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Κοινοπραξία

Περιγραφή ενότητας
Μέσα σε αυτήν την ενότητα, οι μαθητές θα εξερευνήσουν τις
πρακτικές που επιτρέπουν στους χρήστες να έχουν πρόσβαση, να
αξιολογούν κριτικά και να δημιουργούν ή να χειρίζονται τα μέσα. Ο
κύριος στόχος αυτής της ενότητας είναι να διαμορφώσει την
ευαισθητοποίηση των ηλικιωμένων για την επιρροή των μέσων
ενημέρωσης. Οι ηλικιωμένοι θα εξοπλιστούν με εργαλεία που θα
τους βοηθήσουν να αναλύσουν κριτικά τα μηνύματα. Η ενότητα θα
προσφέρει επίσης στους ηλικιωμένους διάφορες ευκαιρίες να
διευρύνουν την εμπειρία τους στα μέσα ενημέρωσης και να τους
βοηθήσουν να αναπτύξουν δημιουργικές δεξιότητες στη δημιουργία
των δικών τους μηνυμάτων στα μέσα. Οι μαθητές από παλαιότερες
γενιές θα εξοικειωθούν με διαφορετικούς τύπους πληροφοριών για
να είναι σε θέση να επιλέξουν την πιο αξιόπιστη πηγή πληροφοριών,
θα είναι σε θέση να την αξιολογήσουν κριτικά και να αυξήσουν την
ευαισθητοποίησή τους για τους κινδύνους που δημιουργούν τα νέα
μέσα.
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αυτή η υπο-ενότητα καλύπτει
διάφορους
τύπους
πηγών
πληροφοριών και υπηρεσιών
προκειμένου
να
ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές
σχετικά με το πόσο διαφορετικοί
μπορούν να είναι. Μπορούμε να
αναφέρουμε:
βιβλία,
εγκυκλοπαίδειες,
περιοδικά,
βάσεις δεδομένων, εφημερίδες,
καταλόγους
βιβλιοθηκών
ή
μεγάλη ποικιλία πηγών στο
Διαδίκτυο.

Αξίζει να διαφοροποιήσετε
την επιλογή πηγών των
συμβουλών
ή
των
πληροφοριών.
Μια
σημαντική πτυχή είναι η
διαθεσιμότητα
των
παραπάνω πηγών και η
συνάφεια
των
πληροφοριών.

Υπο-Ενότητα 1:
Είδη Πηγών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διαφοροποίηση των Πηγών
Ενα βιβλίο είναι ένα μέσο για την καταγραφή πληροφοριών με τη μορφή γραφής ή εικόνων, που αποτελείται
συνήθως από πολλές σελίδες που συνδέονται μεταξύ τους και προστατεύονται από το εξώφυλλο. Ως πνευματικό
αντικείμενο, ένα βιβλίο είναι μια σύνθεση τόσο μεγάλου μήκους που απαιτεί σημαντική επένδυση χρόνου για τη
σύνταξη και μια ακόμη σημαντική, αν και όχι τόσο εκτεταμένη, επένδυση χρόνου για ανάγνωση. Τα βιβλία
μπορούν να αποτελούνται μόνο από σχέδια, φωτογραφίες, παζλ σταυρόλεξων ή ακόμα και κομμένες κούκλες. Σε
ένα φυσικό βιβλίο, οι σελίδες μπορούν να παραμείνουν κενές ή να διαθέτουν ένα αφηρημένο σύνολο γραμμών για
την καταχώριση λογαριασμών, ραντεβού, αυτόγραφων,
μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σαν ένα
σημειωματάριο, ένα ημερολόγιο ή ένα βιβλίο σκίτσων. Ορισμένα φυσικά βιβλία είναι φτιαγμένα με σελίδες πάχους
και αρκετά ανθεκτικές ώστε να υποστηρίζουν άλλα φυσικά αντικείμενα, όπως ένα λεύκωμα αποκομμάτων ή ένα
άλμπουμ φωτογραφιών. Τα βιβλία επίσης μπορούν να διανέμονται σε ηλεκτρονική μορφή ως ηλεκτρονικά βιβλία
και άλλες μορφές.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
Εάν θέλετε να διευρύνετε τις γνώσεις σας για το
συγκεκριμένο θέμα, πάρτε ένα βιβλίο και επενδύστε το
χρόνο σας για να διαβάσετε. Ο τύπος του βιβλίου
εξαρτάται από τη συγκεκριμένη γνώση που πρόκειται να
αποκτήσετε.

Υπο-Ενότητα 1:
Είδη Πηγών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διαφοροποίηση των Πηγών
Μια εγκυκλοπαίδεια είναι ένα έργο αναφοράς ή μια συλλογή που παρέχει περιλήψεις γνώσεων είτε από
όλους τους κλάδους είτε από ένα συγκεκριμένο πεδίο ή κλάδο. Οι εγκυκλοπαίδειες χωρίζονται σε άρθρα
ή καταχωρήσεις που συχνά ταξινομούνται αλφαβητικά κατά όνομα άρθρου και μερικές φορές ανά
θεματικές κατηγορίες. Τα θέματα που καλύπτονται στις εγκυκλοπαίδειας είναι μεγαλύτερες και πιο
λεπτομερείς από αυτές των περισσότερων λεξικών. Σε γενικές γραμμές, σε αντίθεση με τις
καταχωρίσεις λεξικών - που εστιάζουν σε γλωσσικές πληροφορίες σχετικά με λέξεις, όπως η ετυμολογία
τους, το νόημα, η προφορά, η χρήση και οι γραμματικές μορφές - τα άρθρα της εγκυκλοπαίδειας
εστιάζουν σε πραγματικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα που αναφέρεται στον τίτλο του άρθρου. Οι
εγκυκλοπαίδειες μπορεί να είναι γενικές και συγκεκριμένες (καλύπτουν π.χ. επιστήμη, αθλητισμό ή
ζώα).

