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Σημείωση: 

 

Η μαθησιακή εισήγηση «Πληροφόρηση και παραπληροφόρηση» αποτελεί μέρος της Διδακτικής Ενότητας 

«Αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών για τη μάθηση - Ψηφιακή Ικανότητα». 

Η Διδακτική Ενότητα «Ψηφιακή Ικανότητα» αφορά στην καλλιέργεια της ψηφιακής ικανότητας των 

μαθητών/μαθητριών στο πλαίσιο ανάπτυξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος για την Ε’ και τη Στ’ τάξη 

Δημοτικής Εκπαίδευσης στο διευρυμένο γνωστικό αντικείμενο «Αγωγή Υγείας - Οικιακή Οικονομία / 

Σχεδιασμός και Τεχνολογία - Νέες Τεχνολογίες».   

Για την ανάπτυξη των μαθησιακών εισηγήσεων της Διδακτικής Ενότητας εργάστηκαν οι ακόλουθοι: 

 

 Αναστασία Οικονόμου, Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 Χρίστος Ρουσιάς, Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 Νικόλας Κανάρης, Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 Παναγιώτα Χατζηττοφή, Λειτουργός Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

 

Η μαθησιακή εισήγηση παραχωρείται με άδεια χρήσης Creative Commons: Αναφορά 
Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0) 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

 

 

Γνωστικό 
αντικείμενο 

Αξιοποίηση των ψηφιακών 
τεχνολογιών για τη μάθηση - 
Ψηφιακή Ικανότητα 

 Γενικός σκοπός 

Οι μαθητές/μαθήτριες να χρησιμοποιούν κατάλληλες 
διαδικτυακές πηγές για πληροφόρηση, 
αντιλαμβανόμενοι τους τρόπους παρουσίασης των 
αποτελεσμάτων και με κριτική αντιμετώπιση των 
πληροφοριών.  Παράλληλα, οι ίδιοι/ες να συμβάλλουν 
εποικοδομητικά στη δημιουργία θετικού ψηφιακού 
περιεχομένου. 
 

Υπό έμφαση στόχοι  

Οι μαθητές/μαθήτριες:  

 Να εντοπίζουν και να χρησιμοποιούν κατάλληλα 
εργαλεία και πηγές για αποτελεσματική αναζήτηση 
πληροφοριών και να  αξιολογούν τα αποτελέσματα 
της αναζήτησης.  

 Να αντιμετωπίζουν κριτικά τις πληροφορίες και το 
περιεχόμενο στο οποίο εκτίθενται. 

 Να εφαρμόζουν κατάλληλα κριτήρια για την 
αποδοχή, αναδημοσίευση, απόρριψη μιας 
πληροφορίας.  

 Να συμβάλλουν στη δημιουργία θετικού 
περιεχομένου στο Διαδίκτυο.  

 

Αναδυόμενες δεξιότητες 

Δεξιότητες χρήσης διαδικτυακών περιβαλλόντων 
μάθησης και επικοινωνίας, δημιουργικότητας και 
καινοτομίας, κριτικής αντιμετώπισης και 
συμπεριφοράς. 

 

   

Ενότητα / 
Τίτλος 
Μαθήματος 

ΨΙ3  

   

Τάξη Στ΄ τάξη  

   

Θέμα Πληροφόρηση και 
Παραπληροφόρηση 

 

   

Διάρκεια 1 Χ 80΄  

 

 

Λέξεις Κλειδιά:  

Πληροφόρηση, παραπληροφόρηση, fake news, ψεύτικες ειδήσεις  
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Πίνακας Δραστηριοτήτων 

 

A/A Δραστηριότητα Διάρκεια Εργαλεία 

1 Αναζήτηση πληροφοριών   5 Φύλλο εργασίας  1 
 

2 Εμπιστεύομαι τις πληροφορίες που 
εντοπίζω στο Διαδίκτυο; 

15 Φύλλο εργασίας  1 
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού 

3 Να το εμπιστευτώ; 15 Φύλλα εργασίας 3.1, 3.2 
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού 

4 Ποια στοιχεία πρέπει να προσέξουμε; 10 Φύλλο εργασίας 4 
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού 

5 Να το αναδημοσιεύσω; 20 Φύλλα εργασίας 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 
Φύλλο εργασίας 4  
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού 

6 Η δική μας ευθύνη   15 Φύλλο εργασίας 6.1, 6.2 
Φύλλο εργασίας 4 
Παρουσίαση Εκπαιδευτικού 

7 Επέκταση – Εργασία για το σπίτι  
 

  

 

 

 

Πηγές δραστηριοτήτων 

 “Trust Me” του οργανισμού Childnet, www.childnet.com/trustme6, https://www.lgfl.net/online-
safety/trust-me 

 «Εργαλειοθήκη “Trust me” για ηλικίες 9-11 από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, 
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/02/9-11.zip  

 «Εργαλειοθήκη “Trust me” για ηλικίες 11-14» από το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, 
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/02/11-14.zip 

 «Fake News», Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, https://saferinternet4kids.gr/wp-
content/uploads/2018/02/fake-news-per-page.pdf 

 «Παιδεία στα Μέσα Ενημέρωσης»,  Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου,  
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/09/newsmedia.pdf 

 «Is seeing believing», Common Sense Media, https://www.commonsense.org/education/digital-
citizenship/lesson/is-seeing-believing7 

 «Reading news online», Common Sense Media, https://www.commonsense.org/education/digital-
citizenship/lesson/reading-news-online 

 Εκπαιδευτικό Υλικό Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας, Παιδαγωγικού Ινστιτούτου 

  

                                                           
6 Άδεια χρήσης:  Creative Commons:  Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-SA 4.0) 

7 Άδεια χρήσης:  Creative Commons:  Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0) 

http://www.childnet.com/trustme
https://www.lgfl.net/online-safety/trust-me
https://www.lgfl.net/online-safety/trust-me
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/02/9-11.zip
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/02/11-14.zip
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/02/fake-news-per-page.pdf
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/02/fake-news-per-page.pdf
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/09/newsmedia.pdf
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/is-seeing-believing
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/is-seeing-believing
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/reading-news-online
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/lesson/reading-news-online
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Σημαντικές πληροφορίες για τον/την εκπαιδευτικό 

Πληροφόρηση 

Χρησιμοποιώντας έναν φυλλομετρητή (browser), μπορεί κανείς να περιηγηθεί  σε ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο 
και να πληροφορηθεί για οτιδήποτε τον/την ενδιαφέρει . Μέσα από μηχανές αναζήτησης (π.χ., Google, 
Yahoo, Bing), μπορεί να εντοπιστεί εύκολα και γρήγορα μια πληροφορία, αφού καταχωρηθούν εύστοχες 
λέξεις-κλειδιά. Παράλληλα, μεγάλος αριθμός ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών και εγκυκλοπαιδειών επιτρέπουν 
διαδικτυακά κάθε είδους πληροφόρηση. Μπορεί σε αυτές κάποιος/κάποια να αναζητήσει σε πλειάδα 
βάσεων δεδομένων και να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονικά περιοδικά ή σε άλλες ηλεκτρονικές πηγές.  Ωστόσο, 
αν και τα πλεονεκτήματα της γρήγορης και εύκολης πρόσβασης στην πληροφορία είναι τεράστια, υπάρχει 
και ο κίνδυνος να εκτεθούμε σε πληροφορίες, οι οποίες είναι αναληθείς, τροποποιημένες, ελλιπείς ή 
παραπλανητικές. Χρειάζεται, επομένως, να γίνουμε κριτικοί αναγνώστες, καθώς οποιοσδήποτε μπορεί να 
γράψει ό,τι θέλει στο Διαδίκτυο χωρίς έλεγχο. Δυστυχώς, στο Διαδίκτυο υπάρχει και περιεχόμενο που μπορεί 
να κάνει κακό στη σωματική ή ψυχική μας υγεία, αν το εμπιστευτούμε άκριτα. Αυτό μπορεί να γίνει, επειδή, 
κάποιες φορές, οι πληροφορίες είναι αναληθείς, τροποποιημένες, ελλιπείς ή παραπλανητικές.  

 

Παραπληροφόρηση 

Παραπληροφόρηση στο Διαδίκτυο είναι δυνατό να συμβεί με την παρουσίαση διάφορων ψευδών ή 
αναληθών ή τροποποιημένων πληροφοριών σε ιστοσελίδες, με πιθανό σκοπό την παραπλάνησή μας. 
Παραπληροφόρηση συμβαίνει και όταν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς, με αποτέλεσμα να οδηγήσουν σε 
λανθασμένα συμπεράσματα. 

 

Ψευδείς ειδήσεις (fake news) 

Οι ψευδείς ειδήσεις (fake news) είναι ιστορίες, οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως ως δημοσιογραφικές, είναι 
όμως κατασκευασμένες εσκεμμένα, για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό. Οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να 
περιέχονται σε ψηφιακό ή έντυπο μέσο. Επίσης, μπορεί να λάβουν τη μορφή ολόκληρων ιστοσελίδων που 
έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να μοιάζουν με αξιόπιστα ειδησεογραφικά sites. Ο σκοπός των 
«ψευδών ειδήσεων» είναι συνήθως εμπορικός, όπως η προώθηση ενός προϊόντος, η δημιουργία κίνησης 
(traffic) προς μία ιστοσελίδα (clickbait), ή πολιτικός (παραπληροφόρηση-διαμόρφωση κοινής γνώμης). 

