσκουμε 

πληροφορίες από το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας ότι μεταδίδεται σε σκύλους 

από τσίμπημα σκνίπας, ενώ οι άνθρωποι προσβάλλονται τυχαία όταν 

βρεθούν σε περιοχή που είναι ενδημική για το παράσιτο.  

http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/44351/8954.pdf?sequence=1 

Σε ανάρτηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τίτλο «Ζητήματα υγείας 

ταξιδεύοντας στον κόσμο» μαθαίνουμε για τη γεωγραφική κατανομή της 

http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BD%CE%B5%CE%B5%CF%83-%CE%B8%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%83-%CE%B1%CF%83%CE%B8%CE%B5%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%83-%CE%B5%CF%81%CF%87%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B9/
https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jpg
https://archive.fo/x3g6D/22e17d3fc38b538e085f95fad5a57a1eec172177.jpg
https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/
https://www.breitbart.com/middle-east/2016/05/31/syrian-refugees-spreading-flesh-eating-disease-polio-measles-tuberculosis-hepatitis/
http://ir.lib.uth.gr/bitstream/handle/11615/44351/8954.pdf?sequence=1
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ασθένειας και ότι η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο γίνεται μέσω 

μολυσμένου αίματος, συρίγγων ή βελονών.  

file:///C:/Users/user/Downloads/9789604521166_gre.pdf 

Σε αναζήτηση για τη σχέση μετανάστευσης και υγείας (αναζήτηση με λέξεις 

κλειδιά μετανάστευση υγεία παγκόσμιος οργανισμός υγείας) διαβάζουμε 

μεταξύ άλλων παρέμβαση του Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας κ. Ιωάννη 

Μπασκόζου ότι «Η Ελλάδα είναι η χώρα που υποδέχεται το 95% των 

προσφύγων και μεταναστών που κατευθύνονται προς την Ευρώπη. 

Το 70% από αυτούς τους απελπισμένους ανθρώπους είναι πρόσφυγες 

(43% από τη Συρία), το 34% είναι παιδιά και το 21% είναι γυναίκες. Το κοινωνικό 

και επιδημιολογικό προφίλ αυτών των πληθυσμών έχει τροποποιηθεί το 

τελευταίο διάστημα και κυριαρχούν οι οικογένειες, τα βρέφη, τα μικρά παιδιά, 

οι έγκυες και οι ηλικιωμένοι. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι οι πρόσφυγες και οι 

μετανάστες δεν αποτελούν κίνδυνο για μεταδιδόμενα λοιμώδη νοσήματα 

έχουν όμως ανάγκη προκαταρκτικού ελέγχου και επείγουσας υγειονομικής 

φροντίδας  λόγω των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες ζουν και ταξιδεύουν 

ενώ πρέπει να συνεκτιμάται το υγειονομικό τους προφίλ όπως τα χρόνια 

νοσήματα.» http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-

releases/3710-ektelestiko- 

Στα αποτελέσματα της αναζήτησης βρίσκουμε, επίσης, ανάρτηση από την 

ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο «Υγεία των μεταναστών» για τα 

έργα της ΕΕ σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των μεταναστών 

https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_el 

 

ΒΗΜΑ 3ο 

Να δημιουργήσετε ένα ψηφιακό μέσο που θα αποτυπώνει τα βήματα 

πιστοποίησης της είδησης που επιλέξατε καθώς και τα αποτελέσματα της 

έρευνας σας. Αυτό μπορεί να είναι ένας εννοιολογικός χάρτης στο εύχρηστο 

πρόγραμμα Coggle( https://coggle.it/) ή Popplet (http://popplet.com/), μία 

ψηφιακή αφίσα ή ένα infographic στο Piktochart (https://piktochart.com/) 

που θα συνοψίζει τα κύρια σημεία της έρευνας σας με γραφική απεικόνιση ή 

file:///C:/Users/user/Downloads/9789604521166_gre.pdf
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3710-ektelestiko-
http://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-typoy/press-releases/3710-ektelestiko-
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_el
https://coggle.it/
http://popplet.com/
https://piktochart.com/
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μια παρουσίαση στο PowerPoint ή στο Prezi(https://prezi.com/)που 

προσφέρει δυνατότητες μιας πιο δυναμικής επεξεργασίας των δεδομένων 

(κινούμενες εικόνες, ζουμ κλπ) το οποίο θα παρουσιάσετε στην ολομέλεια της 

τάξης. 

Συμβουλή: Σε κάθε περίπτωση, στο αποτέλεσμα προτείνουμε να 

παρουσιάζονται οι διάφορες εκδοχές της είδησης καθώς και οι φωτογραφίες 

ή το οπτικοακουστικό υλικό που τις συνοδεύουν.  Οι όποιες εξηγήσεις θα 

έχουν τη μορφή κειμένου. Σημαντικό, στο σημείο αυτό, είναι να τονίσουμε το 

γεγονός ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν να γίνει σαφής διάκριση 

μεταξύ αληθούς και ψευδούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η έρευνα μπορεί να 

συμβάλει στην παρουσίαση και αξιολόγηση των διαφορετικών θέσεων. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: (καλό είναι να προσαρμοστεί στη δική σας έρευνα) 

 

https://prezi.com/49s-g7z49x6q/fake-news-and-its-implications/ 

(παρουσίαση) 

 

https://prezi.com/
https://prezi.com/49s-g7z49x6q/fake-news-and-its-implications/