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 1

Υπο-Ενότητα 1:
Είδη Πηγών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διαφοροποίηση των Πηγών
Ενα περιοδικό είναι μια περιοδική έκδοση που τυπώνεται σε γυαλιστερό και ματ χαρτί ή δημοσιεύεται
ηλεκτρονικά (μερικές φορές αναφέρεται ως ηλεκτρονικό περιοδικό). Τα περιοδικά δημοσιεύονται γενικά σε
τακτικό πρόγραμμα και περιέχουν ποικιλία περιεχομένου. Χρηματοδοτούνται γενικά από διαφημίσεις, από την
τιμή αγοράς, από προπληρωμένες συνδρομές ή από συνδυασμό των τριών. Τα περιοδικά μπορούν να
διανεμηθούν μέσω αλληλογραφίας, μέσω πωλήσεων από περίπτερα, βιβλιοπωλεία, άλλων πωλητών ή μέσω
δωρεάν διανομής σε επιλεγμένες τοποθεσίες παραλαβής.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
Εάν τα ενδιαφέροντά σας αφορούν κάποιο συγκεκριμένο πεδίο και
χρειάζεστε μια αξιόπιστη πληροφορία, παρακαλώ πάρτε ένα περιοδικό
υποκαταστήματος. Μπορείτε να εξοικειωθείτε με κάποιες καινοτομίες. Το
Open Access Internet Resources θα σας καθοδηγήσει σε μερικά παραδείγματα.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 1

Υπο-Ενότητα 1:
Είδη Πηγών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διαφοροποίηση των Πηγών
Μια εφημερίδα είναι μια περιοδική δημοσίευση που περιέχει γραπτές πληροφορίες για τα τρέχοντα γεγονότα
και συχνά πληκτρολογείται σε μαύρο μελάνι με λευκό ή γκρι φόντο. Οι εφημερίδες μπορούν να καλύψουν ένα
ευρύ φάσμα τομέων όπως η πολιτική, οι επιχειρήσεις, ο αθλητισμός, η τέχνη, και συχνά περιλαμβάνουν υλικό
όπως στήλες γνώμης, προβλέψεις καιρού, κριτικές τοπικών υπηρεσιών, νεκρολογίες, ειδοποιήσεις γέννησης,
σταυρόλεξα, κινούμενα σχέδια σύνταξης, κόμικς και συμβουλές. Οι περισσότερες εφημερίδες είναι επιχειρήσεις
και πληρώνουν τα έξοδά τους με ένα συνδυασμό εσόδων από συνδρομές, πωλήσεις από τα περίπτερα και από
διαφημιστικά έσοδα. Οι εφημερίδες εκδίδουν παραδοσιακά σε έντυπη μορφή (συνήθως σε φθηνό, χαμηλού
κόστους χαρτί που ονομάζεται εφημερίδα). Ωστόσο, σήμερα οι περισσότερες εφημερίδες δημοσιεύονται επίσης
σε ιστότοπους ως διαδικτυακές εφημερίδες, και ορισμένες έχουν ακόμη εγκαταλείψει εντελώς τις εκτυπωτικές
εκδόσεις τους.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 1

Υπο-Ενότητα 1:
Είδη Πηγών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διαφοροποίηση των Πηγών
Μια βάση δεδομένων είναι μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων, οι οποία συνήθως αποθηκεύεται και
προσπελάζεται ηλεκτρονικά από ένα σύστημα υπολογιστή. Οπου οι βάσεις δεδομένων είναι πιο περίπλοκες, συχνά
αναπτύσσονται χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνικές σχεδιασμού και μοντελοποίησης. Το σύστημα διαχείρισης
βάσεων δεδομένων (DBMS) είναι το λογισμικό που αλληλεπιδρά με τελικούς χρήστες, εφαρμογές και την ίδια τη
βάση δεδομένων για τη σύλληψη και ανάλυση των δεδομένων. Το λογισμικό DBMS περιλαμβάνει επιπλέον τις
βασικές διευκολύνσεις που παρέχονται για τη διαχείριση της βάσης δεδομένων. Το συνολικό άθροισμα της βάσης
δεδομένων, το DBMS και οι σχετικές εφαρμογές μπορούν να αναφέρονται ως "σύστημα βάσης δεδομένων".
Υπάρχουν διάφορα είδη βάσεων δεδομένων: βάση δεδομένων στη μνήμη, βάση δεδομένων cloud, ενεργή βάση
δεδομένων, αφαιρετική βάση δεδομένων ή κατανεμημένη.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 1

Υπο-Ενότητα 1:
Είδη Πηγών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διαφοροποίηση των Πηγών
Ενας ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ είναι ένα μητρώο όλων των βιβλιογραφικών αντικειμένων που
βρίσκονται σε μια βιβλιοθήκη ή ομάδα βιβλιοθηκών, όπως ένα δίκτυο βιβλιοθηκών σε διάφορες
τοποθεσίες. Ενα βιβλιογραφικό στοιχείο μπορεί να είναι οποιαδήποτε οντότητα πληροφοριών (π.χ. βιβλία,
αρχεία υπολογιστή, γραφικά, ρεαλία, χαρτογραφικό υλικό κ.λπ.) που θεωρείται υλικό βιβλιοθήκης (π.χ.
ένα μόνο μυθιστόρημα) ή μια ομάδα υλικού βιβλιοθήκης (π.χ., μια τριλογία ), ή συνδέονται από τον
κατάλογο (π.χ. μια ιστοσελίδα) στο βαθμό που σχετίζεται με τον κατάλογο και με τους χρήστες της
βιβλιοθήκης. Ο μεγαλύτερος διεθνής κατάλογος βιβλιοθηκών στον κόσμο είναι ο κατάλογος ένωσης
WorldCat (www.worldcat.org) που διαχειρίζεται ο μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός OCLC. Τον Ιούλιο του
2020, η WorldCat είχε σχεδόν 500.000 αρχεία καταλόγων και πάνω από 3 δισεκατομμύρια κατοχές
βιβλιοθηκών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθημάτων 1

Υπο-Ενότητα 1:
Είδη Πηγών και Υπηρεσιών Πληροφόρησης Διαφοροποίηση των Πηγών
Το διαδύκτιο έχει γίνει μια σημαντική τοπική πηγή πληροφοριών. Μεταξύ όλων των ενηλίκων, το Διαδίκτυο είναι είτε η πιο
δημοφιλής πηγή είτε συνδέεται με εφημερίδες ως η πιο δημοφιλής πηγή για πέντε από τα 16 τοπικά θέματα της έρευνας - από
εστιατόρια και επιχειρήσεις έως στέγαση, σχολεία και θέσεις εργασίας. Πέρα από τα θέματα για τα οποία είναι η κορυφαία πηγή, το
Διαδίκτυο είναι συχνά η δεύτερη πιο σημαντική πηγή πληροφοριών για μια ποικιλία άλλων θεμάτων. Περιλαμβάνουν κοινοτικές
εκδηλώσεις, καιρό και τοπικές τέχνες και πολιτιστικές δραστηριότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ιστότοποι παραδοσιακών τοπικών
πλατφορμών ειδήσεων δεν εγγράφονται σε ηλεκτρονικές πηγές και ιστοσελίδες. Ο κύριος λόγος είναι ότι η ιστοσελίδες αυτές δεν
θεωρούνται πάντα ακριβείς και αξιόπιστες ενώ πολλές φορές δεν βασίζονται σε αυτές οι περισσότεροι άνθρωποι, αλλά θεωρούν
τους ιστότοπους αυτούς ως συμπληρωματικές πηγές ή ως αφετηρία για βαθύτερη έρευνα για ένα τοπικό θέμα που τους ενδιαφέρει.
Οι πηγές μέσω δικτύου ευνοούνται για εύκολη προσβασιμότητα και ευκαιρίες για εξοικονόμηση χρόνου. Ενα σημαντικό ζήτημα που
καλύπτεται από άτομα στο διαδίκτυο είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να «διευκολύνουν την καθημερινή τους ζωή» Ωστόσο, οι
κύριες απόψεις για τις πηγές στο Διαδίκτυο επηρεάζονται κυρίως από τις αρνητικές εμπειρίες που έχουν πολλοί άνθρωποι και τις
χαμηλής ποιότητας υλικού. Επομένως, η κριτική αξιολόγηση των πηγών είναι τόσο σημαντική.