 

Τι κάνουμε; 
Είναι σημαντικό οι μαθητές/μαθήτριες να εκπαιδευτούν, έτσι ώστε: 
  

• Να μάθουν να σκέφτονται κριτικά, ώστε να γίνουν έξυπνοι «καταναλωτές» προϊόντων και πληροφοριών.  
• Να μάθουν να ξεχωρίζουν την άποψη από το γεγονός.  
• Να αναδημοσιεύουν και να δημιουργούν περιεχόμενο με υπευθυνότητα. 

 
Ο/Η καθένας/καθεμιά είναι σημαντικό να ελέγχει την πηγή της πληροφόρησης του/της, να κατανοεί την 
αποστολή του συγκεκριμένου μέσου ενημέρωσης και τους στόχους του, να αναλύει πέραν των όσων 
διαβάζει, να ελέγχει την ταυτότητα του συντάκτη της είδησης και να συγκρίνει τις διάφορες πηγές ειδήσεων, 
πριν καταλήξει σε κάποιο συμπεράσματα. 
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Ενδεικτική Βιβλιογραφία 

 https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/09/newsmedia.pdf 

 https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/02/fake-news-per-page.pdf 

 http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/diadiktio_anazitisi.html 

 http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_parapliroforisi.html 

 

 

Επιπρόσθετο υλικό και πληροφορίες 

 Διαδικτυακή πύλη Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο 
https://internetsafety.pi.ac.cy 

 https://saferinternet4kids.gr 
 https://www.betterinternetforkids.eu/ 
 Ευρωπαϊκό έργο CYberSafety ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά,  https://www.cybersafety.cy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πώς θα καταλάβουμε αν αυτό που διαβάζουμε είναι αξιόπιστο; 

Υποβάλλοντας στον εαυτό μας τις εξής ερωτήσεις: 

 ΠΟΙΟΣ; Ποιος το δημοσίευσε; Είναι ειδικός στο συγκεκριμένο θέμα; 

 ΠΟΥ; Πού δημοσιεύτηκε; Είναι η πηγή αξιόπιστη; 

 ΠΟΤΕ; Πότε δημοσιεύτηκε ή ενημερώθηκε τελευταία φορά; 

 ΓΙΑΤΙ; Για ποιον λόγο δημοσιεύτηκε; Για να μας ενημερώσει, να μας πείσει για μια γνώμη ή για 
προωθήσει ένα προϊόν; 

 ΠΩΣ; Πώς αναπαράχθηκε; Από αξιόπιστα site ή κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων; 

https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/09/newsmedia.pdf
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/02/fake-news-per-page.pdf
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/diadiktio_anazitisi.html
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi_parapliroforisi.html
https://internetsafety.pi.ac.cy/
https://saferinternet4kids.gr/
https://www.betterinternetforkids.eu/
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 

 
Δραστηριότητα 1:                                        
Αναζήτηση πληροφοριών                                                                    10 λεπτά 

Ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τους/τις μαθητές/μαθήτριες να αναφέρουν από ποιες πηγές στο Διαδίκτυο 
θα επέλεγαν να εντοπίσουν πληροφορίες, αναφορικά με τα πιο κάτω θέματα:  

 Ένα θέμα που τους ζητήθηκε από τον/την εκπαιδευτικό τους για μια εργασία π.χ., στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Γεωγραφίας (ή άλλου μαθήματος).  

 Μια ταινία που άκουσαν από φίλους τους ότι είναι καλή και θέλουν να βρουν περισσότερες 
πληροφορίες για αυτή. 

 Ένα παιχνίδι που θα ήθελαν πολύ να αποκτούσαν (ή να το λάμβαναν ως δώρο από γονείς / παππού 
/ γιαγιά). 

 Ένα άθλημα / έναν αγώνα για την ομάδα που τους ενδιαφέρει.  

Οι μαθητές/μαθήτριες σημειώνουν τις απαντήσεις τους α) είτε σε ένα φύλλο εργασίας (Φύλλο εργασίας 
1),  β) είτε στο online padlet που θα έχει ετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός (στην περίπτωση του padlet, 
αφήνουμε τους/τις μαθητές/μαθήτριες να βάλουν τις απαντήσεις τους κάτω από κάθε παράδειγμα και, 
εφόσον διαπιστώσουμε ότι έχουμε απαντήσεις από την πλειοψηφία των μαθητών/μαθητριών, μετά τις 
παρουσιάζουμε (κάνουμε approve), για να τις δούμε/συζητήσουμε με όλη την τάξη, γ) είτε μέσω ενός 
απλού Google Form, που θα έχει ετοιμάσει ο/η εκπαιδευτικός, μέσω του οποίου άμεσα μπορούμε να 
δούμε με γραφικό τρόπο τη σύνοψη των απαντήσεων των μαθητών/μαθητριών.  

Ο/η εκπαιδευτικός σημειώνει (ανά παράδειγμα) στον πίνακα τις απαντήσεις των παιδιών (ή με άλλο 
τρόπο, ανάλογα με τον τρόπο που επέλεξε να συλλέξει τις απαντήσεις, βλ. πιο πάνω).  

Με την παρουσίαση στην ολομέλεια, 
αναμένουμε να διαπιστώσουν οι 
μαθητές/μαθήτριες κάποιες δημοφιλείς 
διαδικτυακές πηγές πληροφόρησης, όπως 
π.χ., Google, Yahoo, Βικιπαίδεια, YouTube, 
online Χάρτες, sites με πληροφορίες και 
κριτικές ταινιών π.χ. IMDB, blogs, γνωστά 
ενημερωτικά (ειδησεογραφικά και αθλητικά) 
portal ή forums με συζητήσεις και σχόλια κ.ά.  

 

 
Δραστηριότητα 2:      
Εμπιστεύομαι τις πληροφορίες που εντοπίζω στο Διαδίκτυο;      20 λεπτά 

Σε συνέχεια της πρώτης δραστηριότητας για τις διαδικτυακές πηγές που επιλέγουν να αναζητήσουν 
πληροφορίες, ο/η εκπαιδευτικός θέτει στους/στις μαθητές/μαθήτριες το σενάριο με το «μπλε καρπούζι» 
(βλ. σχετική παρουσίαση). 

Ειδικότερα, ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει στους/στις μαθητές/μαθήτριες ότι, στο πλαίσιο μιας ενότητας 
του μαθήματος των Ελληνικών (εδώ μπορεί να γίνει αναφορά και σε άλλο μάθημα, π.χ., Επιστήμης / 
Γεωγραφίας  ή ως εργασία σε μια διαθεματική ενότητα), οι μαθητές/μαθήτριες μιας Στ’ τάξης χωρίστηκαν 
σε ομάδες με στόχο να αναζητήσουν πληροφορίες για διάφορα φρούτα που προέρχονται από άλλες 

           ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Ο/η εκπαιδευτικός, αν θέλει, μπορεί να επιλέξει άλλα 
παραδείγματα στα οποία να αναφέρουν οι 
μαθητές/μαθήτριες τις διάφορες διαδικτυακές πηγές 
που επιλέγουν για αναζήτηση πληροφοριών. 
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ηπείρους/εξωτικά μέρη. Ψάχνοντας στο Διαδίκτυο, ο Κώστας, μέλος μιας από τις ομάδες, βρήκε σε κάποιες 
ιστοσελίδες το «μπλε καρπούζι». Σύμφωνα με τη σχετική ιστοσελίδα, «το Moon Melon προέρχεται από 
περιοχές της Ιαπωνίας και όταν κάποιος το φάει τότε μπορεί να αντιστρέψει τις γεύσεις: όλα τα ξινά θα τα 
γεύεται ως γλυκά και όλα τα γλυκά θα τα γεύεται ως ξινά».  Ενθουσιασμένος ο Κώστας, έψαξε περισσότερο 
για το «μπλε καρπούζι» και βρήκε σε μια ιστοσελίδα αγγελιών, ότι υπάρχει η δυνατότητα να αγοράσει 
σπόρους για το «μπλε καρπούζι». Σύμφωνα με την αγγελία 4 σπόροι «Μπλε Καρπούζι» πωλούνταν για €6. 
Ο Κώστας, ενθουσιασμένος από τις σχετικές πληροφορίες, σκέφτηκε «Ας ζητήσω από τον μπαμπά να μου 
παραγγείλει αυτούς τους σπόρους… Μπορούμε να τους καλλιεργήσουμε και να έχουμε κι εμείς τα δικά 
μας μπλε καρπούζια! Δεν θα έχει βρει κανένα άλλο παιδί στην τάξη μου τέτοιο φρούτο!» 