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 2:
Προσδιορισμός της
Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική
Αξιολόγηση των Πηγών

Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το θέμα χειρίζεται την κριτική αξιολόγηση των πηγών και είναι ένα είδος συνέχισης του προηγούμενου θέματος.
Οι μαθητές θα καταλάβουν πώς να εκτιμούν την αξιοπιστία των πληροφοριών που συναντούν. Καθώς οι όροι
«μετά την αλήθεια», «ψεύτικες ειδήσεις» και «εναλλακτικά γεγονότα» γίνονται όλο και πιο διαδεδομένοι στον
κοινωνικό διάλογο και στη δημόσια σφαίρα, είναι σημαντικό οι ηλικιωμένοι να αναπτύξουν τις δεξιότητες για να
αξιολογήσουν κριτικά τις ίδιες τις πληροφορίες.

Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών
Μεγάλο μέρος του λόγου για τα «ψεύτικα νέα» αυτές τις μέρες συνδυάζει δύο έννοιες: παραπληροφόρηση και κακές
πληροφορίες. Είναι σημαντικό να διακρίνετε τα μηνύματα που είναι αληθινά από αυτά που είναι ψεύτικα και τα μηνύματα
που δημιουργούνται, παράγονται ή διανέμονται από "πράκτορες" που σκοπεύουν να κάνουν κακό. Ας αναλύσουμε τη
διαφορά:

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (1): Πληροφορίες που είναι ψευδείς,
αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να προκαλέσουν
βλάβη (π.χ. κάποιος που δημοσιεύει ένα άρθρο που
περιέχει μη ενημερωμένες πληροφορίες, αλλά δεν το
συνειδητοποιεί).

Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών
Μεγάλο μέρος του λόγου για τα «ψεύτικα νέα» αυτές τις μέρες συνδυάζει δύο έννοιες: παραπληροφόρηση και κακές
πληροφορίες. Είναι σημαντικό να διακρίνετε τα μηνύματα που είναι αληθινά από αυτά που είναι ψεύτικα και τα μηνύματα
που δημιουργούνται, παράγονται ή διανέμονται από "πράκτορες" που σκοπεύουν να κάνουν κακό. Ας αναλύσουμε τη
διαφορά:

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ (2): Πληροφορίες που είναι ψευδείς
και εσκεμμένα δημιουργούνται για να βλάψουν ένα
άτομο, μια κοινωνική ομάδα, έναν οργανισμό ή μια χώρα
(π.χ. ένας ανταγωνιστής δημοσιεύει σκόπιμα ψευδή
στατιστικά στοιχεία σχετικά με τον οργανισμό σας με
σκοπό να σας δυσφημίσει).

Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών
Μεγάλο μέρος του λόγου για τα «ψεύτικα νέα» αυτές τις μέρες συνδυάζει δύο έννοιες: παραπληροφόρηση και κακές
πληροφορίες. Είναι σημαντικό να διακρίνετε τα μηνύματα που είναι αληθινά από αυτά που είναι ψεύτικα και τα μηνύματα
που δημιουργούνται, παράγονται ή διανέμονται από "πράκτορες" που σκοπεύουν να κάνουν κακό. Ας αναλύσουμε τη
διαφορά:

ΚΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Πληροφορίες που βασίζονται στην
πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται για να προκαλέσουν
βλάβη σε ένα άτομο, οργανισμό ή χώρα (π.χ. κάποιος που
χρησιμοποιεί μια εικόνα ενός νεκρού παιδιού πρόσφυγα
(χωρίς πλαίσιο) σε μια προσπάθεια να προκαλέσει μίσος
για μια συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα που είναι
εναντίον).

Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών
Ας υπολογίσουμε τη διαφορά!
Η παραπληροφόρηση (1) μπορεί να εντοπιστεί αρκετά γρήγορα αν σαρώσετε το ιστορικό του
εν λόγω λογαριασμού για να διαπιστώσετε εάν υπάρχει σαφές μοτίβο ανάρτησης
εσφαλμένου περιεχομένου ή εάν αυτό ήταν ένα αθώο λάθος.
Τα δύο τελευταία μπορούν επίσης να αναγνωριστούν εύκολα μετά από κάποια βασική
έρευνα, αλλά είναι γενικά δύσκολο να διαφοροποιηθεί. Σκεφτείτε ότι η κακή πληροφόριση
περιέχει κάτι πραγματικό που έχει ληφθεί εντελώς εκτός πλαισίου και με κακόβουλη
πρόθεση, ενώ η παραπληροφόρηση (2) περιέχει εντελώς ψεύτικο περιεχόμενο χωρίς κανένα
στοιχείο αλήθειας.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών
Για να αξιολογήσετε μια πηγή, ρωτήστε τον εαυτό σας μια σειρά από ερωτήσεις που αφορούν την επικαιρότητα (Currency), τη συνάφεια
(Relevance), την αυθεντία (Authority), την ακρίβεια (Accuracy) και το σκοπό (Purpose) (γνωστές και ως ερωτήσεις CRAAP!). Αυτή η
διαδικασία θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν μια πηγή είναι αξιόπιστη και θα σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν είναι σχετική με την
έρευνά σας. Μπορείτε να κατεβάσετε το παρακάτω φυλλάδιο για να βοηθηθείτε στη διαδικασία αυτή.
Επικαιρότητα: Προσδιορίστε εάν η ημερομηνία δημοσίευσης των πληροφοριών είναι κατάλληλη για το έργο σας.
• Ποια είναι η ημερομηνία πνευματικών δικαιωμάτων ή δημοσίευσης ;
• Γιατί είναι ή όχι η ημερομηνία σημαντική για το μήνυμα ή το περιεχόμενο της πηγής;
• Οι πληροφορίες είναι ξεπερασμένες σε σχέση με το θέμα;

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών

Συνάφεια: Προσδιορίστε πόσο εφαρμόσιμες είναι οι πληροφορίες στο έργο σας.
• Για ποιο κοινό ή επίπεδο γράφονται οι πληροφορίες (ευρύ κοινό, ειδικοί / μελετητές κ.λπ.);
• Εξηγήστε γιατί θα αναφέρετε / δεν θα αναφέρετε τις πληροφορίες από αυτήν την πηγή
στο έργο σας.
Αυθεντία: Καθορίστε εάν ο συντάκτης της πηγής, ο δημιουργός ή ο εκδότης των πληροφοριών
είναι ο πιο ενημερωμένος.
• Ποιος είναι ο συγγραφέας, δημιουργός ή εκδότης της πηγής ή ποιος οργανισμός είναι
υπεύθυνος για την πηγή;
• Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας;
• Πώς γνωρίζετε εάν ο συγγραφέας είναι ειδικός στο θέμα (π.χ. εξετάστε τα διαπιστευτήρια,
την εμπειρία ή / και την οργανωτική σχέση του συγγραφέα);
• Από πού προέρχονται τα χρήματα για την έρευνα ή τον προγραμματισμό;

Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών

Ακρίβεια: Προσδιορίστε την αξιοπιστία, την αλήθεια και την ορθότητα του περιεχομένου.
• Ποιες ενδείξεις βλέπετε ότι οι πληροφορίες είναι ή δεν έχουν ερευνηθεί καλά ή παρέχουν επαρκή στοιχεία;
• Τι είδους γλώσσα, εικόνες και / ή τόνος χρησιμοποιείται (π.χ. συναισθηματική, αντικειμενική, επαγγελματική κ.λπ.);
• Υποστηρίζουν τα αποδεικτικά στοιχεία τα στοιχεία / αξιώσεις και συμπεράσματα;
• Τα γεγονότα και οι αξιώσεις τεκμηριώνονται ή παρατίθενται στο κείμενο, ως σημειώσεις ή σε βιβλιογραφία;
Σκοπός: Προσδιορίστε τον λόγο για τον οποίο υπάρχουν οι πληροφορίες.
• Γιατί γράφτηκε αυτή η πηγή (π.χ. για ενημέρωση, διδασκαλία, ψυχαγωγία, πειθώ);
• Πώς μπορεί η συσχέτιση του συγγραφέα να επηρεάσει την άποψη, την κλίση ή την
πιθανή προκατάληψη της πηγής;
• Πώς μπορεί το επιδιωκόμενο κοινό να επηρεάσει την άποψη, την κλίση ή την πιθανή
μεροληψία των πληροφοριών;
• Ποια συμπεράσματα παρουσιάζονται, είναι ολοκληρωμένες οι πληροφορίες; Αποκλείεται
κάτι σημαντικό;
• Πώς συγκρίνεται αυτή η πηγή με άλλες στο ίδιο θέμα;

Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών
Επιπλέον, μπορείτε να ελέγξετε:
Επιχειρησιακό: Ποιοι είναι οι ισχυρισμοί του συγγραφέα;
• Ποια είναι η θέση του συγγραφέα;
• Ποιοι είναι οι λόγοι που ο συγγραφέας χρησιμοποιεί για να υποστηρίξει τη θέση του;
• Υπάρχουν ελαττώματα στη λογική του συγγραφέα;
• Συμφωνείτε ή διαφωνείτε με το επιχείρημα ή την προοπτική του συγγραφέα; Και γιατί;
• Ποια είναι η θέση σας σε αυτό το θέμα;
• Τι αποδεικτικά στοιχεία (δηλαδή έρευνα) μπορείτε να παρέχετε για να υποστηρίξετε τη θέση
σας;
Αυτογνωσία: Ελέγξτε τον εαυτό σας
•
Εξετάστε τη δική σας προοπτική και βεβαιωθείτε ότι αναζητάτε πληροφορίες που
αντιπροσωπεύουν εναλλακτικές προοπτικές και κοσμοθεωρίες.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν αναζητάτε ή προτιμάτε πηγές που επιβεβαιώνουν μόνο τις υπάρχουσες
πεποιθήσεις σας (αποφύγετε την προκατάληψη).
• Νιώστε άβολα. Διαβάστε από πηγές σε όλο το φάσμα (ακόμα κι αν δεν συμφωνείτε με τέτοιες
πηγές). Αυτό θα σας βοηθήσει να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε τις διάφορες πλευρές μιας
συζήτησης / ζητήματος.

Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών
Ο πρωταρχικός στόχος της αξιολόγησης είναι να κατανοήσετε τη σημασία και την αξία μιας πηγής σε σχέση με
άλλες πηγές και τη δική σας σκέψη σε ένα θέμα.
Η αξιολόγηση των πληροφοριών, λοιπόν, είναι η ανάλυση πληροφοριών από κριτική άποψη. Η διαδικασία
αξιολόγησης απαιτεί από εμάς να επιστρέψουμε και να εξετάσουμε προσεκτικά τις πηγές που
χρησιμοποιούμε και τον τρόπο με τον οποίο τις χρησιμοποιούμε, για να μην βιαζόμαστε να κρίνουμε αλλά να
σκεφτόμαστε το περιεχόμενο των άρθρων που διαβάζουμε ή τα αποτελέσματα αναζήτησης στο διαδίκτυο
που περιηγούμαστε. Πρέπει επίσης να εξετάσουμε τις σχέσεις μεταξύ διαφορετικών πηγών και πώς
συνεργάζονται για να σχηματίσουν «συνομιλίες» γύρω από συγκεκριμένα θέματα ή ζητήματα. Μια
«συνομιλία» με αυτή την έννοια αναφέρεται στις διαφορετικές προοπτικές και επιχειρήματα που
περιβάλλουν μια συγκεκριμένη ερευνητική ερώτηση (ή ένα σύνολο ερωτήσεων).

Υπο-Ενότητα 2:
Προσδιορισμός της Αξιοπιστίας των Πηγών
Πληροφόρησης - Κριτική Αξιολόγηση των Πηγών

Είτε παρακολουθούμε τις ειδήσεις, διαβάζουμε το ιστολόγιο ενός φίλου, ερευνούμε μια κατάσταση υγείας ή
χρησιμοποιούμε πληροφορίες με κάποιον άλλο τρόπο, βασίζουμε γενικά τις δικές μας αξίες και εμπειρίες ζωής για να
κάνουμε σχετικά γρήγορες κριτικές σχετικά με την εγκυρότητα των πληροφοριών στις οποίες εκθέτουμε ή
αναζητούμε. Μερικές φορές δεν σκεφτόμαστε καν το γεγονός ότι κάναμε μια κριτική και θέσαμε κάποια κριτήρια
σχετικά με το τι πρέπει να εμπιστευόμαστε. Είμαστε απλά σε αυτόματο πιλότο, αλλά δεν χρειάζεται να είμαστε. Στους
ιστότοπους πολλών πανεπιστημίων και ακαδημιών μπορείτε να βρείτε μερικούς οδηγούς, σεμινάρια, podcast ή
ευκαιρίες κατάρτισης σχετικά με την κριτική αξιολόγηση των πηγών.