Συζήτηση στην τάξη, στη βάση των πιο κάτω ενδεικτικών ερωτήσεων: 

 Εσείς τι νομίζετε για αυτή την «ανακάλυψη» του Κώστα; 

 Πώς θα αντιδρούσατε στην ιδέα / σκέψη του Κώστα; Τι θα κάνατε; 

Ο/Η εκπαιδευτικός δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να εκφράσουν τις απόψεις τους (εφόσον θα έχουν tablet 
στην ομάδα τους, μπορούν να κάνουν μια σύντομη διερεύνηση στο Διαδίκτυο για το εν λόγω θέμα). 
Ακολούθως, θα γίνει μια συζήτηση για το τι θα έκαναν τα παιδιά στην τάξη και ο/η εκπαιδευτικός θα 
εξηγήσει, βεβαίως, την απάτη με το εν λόγω  «μπλε καρπούζι» και την αγγελία-απάτη, χρησιμοποιώντας 
τα ακόλουθα links (και τα σχετικά slides της παρουσίασης): 

 http://ellinikahoaxes.gr/2015/08/01/rare-blue-watermelon/    

 https://www.snopes.com/fact-check/moon-melon/    

Ο/Η εκπαιδευτικός κάνει μια σύντομη αναφορά στην ψηφιακή επεξεργασία / αλλοίωση μιας 
φωτογραφίας, όπως έγινε στην περίπτωση του «μπλε καρπουζιού» και πώς μια τέτοια φωτογραφία μπορεί 
να τύχει εκμετάλλευσης από απατεώνες (όπως η αγγελία με τους σπόρους). Στο σημείο αυτό κάνει, επίσης, 
σύντομη αναφορά (ρωτώντας ταυτόχρονα τους/τις μαθητές/μαθήτριες) για τους πιθανούς λόγους που 
κάποιος προβαίνει σε ψηφιακή αλλοίωση / επεξεργασία μιας φωτογραφίας, όπως: 
 

 Για πλάκα / δημιουργώντας αστεία αποτελέσματα.  

 Για να βελτιώσει το αισθητικό / οπτικό αποτέλεσμα. 

 Για να πείσει κάποιον/κάποιους για κάτι, όπως για παράδειγμα για σκοπούς διαφήμισης ή 
προσέλκυσης του ενδιαφέροντος (ή/και για πολιτικούς λόγους), ή για να εξαπατήσει τον επισκέπτη 
της σελίδας, με στόχο την απόσπαση χρημάτων κ.λπ. 

Το σενάριο με το «μπλε καρπούζι» και την αγγελία-απάτη για πώληση των σπόρων του, δίνει στον 
εκπαιδευτικό την ευκαιρία να θέσει στους/στις μαθητές/μαθήτριες  τα ακόλουθα ερωτήματα: 
 

 Εμπιστεύομαι όσα όλα βρίσκω / βλέπω στο Διαδίκτυο; 

 Ποιες πηγές εμπιστεύομαι;  
 

Δραστηριότητα 2Α - Επέκταση 

Στο σημείο αυτό, ο/η εκπαιδευτικός επαναφέρει τα αποτελέσματα των απαντήσεων των 
μαθητών/μαθητριών στην πρώτη δραστηριότητα και τους ζητά να χαρακτηρίσουν / κατηγοριοποιήσουν 
τις πηγές που έχουν αναφέρει (συνολικά, ως ολομέλεια) σε τρεις κατηγορίες, με κριτήριο του κατά πόσο 
μπορούν να τις εμπιστευτούν ή όχι: 

 Αξιόπιστες (Ναι,  μπορώ να τις εμπιστευτώ) 

 Μη αξιόπιστες (Όχι, δεν μπορώ να τις εμπιστευτώ) 

 Δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να τις εμπιστευτώ 

O/Η εκπαιδευτικός δίνει 2-3 λεπτά για να σκεφτούν οι μαθητές/μαθήτριες (και να ανταλλάξουν απόψεις 
με τον διπλανό τους). Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να σημειώσουν στο Φύλλο εργασίας 1, δίπλα από 

http://ellinikahoaxes.gr/2015/08/01/rare-blue-watermelon/
https://www.snopes.com/fact-check/moon-melon/
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κάθε πηγή (που έχουν ήδη γράψει από πριν),  το «Α» για τις πηγές που θεωρούν Αξιόπιστες, το «ΜΑ» για 
τις Μη Αξιόπιστες και το «Δ» για αυτές που δεν είναι σίγουροι. 

Ακολούθως, στην ολομέλεια της τάξης, γίνεται η εν λόγω κατηγοριοποίηση και μια πρώτη συζήτηση / 
επεξήγηση από τους/τις μαθητές/μαθήτριες γιατί εμπιστεύονται ή όχι κάποιες πηγές. Η κατηγοριοποίηση 
μπορεί εύκολα επίσης να υλοποιηθεί με drag-and-drop των απαντήσεων στο padlet της τάξης (αν έχει 
χρησιμοποιηθεί από πριν) ή σε ένα απλό σχεδιάγραμμα στον πίνακα της τάξης (βλ. και σχετικό slide στην 
παρουσίαση).  

Στην εν λόγω δραστηριότητα, ο/η εκπαιδευτικός έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει τις αντιλήψεις των 
μαθητών/μαθητριών για την αξιοπιστία των πηγών και του περιεχομένου που βρίσκουν στο Διαδίκτυο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
Δραστηριότητα 3:  
Να το εμπιστευτώ;                                                                               20 λεπτά 

Oι μαθητές/μαθήτριες χωρίζονται σε τρείς (3) ομάδες (ή δουλεύουν με τον διπλανό τους) και ο/η 
εκπαιδευτικός αναφέρει ότι, σε αυτή τη δραστηριότητα, θα αναζητήσουν πληροφορίες από διαφορετικές 
πηγές, για ένα διαδικτυακό παιχνίδι, το οποίο πιθανόν να γνωρίζουν ήδη (Minecraft).  

Δίνονται στις ομάδες των μαθητών/μαθητριών πέντε (5) διαφορετικές πηγές πληροφόρησης για το 
παιχνίδι αυτό (Φύλλα εργασίας 3.1, 3.2). Ακολούθως, οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται στις ομάδες τους 
να αποφασίσουν, στη βάση των δοσμένων πληροφοριών, σε ποιες πηγές θα είχαν εμπιστοσύνη και σε 
ποιες όχι, να δικαιολογήσουν την επιλογή τους και να ταξινομήσουν τις πέντε πηγές με σειρά αξιοπιστίας 
από την πιο αξιόπιστη στη λιγότερο αξιόπιστη. 

Δίνονται 5 λεπτά στους/στις μαθητές/μαθήτριες να δουν τις πηγές και να τις ταξινομήσουν. Ενθαρρύνουμε 
τους/τις μαθητές/μαθήτριες να ψάξουν για ενδείξεις (λέξεις/γραφικά/άλλα χαρακτηριστικά), για να 
στηρίξουν τις αποφάσεις τους. 

Εφόσον οι μαθητές/μαθήτριες θα έχουν εργαστεί στις ομάδες τους, γίνεται μια παρουσίαση-συζήτηση 
στην τάξη στην οποία οι ομάδες παρουσιάζουν τη σειρά κατάταξης και τα κριτήρια ή χαρακτηριστικά που 

Αναλόγως του διαθέσιμου χρόνου και των επεξηγήσεων των μαθητών/μαθητριών, ο/η 
εκπαιδευτικός μπορεί να τους προβληματίζει, θέτοντας κάποια ερωτήματα ή 
σχολιάζοντας κάποιες απαντήσεις τους, π.χ.: 

 Στην περίπτωση της δημοφιλούς διαδικτυακής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia 
υπάρχει η πιθανότητα σε κάποια λήμματα να μην παρουσιάζονται πάντα 
πληροφορίες που είναι αληθινές, επειδή ο καθένας μπορεί να τις 
επεξεργαστεί ή μπορεί να μην έχουν εντοπιστεί από άλλους που αναθεωρούν 
το περιεχόμενο κάποια λάθη ή κάποιες πληροφορίες να παρουσιάζουν μόνο 
την μία άποψη και να παραλείπουν κάποια άλλη. 

 Στο YouTube, βλέποντας ένα βίντεο, τι άλλες πληροφορίες 
βλέπετε/διαβάζετε/εντοπίζετε; Οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να 
αναφέρουν ότι διαβάζουν π.χ., τις συζητήσεις και σχόλια που αναρτούν 
χρήστες από κάτω ή το ποιος ανάρτησε το βίντεο ή το πόσες φορές έχει 
προβληθεί κ.ά. 

Στα σημεία αυτά θα μπορούν να επανέλθουν και μετέπειτα στην πορεία του μαθήματος. 
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έχουν εντοπίσει τα οποία τους κατεύθυναν να αποφασίσουν κατά πόσο κάποιες πηγές είναι περισσότερο 
και κάποιες λιγότερο αξιόπιστες.    

Σε αυτή τη δραστηριότητα, δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Στόχος της δραστηριότητας είναι 
να καταλάβουν οι μαθητές/μαθήτριες ότι είναι δική τους ευθύνη να εξετάζουν την αξιοπιστία μιας πηγής 
στη βάση στοιχείων ή ενδείξεων.  