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 3:
Χειραγώγηση των Μέσων

Υπο-Ενότητα 3: Χειραγώγηση των
Μέσων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα άτομα τρίτης ηλικίας θα μάθουν για σχετικές τεχνικές στις οποίες οι συμμετέχοντες δημιουργούν
μια εικόνα ή επιχείρημα που ευνοεί τα συγκεκριμένα ενδιαφέροντά τους. Θα διακρίνουν μεταξύ της
λογικής πλάνης , τους ψυχολογικούς χειρισμούς, την απάτη (παραπληροφόρηση), τη ρητορική και
την τεχνική προπαγάνδας.

Υπο-Ενότητα 3: Χειραγώγηση των
Μέσων

Ο χειρισμός μέσων είναι μια σειρά σχετικών τεχνικών στις οποίες οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια εικόνα
ή επιχείρημα που ευνοεί τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντά τους. Τέτοιες τακτικές μπορεί να περιλαμβάνουν τη
λογική πλάνη , ψυχολογικών χειρισμών, απόλυτης εξαπάτησης (παραπληροφόρηση), τεχνικές ρητορικής και
προπαγάνδας, και συχνά περιλαμβάνουν την καταστολή πληροφοριών ή απόψεων, με την παρακίνηση
άλλων ανθρώπων ή ομάδων ανθρώπων να σταματήσουν ακούγοντας ορισμένα επιχειρήματα, ή απλώς
αποσπώντας την προσοχή αλλού.
Το Astroturﬁng είναι όταν υπάρχει
πρόθεση και προσπάθεια να δημιουργηθεί
η ψευδαίσθηση της υποστήριξης για μια
συγκεκριμένη αιτία, άτομο ή στάση. Αν και
αυτό συνδέεται κυρίως με το Διαδίκτυο,
έχει συμβεί επίσης σε εφημερίδες κατά τη
διάρκεια πολιτικών εκλογών.

Υπο-Ενότητα 3: Χειραγώγηση των
Μέσων

Το Clickbait αναφέρεται σε πρωτοσέλιδα διαδικτυακών ειδησεογραφικών άρθρων που είναι συγκλονιστικά
ή μερικές φορές εντελώς ψεύτικα. Χρησιμοποιεί τη φυσική περιέργεια των ανθρώπων για να κάνει τους
χρήστες να κάνουν κλικ. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το clickbait χρησιμοποιείται απλά για τη δημιουργία
εσόδων, περισσότερα κλικ σημαίνει περισσότερα χρήματα που κερδίζονται με διαφημιστές.

Η νομιμοποίηση εσόδων από προπαγάνδα είναι μια μέθοδος για τη χρήση μιας λιγότερο αξιόπιστης ή
λιγότερο δημοφιλούς πλατφόρμας για τη δημοσίευση μιας ιστορίας αμφίβολης προέλευσης ή μιας αλήθειας
για τους σκοπούς της δημιουργίας ενός ρεπορτάζ, παρά της ίδιας της ιστορίας. Αυτή η τεχνική χρησιμεύει
για να αποτρέψει την ανάκληση των δευτερευόντων πιο καθιερωμένων μέσων εάν η αναφορά είναι
ψευδής.

Υπο-Ενότητα 3: Χειραγώγηση των
Μέσων

Στις μηχανές αναζήτησης οι ιστότοποι μάρκετινγκ
χρησιμοποιούν έρευνα αγοράς, από προηγούμενες
αναζητήσεις και άλλες πηγές, για να αυξήσουν την προβολή
τους στις σελίδες αποτελεσμάτων μηχανών αναζήτησης.
Αυτό τους επιτρέπει να καθοδηγήσουν τα αποτελέσματα
αναζήτησης σύμφωνα με τις γραμμές που επιθυμούν, και
επομένως να επηρεάσουν τους ερευνητές. Οι επιχειρήσεις
έχουν πολλές τακτικές για να προσελκύσουν πελάτες στους
ιστότοπούς τους και να αποφέρουν έσοδα, όπως διαφημίσεις
banner, βελτιστοποίηση μηχανών αναζήτησης και εργαλεία
μάρκετινγκ, πληρωμή ανά κλικ. Ολα εξυπηρετούν ένα
διαφορετικό σκοπό και χρησιμοποιούν διαφορετικά
εργαλεία που απευθύνονται σε πολλούς τύπους χρηστών. Π.
χ. Οι διαφημίσεις banner εμφανίζονται σε ιστότοπους που
στη συνέχεια ανακατευθύνουν σε άλλους ιστότοπους που
είναι παρόμοιοι.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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Υπο-Ενότητα 3: Χειραγώγηση των
Μέσων

Αξίζει να θυμόμαστε ότι οποιαδήποτε από τις πιο σύγχρονες μεθόδους χειραγώγησης των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι
τύποι απόσπασης της προσοχής, υποθέτοντας ότι το κοινό έχει περιορισμένη διάρκεια προσοχής. Πολλές τεχνικές
απόσπασης της προσοχής αναφέρονται στην πολιτική, π.χ. αντικρούοντας ένα επιχείρημα και αποφεύγοντας τις
απαντήσεις επιτίθοντας σε άλλο θέμα.

«Η διατήρηση της προσοχής του κοινού απομακρύνθηκε από τα
πραγματικά κοινωνικά προβλήματα, τραβήχτηκε από θέματα που
δεν έχουν πραγματική σημασία. Κρατήστε το κοινό
απασχολημένο, απασχολημένο, απασχολημένο, δεν υπάρχει
χρόνος να σκεφτείτε, πίσω στο αγρόκτημα και σε άλλα ζώα »
(απόσπασμα από κείμενο Silent Weapons for Quiet War)
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:
Αξιόπιστοι διαδικτυακοί ιστότοποι ελέγχου
γεγονότων όπως το Snopes μπορούν να σας
βοηθήσουν να επαληθεύσετε ιστορίες που
ακούγονται πολύ καλές για να είναι αληθινές.

Υπο-Ενότητα 3: Χειραγώγηση των
Μέσων

Τα οπτικά μέσα μπορούν να μετασχηματιστούν μέσω χειρισμού φωτογραφιών, που συνήθως ονομάζεται "photoshopping".
Αυτό μπορεί να κάνει ένα προϊόν, ένα άτομο ή μια ιδέα να φαίνεται πιο ελκυστική. Αυτό γίνεται επισημαίνοντας ορισμένα
χαρακτηριστικά του προϊόντος και χρησιμοποιώντας ορισμένα εργαλεία επεξεργασίας για να μεγεθύνετε τη φωτογραφία, να
προσελκύσετε και να πείσετε το κοινό.
Ο χειρισμός βίντεο είναι μια νέα παραλλαγή του χειρισμού μέσων που στοχεύει το ψηφιακό βίντεο
χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό παραδοσιακών τεχνικών επεξεργασίας βίντεο και βοηθητικών μεθόδων
από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η αναγνώριση προσώπου. Σε τυπικό χειρισμό βίντεο, η δομή του
προσώπου, οι κινήσεις του σώματος και η φωνή αναπαράγονται προκειμένου να δημιουργηθεί μια τεχνητή
εγγραφή του θέματος. Αυτή η μορφή παραπληροφόρησης που δημιουργείται από υπολογιστή συνέβαλε σε
ψεύτικες ειδήσεις και υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια πολιτικών εκστρατειών.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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Υπο-Ενότητα 3: Χειραγώγηση των
Μέσων

Η διαφήμιση είναι η ενέργεια της προσέλκυσης της προσοχής του κοινού σε κάτι, ειδικά μέσω πληρωμένων
ανακοινώσεων για προϊόντα και υπηρεσίες. Αυτό τείνει να γίνεται από επιχειρήσεις που επιθυμούν να
πουλήσουν το προϊόν τους πληρώνοντας τα μέσα ενημέρωσης για να δείξουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους
σε τηλεοπτικά διαλείμματα, μέσω πανό σε ιστότοπους και μέσω εφαρμογών για κινητά.