Πιο κάτω παρουσιάζονται κάποια σημεία τα οποία μπορεί να προκύψουν κατά τη συζήτηση: 

 Διαδικτυακό περιεχόμενο (ιστοσελίδες/εικόνες/βίντεο), στο οποίο φαίνονται τα επίσημα λογότυπα 
ενός προϊόντος ή μιας εταιρείας μπορεί να θεωρηθεί επίσημο και πολύ αξιόπιστο. Αυτό μπορεί να 
ισχύει σε αρκετές περιπτώσεις. Παρόλα αυτά, είναι πολύ εύκολο να βρει κάποιος λογότυπα στο 
Διαδίκτυο και να τα χρησιμοποιήσει στο δικό του περιεχόμενο. Επομένως, τα λογότυπα δεν 
επιβεβαιώνουν πάντα ότι κάτι είναι γνήσιο προϊόν! Πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι 
παράγοντες, όπως, για παράδειγμα, η πηγή του περιεχομένου και το αν είναι φανερό ποιος 
δημιούργησε το περιεχόμενο αυτό. Ένα γραφικό ή ένα βίντεο του Minecraft, το οποίο φιλοξενείται 
στον επίσημο ιστότοπο του Minecraft μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστο, καθώς προέρχεται απευθείας 
από τους δημιουργούς του παιχνιδιού. 

 Η χρήση της λέξης «επίσημο» (official) δεν εγγυάται πάντα ότι κάτι είναι επίσημο. Μερικά παιδιά 
μπορεί να αναγνωρίσουν ότι ο ιστότοπος στο πρώτο παράδειγμα δεν είναι ο επίσημος ιστότοπος 
του Minecraft. Αυτό μπορεί να είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, για να συζητηθεί πώς έχουν 
αξιοποιήσει σε αυτή την δραστηριότητα τις δικές τους γνώσεις και εμπειρία, για να κρίνουν την 
αξιοπιστία της κάθε πηγής. 

 Ζητώντας από τους/τις μαθητές/μαθήτριες να πουν πώς θα κρίνουν έναν «επίσημο» ιστότοπο για 
ένα προϊόν ή μια υπηρεσία που δεν γνωρίζουν, μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη 
λίστα ελέγχου στην επόμενη δραστηριότητα. 

 Τα blogs, οι διαδικτυακές κριτικές μέσω βίντεο, τα διαδικτυακά μηνύματα και σχόλια είναι πιο 
πιθανό να μεταφέρουν κάποιες απόψεις παρά ένα γεγονός. Ακόμη και τα βίντεο και τα μηνύματα 
κοινωνικής δικτύωσης από την εταιρεία που δημιούργησε το προϊόν πρέπει να εξεταστούν κριτικά, 
καθώς μπορεί να αποτελούν μέρος μιας διαφημιστικής καμπάνιας / προσέγγισης, που επιδιώκει να 
προωθήσει το προϊόν.  

 Τα παιδιά πιστεύουν 
περισσότερο μια άποψη η οποία 
έχει αρέσει (like) σε πολλούς 
χρήστες; Εάν πολλοί 
συμφωνούν με μία άποψη, αυτό 
κάνει την άποψη πιο αξιόπιστη; 
Οι μαθητές/μαθήτριες 
ενδέχεται να αναφέρουν 
προσωπικά παραδείγματα 
διαδικτυακών σχόλιων για 
παιχνίδια / εφαρμογές ή για 
ιστοσελίδες αγορών που 
πιθανόν να έχουν επηρεάσει τη 
γνώμη τους.  

 

 

 

             ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 

Οι πηγές πληροφόρησης, οι οποίες παρουσιάζονται σε αυτή 
τη δραστηριότητα έχουν δημιουργηθεί για τους σκοπούς της 
δραστηριότητας. Καμιά από αυτές τις πηγές δεν είναι 
πραγματική και δεν υπάρχει κάπου στο Διαδίκτυο (πλην των 
στοιχείων για το εν λόγω παιγνίδι από το Google Play Store), 
παρόλο που το παιχνίδι στο οποίο αναφέρονται υπάρχει 
στην πραγματικότητα. 
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Δραστηριότητα 4:  
Ποια στοιχεία πρέπει να προσέξουμε;                                          20 λεπτά 

Ο/η εκπαιδευτικός αναφέρει στην τάξη ότι στην προηγούμενη δραστηριότητα, χρησιμοποίησαν διάφορα 
στοιχεία για να κρίνουν και να αποφασίσουν κατά πόσο μια πηγή πληροφόρησης είναι αξιόπιστη.  

Στη συνέχεια, ο/η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να ετοιμάσουν τη δική τους λίστα ελέγχου (Φύλλο 
εργασίας 4), με τα στοιχεία εκείνα που θα λάβουν υπόψη τους για να κρίνουν αν μια πληροφορία που 
βρίσκουν στο Διαδίκτυο είναι αξιόπιστη. Το εν λόγω Φύλλο εργασίας 4 συστήνεται να γίνει ψηφιακά στον 
ηλεκτρονικό υπολογιστή (είτε σε κειμενογράφο είτε σε διαδικτυακό κοινό έγγραφο ή padlet), αφού θα 
κληθούν αργότερα οι μαθητές/μαθήτριες να το αναθεωρήσουν. 

Ενδεικτικά παραδείγματα ερωτήσεων, που μπορεί να κάνει ο/η εκπαιδευτικός προς τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες, ώστε να τους βοηθήσει με τη δημιουργία της λίστας ελέγχου των 
μαθητών/μαθητριών:  

 Ποιος δημιούργησε τις πληροφορίες; Είναι από μια αναγνωρισμένη ομάδα / εταιρεία / οργανισμό 
ή δημοσίευση ενός ατόμου; Πού βρίσκονται αυτές οι πληροφορίες στο Διαδίκτυο; Η διεύθυνση 
(URL) του ιστότοπου σας δίνει οποιεσδήποτε ενδείξεις για την αξιοπιστία του;  

 Τι άλλο έχουν δημιουργήσει; Έχουν ήδη καλή φήμη; Λόγω της φήμης τους για την παραγωγή 
άλλου αξιόπιστου περιεχομένου. 

 Είναι ήδη αναγνωρισμένες ως αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης; Για παράδειγμα, είναι κάποιος 
εμπειρογνώμονας ή ομάδα αναγνωρισμένη ως πιο αξιόπιστη, όπως ερευνητές/επιστήμονες  κ.λπ.; 

 Είναι υψηλής ποιότητας; Αυτό δεν είναι σε καμία περίπτωση εγγύηση αξιοπιστίας, αλλά μια πηγή 
που έχει πολλά ορθογραφικά / γραμματικά λάθη ή σαφώς ανακριβείς πληροφορίες μπορεί να σας 
κάνει να αμφισβητήσετε τη συνολική αξιοπιστία της. 

 Οι εικόνες / τα βίντεο φαίνονται πραγματικά; Είναι ρεαλιστικές εικόνες ή βίντεο ή δείχνουν κάτι 
ακραίο / αδύνατο; Είναι επεξεργασμένες; 

 Πόσο ενημερωμένες είναι οι πληροφορίες; Ενημερώνονται τακτικά; Έχουν ενημερωθεί 
πρόσφατα οι πληροφορίες; 

 Γιατί μας λένε αυτά τα πράγματα; Ποιο είναι το κίνητρό τους; Είναι για να μας πουλήσει κάτι ή να 
μας βοηθήσει να μάθουμε / να γνωρίσουμε κάτι; Τι θέλουν να κάνουμε, αφού μοιραστούν κάτι 
μαζί μας; 

 

Αφού ολοκληρώσουν τη λίστα ελέγχου τους, οι μαθητές/μαθήτριες στις ομάδες τους, την παρουσιάζουν 
στην ολομέλεια της τάξης. Ανταλλάζουν απόψεις και κάθε ομάδα μπορεί να προσθέσει κριτήρια που έχουν 
αναφέρει άλλες ομάδες και με τα οποία συμφωνούν. 

Οι μαθητές/μαθήτριες  θα μπορούν να διαμορφώσουν και να οριστικοποιήσουν τη λίστα ελέγχου και στις 
επόμενες δραστηριότητες. 
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Δραστηριότητα 5:   
Να το αναδημοσιεύσω;                                                                   25 λεπτά 

Oι μαθητές/μαθήτριες χωρίζονται σε τρεις (3) ομάδες (ή δουλεύουν με τον διπλανό τους) και ο/η 
εκπαιδευτικός τους θέτει το ακόλουθο σενάριο: 

 Είστε μέλη της Συντακτικής Ομάδας για την ιστοσελίδα του σχολείου σας. Διαχειρίζεστε, υπό την 
καθοδήγηση του εκπαιδευτικού σας, το blog της ιστοσελίδας που αναφέρεται σε νέα, ειδήσεις και 
εργασίες, που σχετίζονται με Επιστήμη και Τεχνολογία. Τόσοι εσείς όσο και 
συμμαθητές/συμμαθήτριες σας εντοπίζετε στο Διαδίκτυο διάφορα ενδιαφέροντα νέα και ειδήσεις 
(σχετικά με τη θεματική αυτή) και καλείστε να αποφασίσετε αν θα τα αναδημοσιεύσετε στο blog 
σας. 

Στις ομάδες των παιδιών δίνονται τα Φύλλα εργασίας 5.1 (και 5.2, 5.3, 5.4, 5.5) στα οποία παρουσιάζονται 
δύο ειδήσεις, η κάθε μία δοσμένη από δύο διαφορετικές διαδικτυακές πηγές.  

 Είδηση 1: Αστεροειδής θα περάσει κοντά στη Γη 
o Click baiting άρθρο, που παρουσιάζεται με τρόπο που να προσελκύσει τον χρήστη να κάνει 

κλικ για να το διαβάσει και έτσι να αυξηθεί η επισκεψιμότητα του site (π.χ., με βαρύγδουπους 
τίτλους), στο οποίο υπάρχουν ισχυρισμοί, κινδυνολογίες και μη διασταυρωμένες 
πληροφορίες, χωρίς αναφορά σε οποιαδήποτε πηγή. Στο τέλος του άρθρου, δίνεται το link 
καθώς επίσης και δεύτερο σχετικό link από παρόμοιο click baiting άρθρο και πάλι με 
συγκεχυμένες και μη διασταυρωμένες πληροφορίες). 

o  VS άρθρο που παραθέτει σωστά τις πληροφορίες. Στο τέλος του άρθρου δίνεται το link καθώς 
επίσης και δεύτερο σχετικό link από παρόμοιο άρθρο. 

 Είδηση 2: Απονομή του Νόμπελ Φυσικής 
o Άρθρο από troll site (σημ.: τέτοιου είδους sites, όπως και τα ίδια το δηλώνουν στη σελίδα 

τους, είναι σατιρικά και χιουμοριστικά blogs, τα οποία έχουν ως στόχο τη «σάτιρα προσώπων, 
καταστάσεων και γεγονότων της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής, πολιτιστικής ζωής». 
Όπως το ξεκαθαρίζουν, «το site αυτό δεν είναι σε καμιά περίπτωση ειδησεογραφικό ενώ τα 
άρθρα που εμφανίζονται σε αυτό είναι προϊόντα επινόησης και δεν πρέπει να συγχέονται με 
αληθινές ειδήσεις. έχουν ως στόχο την έκφραση των γραφόντων και την ψυχαγωγία των 
επισκεπτών και αναγνωστών». 

o VS άρθρο που παραθέτει σωστά τις πληροφορίες.  Στο τέλος του άρθρου δίνεται το link καθώς 
επίσης και δεύτερο σχετικό link από παρόμοιο άρθρο. 

Ζητούμε από τις ομάδες των μαθητών/μαθητριών να αποφασίσουν κατά πόσο θεωρούν ότι τα πιο πάνω 
είναι αξιόπιστα και θα μπορούσαν ή όχι να τα αναδημοσιεύσουν στο blog (στη μορφή που παρουσιάζονται 
από τα εν λόγω site) (φύλλο εργασίας 5.1) .  

Αν οι μαθητές/μαθήτριες αναφέρουν ότι «δεν είναι σίγουροι» για την απόφασή τους, τότε χρειάζεται να 
εξηγήσουν α) το γιατί, β) τι είναι αυτό που τους προβληματίζει και γ) τι σκοπεύουν να κάνουν για να 
μπορέσουν να πάρουν μια απόφαση. Τους εξηγούμε ότι στον υπολογιστή μπορούν να ακολουθήσουν τα 
σχετικά links και να δουν τις εν λόγω ειδήσεις, όπως αυτές αναρτήθηκαν στα συγκεκριμένα sites. Μπορούν 
επίσης (και αναμένεται) να χρησιμοποιήσουν μηχανές αναζήτησης στο Διαδίκτυο, για να βοηθηθούν 
στην εργασία / έρευνά τους. Τους ζητείται να σημειώσουν στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας 4 την απόφαση 
και το σκεπτικό τους. Για την εν λόγω εργασία θα μπορούν να εργαστούν και στο αντίστοιχο padlet. 

Μετά την εργασία σε ομάδες, γίνεται παρουσίαση (από κάθε ομάδα) των περιπτώσεων και επεξήγηση εκ 
μέρους τους για το κατά πόσο θα αναδημοσίευαν το εν λόγω υλικό/είδηση/άρθρο. Στη συζήτηση, 
αποκαλύπτουμε την πραγματικότητα πίσω από τις εν λόγω περιπτώσεις, αν δεν έχει ήδη εντοπιστεί από 
τους/τις μαθητές/μαθήτριες). 
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Κατά τη συζήτηση, επαναφέρουμε τη λίστα ελέγχου που είχαν καταρτίσει οι μαθητές/μαθήτριες στην 
προηγούμενη δραστηριότητα. Τους καλούμε να προβληματιστούν για το κατά πόσο θα προσθέσουν 
κάποια επιπλέον σημεία ελέγχου ή ερωτήματα που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους όταν έχουν μπροστά 
τους μια πληροφορία που βρίσκουν στο Διαδίκτυο, όπως για παράδειγμα: 

 Ερωτήσεις: 
o ΠΟΙΟΣ; Ποιος το δημοσίευσε; Είναι ειδικός στο συγκεκριμένο θέμα; 
o ΠΟΥ; Πού δημοσιεύτηκε; Είναι η πηγή αξιόπιστη; 
o ΠΟΤΕ; Πότε δημοσιεύτηκε ή ενημερώθηκε τελευταία φορά; 
o ΓΙΑΤΙ; Για ποιον λόγο δημοσιεύτηκε; Για να μας ενημερώσει, να μας πείσει για μια γνώμη ή 

για προωθήσει ένα προϊόν; 
o ΠΩΣ; Πώς αναπαράχθηκε; Από αξιόπιστα site ή κυρίως μέσω των κοινωνικών δικτύων; 

 

Στο σημείο αυτό κάνουμε αναφορά και στον όρο «ψευδείς ειδήσεις» (fake news) 

 Οι ψευδείς ειδήσεις (fake news) είναι ιστορίες, οι οποίες παρουσιάζονται κυρίως ως 
δημοσιογραφικές, είναι όμως κατασκευασμένες εσκεμμένα για να εξυπηρετήσουν κάποιο σκοπό.  

 Οι ψευδείς ειδήσεις μπορούν να περιέχονται σε ψηφιακό ή έντυπο μέσο. Επίσης, μπορεί να 
λάβουν τη μορφή ολόκληρων ιστοσελίδων που έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 
μοιάζουν με αξιόπιστα ειδησεογραφικά sites.  

 Ο σκοπός των «ψευδών ειδήσεων» είναι συνήθως εμπορικός, όπως η προώθηση ενός 
προϊόντος, η δημιουργία κίνησης (traffic) προς μία ιστοσελίδα (clickbait), ή πολιτικός 
(παραπληροφόρηση-διαμόρφωση κοινής γνώμης). 

 Ψευδείς ειδήσεις, ακόμη και κάποιες που είναι ξεκάθαρο ότι δεν περιέχουν ίχνος 
πραγματικότητας ή και λογικής πολλές φορές, μεταδίδονται πλέον με ταχύτητα αστραπής στον 
κυβερνοχώρο μέσω των social media με αποτέλεσμα δυστυχώς να αποκτούν υπόσταση και να 
γίνονται τελικά πιστευτές από μεγάλη μερίδα του κοινού. 

Επιπρόσθετες πληροφορίες - συμβουλές 

Εστιάζουμε και σε ποιο συγκεκριμένα ερωτήματα, τα οποία θα μας βοηθήσουν να εντοπίζουμε ενδείξεις 
μη αξιόπιστων δημοσιευμάτων / ψευδών ειδήσεων: 

 Υπερβολικοί τίτλοι ή τίτλοι που δεν έχουν σχέση με το κείμενο της ανάρτησης 

 Ανυπόγραφο δημοσίευμα 

 Ορθογραφικά-συντακτικά λάθη ή κείμενο-προϊόν αυτόματης μετάφρασης 

 Απίστευτοι ισχυρισμοί περιεχομένου 

 Απουσία ημερομηνίας 

 Φωτογραφίες-προϊόν photoshop 

 Παραπομπή σε μη ενεργά links 

 Προτροπή για αναδημοσίευση 
 
Οι μαθητές/μαθήτριες, στην ομάδα τους, θα μπορούσαν να αναθεωρήσουν την προηγούμενη λίστα 
ελέγχου (με τα κριτήρια/ερωτήματα που θα λάβουν υπόψη τους για να κρίνουν πόσο αξιόπιστη είναι μια 
πηγή στο Διαδίκτυο), να την  καταγράψουν σε ένα νέο φύλλο εργασίας, υπό μορφή συμβουλών που θα 
απευθύνονται προς τους/τις συμμαθητές/συμμαθήτριές τους και αν υπάρχει ο χρόνος, να την 
παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης. 
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Δραστηριότητα 6:  
Η δική μας ευθύνη                                                                               25 λεπτά                                                         

Ο/Η εκπαιδευτικός θέτει στους/στις μαθητές/μαθήτριες  το ακόλουθο σενάριο:  

 Μια ομάδα μαθητών/μαθητριών από ένα σχολείο στην Ελλάδα θα επισκεφτεί για πρώτη φορά την 
Κύπρο και συγκεκριμένα την πρωτεύουσά της, τη Λευκωσία. Οι μαθητές/μαθήτριες από την 
Ελλάδα, ψάχνοντας στο Διαδίκτυο βρήκαν διάφορες πληροφορίες για τη Λευκωσία, από διάφορες 
πηγές. Κάποιες από αυτές τους παραξένεψαν. Αποφάσισαν να σας τις στείλουν, για να πάρουν τη 
δική σας θέση αλλά και τις εισηγήσεις σας για επιπρόσθετες πληροφορίες (και αντίστοιχες πηγές) 
για τη Λευκωσία.  