Η φάρσα (hoax) είναι κάτι που προορίζεται να εξαπατήσει ή να ψέψει. Οταν μια εφημερίδα ή όταν οι ειδήσεις
αναφέρουν μια ψεύτικη ιστορία, είναι γνωστή ως φάρσα (hoax). Παραπλανητικές δημόσιες ενέργειες,
επιστημονικές απάτες, ψευδείς απειλές βομβών και απάτες για επιχειρήσεις είναι παραδείγματα φάρσας. Ενα
κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι όλα προορίζονται για εξαπάτηση ή ψέματα, αλλά το ψέμα πρέπει να είναι
εξωφρενικό, δραματικό, αλλά πρέπει επίσης να είναι πιστικό και έξυπνο.

Ο προπαγανδισμός είναι μια μορφή επικοινωνίας που έχει ως στόχο να επηρεάσει τη στάση μιας κοινότητας
απέναντι σε κάποια αιτία ή θέση παρουσιάζοντας μόνο τη μία πλευρά ενός επιχειρήματος. Η προπαγάνδα
δημιουργείται συνήθως από κυβερνήσεις, αλλά ορισμένες μορφές μαζικής επικοινωνίας που δημιουργούνται
από άλλους ισχυρούς οργανισμούς μπορούν επίσης να θεωρηθούν προπαγάνδα.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
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Υπο-Ενότητα 3: Χειραγώγηση των
Μέσων

Ενας επαγγελματίας συμμόρφωσης (compliance professional) είναι ένας
ειδικός που χρησιμοποιεί και τελειοποιεί τα μέσα για να αποκτήσει
επιρροή στα μέσα ενημέρωσης. Αν και τα μέσα για να αποκτήσουν
επιρροή είναι κοινά, οι στόχοι τους ποικίλλουν από πολιτικούς,
οικονομικούς έως προσωπικούς στόχους. Ετσι, η ετικέτα του
επαγγελματία συμμόρφωσης ισχύει για διάφορες ομάδες ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων των προπαγανδιστών, των εμπόρων, των
ψηφοφόρων, των πωλητών και των πολιτικών υποστηρικτών.
Τέτοιοι επαγγελματίες χρησιμοποιούν διάφορες τεχνικές (δηλαδή):
• ανταπόδοση,
• αφοσίωση και συνέπεια,
• κοινωνική απόδειξη.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ :
Ορισμένες ιστορίες που θα συναντήσετε θα ακούγονται "λάθος", αλλά
δεν είναι απαραίτητα ψεύτικες ειδήσεις. Θα μπορούσαν να είναι
σκόπιμες σάτιρες ή κάτι που προέρχεται από έναν χιουμοριστικό
ιστότοπο, όπως το The Onion ή το Daily Mash, για παράδειγμα.

Υπο-Ενότητα 3: Χειραγώγηση των
Μέσων
Ο κανόνας της αμοιβαιότητας απαιτεί να επιστρέψουμε σε είδος αυτό που έχει κάνει άλλος για εμάς. Μπορεί οι περισσότεροι να το
εκλάβουν ή να έχουν την προσδοκία ότι οι άνθρωποι θα ανταποκριθούν ευνοϊκά ο ένας στον άλλο επιστρέφοντας οφέλη για οφέλη ή
αντίστοιχα ανταποδίδοντας με αδιαφορία ή εχθρότητα σε κάποιον που αδιαφορεί ή προσπαθεί να προκαλέσει ζημιά σε εμάς.

Κατά τη διαπραγμάτευση, η συνέπεια ή η αρχή της συνέπειας, αναφέρεται στην ισχυρή ψυχολογική ανάγκη ενός διαπραγματευτή να είναι
συνεπής με προηγούμενες πράξεις και δηλώσεις. Η αρχή της συνέπειας δηλώνει ότι οι άνθρωποι θα αλλάξουν τη στάση, τις πεποιθήσεις, τις
αντιλήψεις και τις ενέργειές τους για να το επιτύχουν.

Η κοινωνική απόδειξη είναι ένα ψυχολογικό και κοινωνικό
φαινόμενο όπου οι άνθρωποι αντιγράφουν τις ενέργειες των
άλλων σε μια προσπάθεια να συμπεριφέρονται σε μια
δεδομένη κατάσταση. Η έννοια είναι επίσης γνωστή ως
ενημερωτική κοινωνική επιρροή. Οι επιδράσεις της κοινωνικής
επιρροής φαίνονται στην τάση των μεγάλων ομάδων να
συμμορφώνονται με επιλογές που είναι σωστές ή
λανθασμένες.

Υπο-Ενότητα 3: Χειραγώγηση των
Μέσων
Covid-19 Παραπληροφόρηση & Διαχείριση κοινωνικών μέσων - Η INFODEMIC
Μια σειρά φορέων χειρίζονται το περιβάλλον πληροφοριών για να εκμεταλλευτούν την κρίση COVID-19 για
στρατηγικό κέρδος. Πολλά Κέντρα Πολιτικής στον κυβερνοχώρο παρακολουθούν πολλούς από αυτούς τους
κρατικούς και μη κρατικούς φορείς στο διαδίκτυο, και περιστασιακά δημοσιεύουν ανακριτικές, βασισμένες σε
δεδομένα αναφορές που θα εστιάζονται στη χρήση παραπληροφόρησης, προπαγάνδας, εξτρεμιστικών αφηγήσεων
και θεωριών συνωμοσίας από αυτούς τους παράγοντες.
Καθώς εξαπλώνεται η παραπληροφόρηση του Covid-19, προσπαθήστε να ακολουθήσετε αυτήν τη διαδικασία:
Ελέγξτε την πηγή, ελέγξτε τον συγγραφέα και ελέγξτε το περιεχόμενο,
Διαβάστε παρακάτω τον αναλυτικό οδηγό που εξηγεί τον προτεινόμενο από τον ειδικό τρόπο να ελέγξετε ειδήσεις
και οδηγίες για το τι πρέπει να κάνετε εάν κάποιος που γνωρίζετε μοιράζεται παραπληροφόρηση.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ :
Παρακολουθήστε μερικά συμπληρωματικά σεμινάρια που
διοργανώνονται από παγκόσμια πανεπιστήμια ή ακαδημίες.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 4