Οι μαθητές/μαθήτριες, εργαζόμενοι σε μικρές ομάδες (ή με τον διπλανό τους) καλούνται να ετοιμάσουν 
ένα απαντητικό email προς τους Ελλαδίτες συμμαθητές τους, στο οποίο να σχολιάζουν / αξιολογούν τις εν 
λόγω πληροφορίες (τους δίνονται στο Φύλλο εργασίας 6) και ταυτόχρονα να δίνουν τις δικές τους 
εισηγήσεις για πηγές πληροφόρησης για τη Λευκωσία, μετά από τη δική τους αναζήτηση στο Διαδίκτυο, 
στις οποίες θα συμβούλευαν τα άλλα παιδιά να επισκεφτούν.  

Αφού δώσει μερικά λεπτά στους/στις μαθητές/μαθήτριες να μελετήσουν το φύλλο εργασίας, ο/η 
εκπαιδευτικός υπενθυμίζει στους/στις μαθητές/μαθήτριες τα σημεία ελέγχου / ερωτήματα που είχαν 
προηγουμένως συζητήσει και ετοιμάσει. 

Γίνεται μια σύντομη συζήτηση όπου οι μαθητές/μαθήτριες σχολιάζουν τις εν λόγω πηγές και το πόσο 
αξιόπιστες είναι και ποια κρυφή ατζέντα μπορεί να έχουν. 

Ο/η εκπαιδευτικός με τις δικές του ερωτήσεις τους βοηθά επίσης να διακρίνουν μια παράθεση στοιχείων 
/ γεγονότων σε μια ιστοσελίδα από μια δημοσίευση / άρθρο γνώμης / κριτικής σε κάποιο μέσο κοινωνικής 
δικτύωσης ή σε κάποιο forum (δες επίσης: https://saferinternet4kids.gr/wp-
content/uploads/2017/09/newsmedia.pdf, https://saferinternet4kids.gr/wp-
content/uploads/2018/02/fake-news-per-page.pdf ). 

Δίνεται η ευκαιρία στις ομάδες να εργαστούν στους υπολογιστές τους, για να εντοπίσουν και να 
εισηγηθούν τις δικές τους πηγές πληροφόρησης. Ταυτόχρονα, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους, 
ετοιμάζουν το απαντητικό email προς τους συμμαθητές τους στην Ελλάδα. Η προετοιμασία του λεκτικού 
των emails μπορεί να γίνει είτε σε κειμενογράφο είτε σε διαδικτυακό κοινό έγγραφο ή σε padlet της 
ομάδας τους. 

Στην ολομέλεια, γίνεται παρουσίαση των «απαντητικών email» από τις ομάδες και κατά τη συζήτηση 
δίνεται έμφαση στην ανάδειξη των κριτηρίων, που οι ομάδες έχουν εφαρμόσει για την επιλογή των πηγών 
και πληροφοριών. 

 

 
Διαδικτυακό παιγνίδι GET BAD NEWS                                                                                                              
Ο/Η εκπαιδευτικός προτείνει στα παιδιά να παίξουν το διαδικτυακό παιγνίδι GET BAD NEWS 
https://getbadnews.gr/droggame_book/junior/#intro. Στο εν λόγω παιγνίδι, οι 
μαθητές/μαθήτριες υποδύονται τον ρόλο του «δημιουργού των fake news» και 
συνειδητοποιούν τις τεχνικές που χρησιμοποιούν τα εν λόγω site, για να παρασύρουν και να 
παραπληροφορούν το κοινό τους. 

 

 

https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/09/newsmedia.pdf
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2017/09/newsmedia.pdf
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/02/fake-news-per-page.pdf
https://saferinternet4kids.gr/wp-content/uploads/2018/02/fake-news-per-page.pdf
https://getbadnews.gr/droggame_book/junior/#intro


 

Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών για τη Μάθηση - Ψηφιακή Ικανότητα 

Πληροφόρηση και Παραπληροφόρηση  103 

Ο εκπαιδευτικός, στο σημείο αυτό: 

 Ζητάει από τους/τις μαθητές/μαθήτριες  να επαναφέρουν τη λίστα ελέγχου που είχαν 
αναθεωρήσει στην προηγούμενη δραστηριότητα και να συμπληρώσουν, αν έχουν κάποια σημεία 
/ ερωτήματα / κριτήρια.  

 Μπορεί να παρουσιάσει στην ολομέλεια κάποιες καταληκτικές διαφάνειες με σχετικά ερωτήματα 
/ κριτήρια (βλ. παρουσίαση). 

 Υπενθυμίζει, μέσα από καταληκτικές ερωτήσεις, στους/στις μαθητές/μαθήτριες σημαντικά 
σημεία/μηνύματα του μαθήματος: 

o Κριτική σκέψη δεν σημαίνει ότι απορρίπτουμε όλο το περιεχόμενο στο Διαδίκτυο, αλλά 
ότι αφιερώνουμε χρόνο για να αναρωτηθούμε για ό,τι βρίσκουμε. 

o Δεν είναι όλα αξιόπιστα στο Διαδίκτυο, όμως υπάρχει πολύ καλό, ενημερωτικό και 
διασκεδαστικό διαδικτυακό περιεχόμενο.  

o Είναι σημαντικό να σκεφτόμαστε πάντα κριτικά το περιεχόμενο που συναντάμε και εάν 
δεν είμαστε σίγουροι για κάτι ή ανησυχούμε ή μας αναγκάζουν να κάνουμε κάτι στο 
Διαδίκτυο, θα πρέπει να μιλήσουμε με κάποιον το συντομότερο δυνατό. 

o Ο καθένας από εμάς, καλείται: 
 να ελέγχει την πηγή της πληροφόρησης του 
 να κατανοεί την αποστολή του συγκεκριμένου μέσου ενημέρωσης και τους 

στόχους του 
 να αναλύει πέραν των όσων διαβάζει 
 να ελέγχει την ταυτότητα του συντάκτη της είδησης  
 να συγκρίνει τις διάφορες πηγές ειδήσεων, πριν καταλήξει σε κάποιο 

συμπεράσματα 

Η λίστα ελέγχου στην οποία θα έχει καταλήξει η κάθε ομάδα συστήνεται να μορφοποιηθεί από τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες (στον ηλεκτρονικό υπολογιστή) και να κοινοποιηθεί στους/στις υπόλοιπους 
μαθητές/μαθήτριες  του σχολείου, καθώς, επίσης, να αναρτηθεί στο blog της τάξης τους / ή στην 
ιστοσελίδα  του σχολείου τους. 

Οι μαθητές/μαθήτριες  μπορούν να επιλέξουν τον δικό τους τρόπο για ψηφιακή παρουσίαση της εν λόγω 
λίστας ελέγχου (π.χ., PowerPoint, Glogster, Padlet), την οποία μπορούν να εμπλουτίσουν με σχετικές 
εικόνες, βίντεο και links. 

 

Επέκταση – Εργασία για το σπίτι  

Ως επέκταση (ή εργασία για το σπίτι), καλούνται οι μαθητές/μαθήτριες να ετοιμάσουν (εργαζόμενοι 
ομαδικά) ένα σύντομο post για τη Λευκωσία (ή εναλλακτικά για τη δική τους πόλη/περιοχή), το οποίο θα 
αναρτήσουν στο blog της τάξης τους / ή στην ιστοσελίδα  του σχολείου τους. Σε αυτό θα ενσωματώσουν 
τις πηγές και πληροφορίες που έχουν εντοπίσει ήδη (και εισηγούνται στο email τους), εφαρμόζοντας τη 
λίστα ελέγχου τους (αν έχουν ήδη εργαστεί στη δραστηριότητα 6 πιο πάνω). 

Και πάλι δίνεται ευελιξία στις ομάδες για να επιλέξουν τον δικό τους τρόπο για την ετοιμασία του post 
τους (π.χ. PowerPoint, Glogster, Padlet), το οποίο μπορούν να εμπλουτίσουν με σχετικές εικόνες, βίντεο 
και links, παραθέτοντας τις σχετικές πηγές και αναφορές. 
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Συνοδευτικό Υλικό  

Α/Α Περιγραφή υλικού Τίτλος Αρχείου Σύνδεσμος πρόσβασης σε 
ψηφιακή μορφή 

1 Παρουσίαση 
εκπαιδευτικού  

Παρουσίαση εκπαιδευτικού – Ενότητα 3 

https://internetsafety.pi.ac.cy 

2 Παρουσίαση μαθητή 
 

Παρουσίαση μαθητή – Ενότητα 3 

3 Φύλλο εργασίας 1 Πληροφορίες στο Διαδίκτυο 
 

4 Φύλλο εργασίας 3.1 Εμπιστεύσου με! 
 

5 Φύλλο εργασίας 3.2 Εμπιστεύσου με! 
 

6 Φύλλο Εργασίας 4 Λίστα ελέγχου – Είναι αυτό που βρίσκω 
στο Διαδίκτυο αξιόπιστο; 

7 Φύλλο Εργασίας 5.1 «Αποφασίζω: είναι αυτό που διαβάζω 
αληθινό / αξιόπιστο; Θα το 
αναδημοσίευα στο blog της τάξης μας;» 

8 Φύλλο Εργασίας 5.2 «Η NASA ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: Μεγάλος 
αστεροειδής θα περάσει επικίνδυνα 
κοντά στη Γη» 

9 Φύλλο Εργασίας 5.3 «Αστεροειδής μεγαλύτερος από τη 
Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας θα 
περάσει κοντά από τη Γη» 

10 Φύλλο Εργασίας 5.4 «Σε τρεις βρετανούς επιστήμονες το 
Νόμπελ Φυσικής 2016» 

11 Φύλλο Εργασίας 5.5 «Σε ομάδα επιστημόνων που κατάφερε 
να ξεμπλέξει ακουστικά κινητού 
απονεμήθηκε το Νόμπελ Φυσικής» 

12 Φύλλο Εργασίας 6.1 Πληροφορίες για μια πόλη που θα 
επισκεφτώ 

13 Φύλλο Εργασίας 6.2 Πληροφορίες για μια πόλη που θα 
επισκεφτώ 

  

https://internetsafety.pi.ac.cy/
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Παρουσίαση Εκπαιδευτικού  

 

  
Η παρουσίαση εντοπίζεται στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://internetsafety.pi.ac.cy  

https://internetsafety.pi.ac.cy/
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Padlet Ομάδων Μαθητών/Μαθητριών 
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ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
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Φύλλο Εργασίας 1 
Πληροφορίες στο Διαδίκτυο 

Από ποιες πηγές στο Διαδίκτυο επιλέγετε να αναζητήσετε πληροφορίες; Συμπληρώστε 
τα πιο κάτω παραδείγματα. 

Για μια σχολική εργασία π.χ., στο 
μάθημα της Γεωγραφίας; 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Για μια ταινία που ακούσατε από 
φίλους σας ότι είναι καλή και θέλετε 

να μάθετε περισσότερες για αυτή; 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

 

Για ένα παιχνίδι που θα θέλατε 
πολύ να αποκτούσατε; 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

Για ένα άθλημα ή έναν αγώνα μιας 
ομάδας που σας ενδιαφέρει; 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
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Φύλλο Εργασίας 3.1 
Εμπιστεύσου με! 

Το Minecraft είναι επιτέλους ΕΔΩ! 

Το Minecraft είναι ένα παιχνίδι κατασκευής που 
χρησιμοποιεί εικονικά τουβλάκια. Δημιούργησε 
οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς. Εξερεύνησε τυχαία 
δημιουργημένους κόσμους. Ξέφυγε από επικίνδυνα 
πλάσματα τη νύχτα. Το Minecraft είναι κάτι παραπάνω 
από ένα παιχνίδι… είναι ένας τρόπος έκφρασης! 

Αλέξανδρος Κ.  10/2/2014 

Γιατί κάποιος να παίζει αυτό το παιχνίδι. Είναι εντελώς χάλια!!! 

Έλενα Τ.  13/2/2014 

Σίγουρα δεν έχεις παίξει το παιχνίδι! 

Αφροδίτη Σ.  21/3/2014 

Συμφωνώ με τον Άλεξ. Δεν μου αρέσει ούτε εμένα! 

OFFICIAL 

Πηγή Β 

Πηγή Α 

Πηγή Γ 
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Τοποθετήστε τις πιο πάνω πέντε πηγές πληροφόρησης σε μια σειρά, ξεκινώντας από αυτή που 

θεωρείτε ως τη λιγότερο αξιόπιστη (βαθμολογία 1) και καταλήγοντας σε αυτή που θεωρείτε ως την 

περισσότερο αξιόπιστη (βαθμολογία 5): 

ΛΙΓΟΤΕΡΟ  
αξιόπιστη πηγή 

   ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ 
αξιόπιστη πηγή 

1 2 3 4 5 

     

Φύλλο Εργασίας 3.2 
Εμπιστεύσου με! 

 

Minecraft – Κριτική μέσα από δικά μου σύντομα βίντεο! 
Νικόλας Τ.  18,340 Followers 9,246 Likes 

Πηγή Δ 

Πηγή Ε 
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Φύλλο Εργασίας 4 
Λίστα ελέγχου: Είναι αυτό που βρίσκω στο Διαδίκτυο αξιόπιστο; 

 

Η δική μου λίστα ελέγχου 
Ερωτήματα ή/και στοιχεία τα οποία θεωρώ ότι πρέπει να ελέγξω, 

για να κρίνω κατά πόσο μια πληροφορία που βρίσκω στο 
Διαδίκτυο είναι αξιόπιστη ή όχι. 
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Είδηση Απόφαση  
Σκεπτικό 

(εξηγώ γιατί πήρα αυτή την απόφαση) 

4Α. Η NASA 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: 
Μεγάλος 
αστεροειδής θα 
περάσει επικίνδυνα 
κοντά στη Γη 

Ναι 

 

Όχι 

4Β. Αστεροειδής 

μεγαλύτερος από 
τη Μεγάλη 
Πυραμίδα της 
Γκίζας θα περάσει 
κοντά από τη Γη 

Ναι 

 

Όχι 

4Γ. Σε τρεις 

βρετανούς 
επιστήμονες το 
Νόμπελ Φυσικής 
2016 

Ναι 

 

Όχι 

4Δ. Σε ομάδα 

επιστημόνων που 
κατάφερε να 
ξεμπλέξει 
ακουστικά κινητού 
απονεμήθηκε το 
Νόμπελ Φυσικής 

Ναι 

 

Όχι 

Φύλλο Εργασίας 5.1 
Είναι αυτό που διαβάζω αξιόπιστο; Θα το αναδημοσίευα; 

Χρειάζεται να αποφασίσετε κατά πόσο τα πιο κάτω είναι αξιόπιστα και αν θα 
προχωρήσετε, ως μέλη της Συντακτικής Ομάδας για την ιστοσελίδα του σχολείου σας, να 
τα αναδημοσιεύσετε. Γράψετε σε συντομία το σκεπτικό της απόφασής σας.  
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Όπως ανακοίνωσε η NASA, ο αστεροειδής 2016 NF23, διαμέτρου 160 μέτρων, 

αναμένεται να περάσει σε επικίνδυνα κοντινή απόσταση από τον πλανήτη μας, 

γεγονός που δεν αποκλείει κανένα ενδεχόμενο. Όπως ενημέρωσε στην 
προειδοποίησή της η NASA, ο μεγάλος αστεροειδής κινείται με ταχύτητα περίπου 

20.000 μιλίων την ώρα, γεγονός που τον καθιστά εξαιρετικά επικίνδυνο σε 
περίπτωση πρόσκρουσης.… 

Πηγή: http://www.epikairo.com/tag/asteroidis-2016-nf23/ 

Παρόμοια είδηση: https://difernews.gr/synagermos-terastios-asteroeidis-tha-perasei-epikindyna-
konta-sti-gi/      

Φύλλο εργασίας 5.2 
Η NASA προειδοποιεί 
 

http://www.epikairo.com/tag/asteroidis-2016-nf23/
https://difernews.gr/synagermos-terastios-asteroeidis-tha-perasei-epikindyna-konta-sti-gi/
https://difernews.gr/synagermos-terastios-asteroeidis-tha-perasei-epikindyna-konta-sti-gi/
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Αστεροειδής μεγαλύτερος από τη Μεγάλη 
Πυραμίδα της Γκίζας θα περάσει κοντά από 
τη Γη 

 

 
 

 

 

 

 

Ένας τεράστιος αστεροειδής, το μέγεθος του οποίου εκτιμάται ότι είναι όσο 
δύο αεροπλάνα, αναμένεται να περάσει κοντά μεν, αλλά σε απόσταση 
ασφαλείας, από τη Γη την ερχόμενη εβδομάδα. 

Στις 29 Αυγούστου, ο αστεροειδής NF23 θα περάσει σε απόσταση 3 
εκατομμυρίων μιλίων μακριά από τον πλανήτη μας, απόσταση που είναι ίση 
με 13 φορές την απόσταση μεταξύ Γης και Σελήνης. Αν και η διέλευσή του δεν 
θα γίνει επικίνδυνα κοντά από τη Γη, βάσει πρωτοκόλλου επιβάλλεται η στενή 
παρακολούθησή του από τους ειδικούς. 

Η διάμετρος του διαστημικού βράχου, που κινείται με ταχύτητα μεγαλύτερη 
των 32.400 χιλιομέτρων την ώρα, υπολογίζεται μεταξύ 70 έως 160 
χιλιομέτρων, δηλαδή είναι μεγαλύτερος από τη Μεγάλη Πυραμίδα της Γκίζας. 

Η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος παρακολουθεί στενά την πορεία του, 
όπως και εκείνη άλλων διαστημικών σωμάτων που κινούνται κοντά στη Γη, 
προκειμένου να διαπιστώσει αν αυτά μπορούν να γίνουν απειλητικά. 

Σε διάγραμμα του εργαστηρίου Jet Propulsion της NASA φαίνεται πώς η τροχιά 
του «διασταυρώνεται» με αυτήν της Γης, με τον αστεροειδή να έρχεται όλο και 
πιο κοντά στον πλανήτη μας, ενώ στις 29 Αυγούστου θα πλησιάσει ακόμη 
περισσότερο. 