ΥΠΟ-ΕΝΟΤΗΤΑ 4:
Γραμματισμός στα Μέσα vs
Διαδικτυακή Ασφάλεια

Υπο-Ενότητα 4: Γραμματισμός στα Μέσα vs Διαδικτυακή
Ασφάλεια

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αυτή η υπο-ενότητα στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των παραληπτών / μαθητών σχετικά με την ασφάλεια
στο Διαδίκτυο, ενώ είναι ψηφιακά εγγράμματοι. Αυτή η ενότητα παρέχει ολοκληρωμένες πληροφορίες,
εργαλεία και υποστήριξη για εκπαιδευτικούς και ηλικιωμένους (εκπαιδευόμενους) και άλλα ενδιαφερόμενα
άτομα σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο, π.χ. βίντεο, σεμινάρια ή οδηγίες για την ασφάλεια στο
Διαδίκτυο, ενώ αποκτά δεξιότητες ψηφιακού αλφαβητισμού.

Υπο-Ενότητα 4: Γραμματισμός στα Μέσα vs Διαδικτυακή
Ασφάλεια
Το να είστε ασφαλείς στο Διαδίκτυο σημαίνει ότι έχετε τη γνώση για να προσδιορίσετε τους πιθανούς κινδύνους και να γνωρίζετε την
προσωπική σας ασφάλεια κατά την περιήγηση, την κοινή χρήση ή την περιήγηση στο Διαδίκτυο. Διδάσκοντας την ασφάλεια στο Διαδίκτυο,
βοηθάτε όχι μόνο τους μαθητές σας να είναι πιο προσεκτικοί σχετικά με την ασφάλειά τους, αλλά και τους βοηθάτε να γίνουν καλύτεροι
χρήστες του Διαδικτύου.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ;
Οι προτάσεις μας για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο είναι μια καλή αρχή κατά τη διδασκαλία των μαθητών σας σε δεξιότητες γραφής /
ψηφιακής ενημέρωσης. Ακόμα και οι ηλικιωμένοι σήμερα έχουν απεριόριστη πρόσβαση στο Διαδίκτυο και είναι σημαντικό να μπορούν να
πλοηγούνται σε αυτά τα διαδικτυακά περιβάλλοντα με ασφάλεια ανεξάρτητα από το εργαλείο που χρησιμοποιούν (το κινητό τους
τηλέφωνο ή τον υπολογιστή τους). Ως εκ τούτου, η πτυχή του αλφαβητισμού στα μέσα επικοινωνίας σχετίζεται αυστηρά με την ασφάλεια
στο διαδίκτυο.

Υπο-Ενότητα 4: Γραμματισμός στα Μέσα vs
Διαδικτυακή Ασφάλεια

Υπάρχουν αρκετές καλές πηγές και βίντεο σχετικά με την ασφάλεια
στο Διαδίκτυο από μια τεράστια γκάμα πηγών. Αυτές είναι
εξαιρετικές για την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη καλών
διαδικτυακών πρακτικών με τους μαθητές σας.
Μερικά από τα θέματα που μπορείτε να καλύψετε με τους μαθητές
είναι:
• Εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο
• Sexting
• Περιεχόμενο κατάλληλο για ηλικίες
• Κοινή χρήση φωτογραφιών και άδεια
• Διαδικτυακός εκβιασμός
• Διαδικτυακή εκμετάλλευση
• Λογοτεχνία και πνευματικά δικαιώματα
• Προστασία από ιούς
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 5

Υπο-Ενότητα 4: Γραμματισμός στα Μέσα vs
Διαδικτυακή Ασφάλεια

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός είναι η χρήση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τον εκφοβισμό ενός ατόμου, συνήθως
στέλνοντας μηνύματα εκφοβιστικού ή απειλητικού χαρακτήρα. Ο εκφοβισμός στον κυβερνοχώρο είναι όταν
κάποιος, συνήθως ένας έφηβος, εκφοβίζει ή παρενοχλεί άλλους στο Διαδίκτυο και σε άλλους ψηφιακούς χώρους,
ιδίως σε ιστότοπους κοινωνικών μέσων.
Το Sexting σημαίνει τη δράση ή την πρακτική αποστολής φωτογραφιών ή μηνυμάτων σεξουαλικού περιεχομένου
μέσω κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή ή οποιασδήποτε ψηφιακής συσκευής.
Περιεχόμενο κατάλληλο για συγκεκριμένες ηλικίες σημαίνει το περιεχόμενο που καλύπτεται στο Διαδίκτυο και
σχετίζεται με την ηλικία του αναγνώστη ή του παραλήπτη.
Κοινή χρήση φωτογραφιών σημαίνει δημοσίευση ή μεταφορά ψηφιακών φωτογραφιών στο διαδίκτυο. Οι
ιστότοποι κοινής χρήσης εικόνων προσφέρουν υπηρεσίες όπως μεταφόρτωση, φιλοξενία, διαχείριση και κοινή
χρήση φωτογραφιών (δημόσια ή ιδιωτικά).

Υπο-Ενότητα 4: Γραμματισμός στα Μέσα vs
Διαδικτυακή Ασφάλεια

Ο εκβιασμός στον κυβερνοχώρο είναι ένα διαδικτυακό έγκλημα στο οποίο οι χάκερ κρατούν τα δεδομένα σας,
τον ιστότοπο, τα συστήματα υπολογιστών ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες ως όμηρο έως ότου ικανοποιήσετε
τις απαιτήσεις τους για πληρωμή. Παίρνει συχνά τη μορφή ransomware και κατανεμημένων επιθέσεων άρνησης
υπηρεσίας (DDoS), και οι δύο αυτοί τρόποι θα μπορούσαν να παραλύσουν την επιχείρησή σας.

Η διαδικτυακή εκμετάλλευση και κακοποίηση είναι όταν ένα άτομο χειρίζεται ένα άλλο άτομο για να τον πείσει
να κάνει κάτι σεξουαλικό - είναι ένας συνεχής κύκλος συναισθηματικής και ψυχολογικής κακοποίησης.