Πηγή: https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/143754/asteroeidis-megalyteros-apo-ti-megali-
pyramida-tis-gkizas-tha-perasei-konta-apo-ti-gi 

Παρόμοια είδηση:   https://www.ptisidiastima.com/2016-nf23-close-approach/   

Φύλλο εργασίας 5.3 
Αστεροειδής θα περάσει κοντά από τη Γη 

https://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=2016%20NF23&orb=1
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/143754/asteroeidis-megalyteros-apo-ti-megali-pyramida-tis-gkizas-tha-perasei-konta-apo-ti-gi
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/143754/asteroeidis-megalyteros-apo-ti-megali-pyramida-tis-gkizas-tha-perasei-konta-apo-ti-gi
https://www.ptisidiastima.com/2016-nf23-close-approach/
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Σε τρεις βρετανούς επιστήμονες το Νόμπελ 
Φυσικής 2016 

 

Τρεις Βρετανοί επιστήμονες βραβεύονται με το Νόμπελ Φυσικής για τις έρευνές 
τους πάνω στην εξωτική ύλη. «Οι ανακαλύψεις τους επέτρεψαν την καταγραφή 
προόδου στη θεωρητική κατανόηση των μυστηρίων της ύλης και στη δημιουργία 
νέων προοπτικών για την ανάπτυξη καινοτόμων υλικών», αναφέρεται στην 
ανακοίνωση του Ιδρύματος Νόμπελ. 

Ο Ντέιβιντ Τάλες είναι 82 ετών, έχει γεννηθεί στη Σκωτία, είναι επίτιμος καθηγητής 
του Πανεπιστημίου της Washington στο Σιάτλ και λαμβάνει το ήμισυ του βραβείου. 

Το δεύτερο ήμισυ μοιράζονται οι Ντάνκαν Χόλντεϊν, 65 ετών, γεννημένος στο 
Λονδίνο, καθηγητής στο Princeton και Μάικλ Κόστερλιτς, γεννημένος στη Σκωτία το 
1942 και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Brown του Πρόβιντενς (Ρόουντ Άιλαντ). 

Βραβεύονται «για τις θεωρητικές ανακαλύψεις των μεταβάσεων της τοπολογικής 
φάσης και των τοπολογικών φάσεων της ύλης», αναφέρει στην ανακοίνωσή της η 
Επιτροπή, σύμφωνα με το ΑΠΕ. «Οι βραβευόμενοι αυτή τη χρονιά άνοιξαν τον 
δρόμο σε έναν άγνωστο κόσμο όπου η ύλη μπορεί να λάβει ασυνήθιστες μορφές. 
Χρησιμοποίησαν εξελιγμένες μαθηματικές μεθόδους για να μελετήσουν φάσεις ή 
ασυνήθιστες καταστάσεις της ύλης, όπως οι υπεραγωγοί, τα υπερρευστά και/ή οι 
λεπτές μαγνητικές μεμβράνες».  Οι εφαρμογές των ερευνών τους αναμένονται 
στους τομείς της επιστήμης των υλικών και στην ηλεκτρονική. 

Πηγή: https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/48935/se-treis-vretanoys-epistimones-to-nompel-
fysikis-2016  

Παρόμοια είδηση: https://gr.euronews.com/2016/10/04/how-a-bun-a-bagel-and-a-pretzel-explain-
the-2016-nobel-prize-for-physics   

Φύλλο εργασίας 5.4 
Νόμπελ Φυσικής 2016 

https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/48935/se-treis-vretanoys-epistimones-to-nompel-fysikis-2016
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/48935/se-treis-vretanoys-epistimones-to-nompel-fysikis-2016
https://gr.euronews.com/2016/10/04/how-a-bun-a-bagel-and-a-pretzel-explain-the-2016-nobel-prize-for-physics
https://gr.euronews.com/2016/10/04/how-a-bun-a-bagel-and-a-pretzel-explain-the-2016-nobel-prize-for-physics
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Σε ομάδα επιστημόνων που κατάφερε να 
ξεμπλέξει ακουστικά κινητού απονεμήθηκε το 

Νόμπελ Φυσικής 

 

 

Τρεις επιστήμονες θα μοιραστούν το φετινό βραβείο Νόμπελ στη Φυσική, για την 

επιτυχία τους στο να ξεμπλέξουν τα ακουστικά ενός κινητού τηλεφώνου, όπως 

ανακοινώθηκε σήμερα από την επιτροπή των βραβείων στη Στοκχόλμη. 

Οι τρεις επιστήμονες, οι οποίοι εργάζονται σε πανεπιστήμια των ΗΠΑ βραβεύτηκαν, 

σύμφωνα με την επιτροπή, «για τις πρωτοποριακές ανακαλύψεις τους σχετικά με 

τον μυστηριώδη τρόπο που μπλέκονται τα ακουστικά των κινητών, οι οποίες θα 

ανοίξουν το δρόμο για την μελλοντική κατασκευή καινοτόμων καλωδίων που δεν 

θα μας κάνουν τα νεύρα τσουρέκια.» 

Η ομάδα είχε προκαλέσει έκπληξη στην επιστημονική κοινότητα, όταν πριν από 

λίγους μήνες ανακοίνωσε ότι είχε καταφέρει να ξεμπλέξει τα ακουστικά ενός 

κινητού τηλεφώνου σε λιγότερο από δέκα λεπτά, χρονικό διάστημα το οποίο 

θεωρείτο μέχρι πρότινος ανέφικτο. 

Μιλώντας μέσω Skype από τις ΗΠΑ, οι τρεις ερευνητές εξέφρασαν την ικανοποίηση 

τους για τη διάκριση και δήλωσαν πως η επόμενη τους έρευνα θα επικεντρωθεί 

πλέον σε πεδία της ατομικής φυσικής, όπως, για παράδειγμα, το αν τα φοβερά 

άτομα είναι διαφορετικά από τα υπόλοιπα.  

Πηγή: http://tovatraxi.com/science/se-omada-epistimonon-pou-xemplexe-ta-akoustika-enos-kinhtou-to-nompel-

fysikhs   

Φύλλο εργασίας 5.5 

Ξέμπλεξαν ακουστικά κινητού  

http://tovatraxi.com/science/se-omada-epistimonon-pou-xemplexe-ta-akoustika-enos-kinhtou-to-nompel-fysikhs
http://tovatraxi.com/science/se-omada-epistimonon-pou-xemplexe-ta-akoustika-enos-kinhtou-to-nompel-fysikhs
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1. Επίσημη ιστοσελίδα Δήμου Λευκωσίας (http://www.nicosia.org.cy) 

Σημεία προς συζήτηση: 
1. Φαίνεται αξιόπιστη αυτή  

η ιστοσελίδα; 

2. Η ιστοσελίδα έχει  

κρυφή ατζέντα; 

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

 
 
 
 
 
 

2. Δημοσίευση σε μια διαδικτυακή ομάδα  

Σημεία προς συζήτηση: 
1. Φαίνεται αξιόπιστη  

αυτή η κριτική; 
2. Μήπως η ανάρτηση έχει  

κρυφή ατζέντα; 
3. Είναι πιο πιθανό να  

εμπιστευτείτε ένα άτομο, 
μια ομάδα ή έναν οργανισμό; 

  ........................................  

  ........................................  

.…………………………………….. 

.…………………………………….. 

  ........................................   

  ........................................  

Φύλλο Εργασίας 6.1 

Πληροφορίες για μια πόλη που θα επισκεφτώ  

http://www.nicosia.org.cy/
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3. Δημοσίευση σε Blog  

Σημεία προς συζήτηση: 
1. Φαίνεται αξιόπιστη  

αυτή η κριτική; 

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

 

 

4. Άρθρο σε διαδικτυακή εφημερίδα 

Σημεία προς συζήτηση: 
1. Φαίνεται αξιόπιστο  

αυτό το άρθρο; 

 
2. Μήπως έχει  

κρυφή ατζέντα; 

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

  ........................................  

 

 

 

 

Φύλλο Εργασίας 6.2   

Πληροφορίες για μια πόλη που θα επισκεφτώ  

Η ομορφιά μιας πόλης εξαρτάται από την ποιότητα ζωής των κατοίκων της. Και 
δυστυχώς η διαπίστωση αυτή κατατάσσει τη Λευκωσία ως μια άσχημη πόλη. Η 
Λευκωσία είναι πρωτεύουσα μόνο στα χαρτιά, στους τύπους. Και δεν το λέω αυτό 
συγκριτικά με τις άλλες πόλεις της Κύπρου. Είναι λάθος εξ΄ αρχής η διαδικασία 
σύγκρισης της Λευκωσίας με την Λεμεσό και την Πάφο. Η Λευκωσία πρέπει να 
συγκρίνεται με το Δουβλίνο, την Βαλέτα, το Λουξεμβούργο. 

 Ιστορικά, η Λευκωσία υποφέρει από την κατοχή. Η πράσινη γραμμή σκότωσε το 
«παζάρι» της δεκαετίας του 70 και από τότε η ανάπτυξη είναι μη δομημένη. Υπάρχουν 
γειτονιές που έσφυζαν από ζωή και παραδόθηκαν στο συρματόπλεγμα. Δεν είναι όμως 
το μόνο στοιχείο που ασχήμισε τη Λευκωσία. Είμαστε παραδομένοι στη ραστώνη μας. 
Λόγω του μεγάλου δημόσιου τομέα ποτέ δεν υποφέραμε από ανεργία. Ποτέ δεν 
σκεφτήκαμε διεξόδους ανάπτυξης και ποτέ δεν αξιοποιήσαμε τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της πόλης.  