Το λογισμικό προστασίας από ιούς έχει σχεδιαστεί για να αποτρέπει ιούς, σκουλήκια και δούρειους ίππους (Trojan
horses) από την είσοδο σε έναν υπολογιστή, καθώς και για την κατάργηση τυχόν κακόβουλου κώδικα
λογισμικού που έχει ήδη μολύνει έναν υπολογιστή. Τα περισσότερα βοηθητικά προγράμματα προστασίας από
ιούς συγκεντρώνουν πλέον δυνατότητες προστασίας από spyware και anti-malware για να συνοδεύονται από
προστασία από ιούς. Τα λογισμικά ασφαλείας στο Διαδίκτυο προχωρούν ένα βήμα παραπέρα
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον δυνατότητες όπως anti-spam, anti-phishing, ﬁrewall, προστασία αρχείων και
βελτιστοποίηση υπολογιστή.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ:
- Σχέδιο μαθήματος 6

Υπο-Ενότητα 4: Γραμματισμός στα Μέσα vs
Διαδικτυακή Ασφάλεια
Το Worm είναι ένα αυτόνομο πρόγραμμα ή μπορεί να είναι ένα σύνολο προγραμμάτων που μπορούν να διαδώσουν αντίγραφα
του εαυτού τους σε άλλα συστήματα υπολογιστών. Αυτό συμβαίνει συνήθως μέσω συνημμένων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή
μέσω συνδέσεων δικτύου.
Οι επιθέσεις ηλεκτρονικού "ψαρέματος" χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά μηνύματα "πλαστογραφημένα" (ψεύτικα) και ψευδείς
ιστότοπους για να κλέψουν προσωπικά οικονομικά δεδομένα, όπως αριθμούς πιστωτικών καρτών, αριθμούς λογαριασμού
ελέγχου / ταμιευτηρίου, ονόματα χρηστών λογαριασμού και κωδικούς πρόσβασης, αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης και άλλες
προσωπικές πληροφορίες από τους καταναλωτές.
Το Pharming χρησιμοποιεί το ίδιο είδος "πλαστογραφημένων" ιστότοπων με το "phishing", αλλά χρησιμοποιεί κακόβουλο
λογισμικό / λογισμικό υποκλοπής spyware για να ανακατευθύνει τους χρήστες από τους πραγματικούς ιστότοπους σε δόλιους
ιστότοπους. Το Pharming περιλαμβάνει τη χρήση Trojan προγραμμάτων, worms και άλλων τύπων ιών για την επίθεση στη γραμμή
διευθύνσεων του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο. Το Pharming είναι πολύ πιο εξελιγμένο από το "ηλεκτρονικό"
ψάρεμα (phishing), καθώς όταν ένας πελάτης πληκτρολογεί μια έγκυρη διεύθυνση URL, ανακατευθύνεται σε έναν ψεύτικο
ιστότοπο αντί για τον ιστότοπο που προορίζεται.
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ :
• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλείς συνδέσεις ιστού (αναζητήστε https στη
διεύθυνση ιστού).
• Να είστε προσεκτικοί κατά το άνοιγμα συνδέσμων ή συνημμένων που δεν
περιμένατε ή από έναν άγνωστο αποστολέα.
• Αποφύγετε ύποπτους ιστότοπους.
• Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων σε ιστότοπους που τον
προσφέρουν.
• Χρησιμοποιήστε έναν αξιόπιστο πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, όποτε είναι

Υπο-Ενότητα 4: Γραμματισμός στα Μέσα vs
Διαδικτυακή Ασφάλεια

Μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε τη διαδικτυακή σας φήμη ακολουθώντας
τη συνιστώμενη λίστα ελέγχου watch_your_space:
• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σας

Μερικά από τα πιο δημοφιλή κοινωνικά δίκτυα έχουν οριστεί δημόσια από προεπιλογή, πράγμα που σημαίνει ότι
όλοι μπορούν να δουν τις φωτογραφίες μας, τι μοιραζόμαστε ή συζητούμε. Ελέγχετε τακτικά τις ρυθμίσεις απορρήτου
σας στα κοινωνικά δίκτυα και τις εφαρμογές σας. Προτείνουμε μια επιλογή «μόνο φίλοι» για τα διαδικτυακά
προφίλ
σας.
• Αναζητήστε τον εαυτό σας στο διαδίκτυο

Κάντε μια γρήγορη αναζήτηση για τον εαυτό σας στο διαδίκτυο, εάν βρείτε κάτι που δεν σας αρέσει, αναφέρετέ
με τον ιστότοπο ή τον κεντρικό υπολογιστή δικτύου ζητώντας την κατάργηση του περιεχομένου.

το

• Απενεργοποίηση παλιών λογαριασμών

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλάζουν τόσο γρήγορα, μπορεί να είναι εύκολο να ξεχάσουμε παλιούς
λογαριασμούς ή δίκτυα στα οποία έχουμε εγγραφεί. Εάν δεν χρησιμοποιείτε ένα λογαριασμό διαγράψτε /
απενεργοποιήστε τον λογαριασμό, αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να αποφύγετε τον κίνδυνο παραβίασης
λογαριασμών / προφίλ.

Υπο-Ενότητα 4: Γραμματισμός στα Μέσα vs
Διαδικτυακή Ασφάλεια

Μπορείτε εύκολα να διαχειριστείτε τη διαδικτυακή σας φήμη ακολουθώντας τη συνιστώμενη λίστα
ελέγχου watch_your_space :
Αξιοποιήστε στο έπακρο τον χρόνο σας στο διαδίκτυο
Αυτό που κάνουμε στο διαδίκτυο μπορεί να μας ακολουθήσει, διασφαλίζοντας ότι θα έχετε θετικό
αντίκτυπο. Είτε ξεκινήσετε ένα blog είτε αυξάνετε την ευαισθητοποίηση για κάτι που σας ενδιαφέρει, οι
δυνατότητες είναι ατελείωτες!
•

Σκεφτείτε πριν δημοσιεύσετε
Πριν μοιραστείτε, σχολιάστε, πατήστε ‘μου αρέσει’, δημοσιεύστε, Tweet ή καρφιτσώστε οτιδήποτε…
ρωτήστε τον εαυτό σας αν αυτό είναι κάτι που θέλετε να βλέπουν όλοι.
Χρησιμοποιήστε το μοντέλο THINK εάν δεν είστε σίγουροι για την ανάρτηση που θα κάνετε στο
διαδύκτιο>>>
Αναρωτηθείτε: είναι Αλήθεια (True) ; Είναι Χρήσιμο (Helpful); Είναι Παράνομο (Illegal); Είναι Αναγκαίο
(Necessary); Είναι Ευγενικό (Kind);
•
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Γλωσσάρι (1)
ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΙΒΛΙΟ

Ενα μέσο για την καταγραφή πληροφοριών σε μορφή γραφής ή εικόνων, που
αποτελείται συνήθως από πολλές σελίδες που συνδέονται μεταξύ τους και
προστατεύονται από εξώφυλλο. Τα βιβλία μπορούν να διανέμονται σε
ηλεκτρονική μορφή ως ηλεκτρονικά βιβλία και άλλες μορφές. Διαφάνεια 8

ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ

Ενα έργο αναφοράς ή μια συλλογή που παρέχει περιλήψεις γνώσεων είτε από
όλους τους κλάδους είτε από ένα συγκεκριμένο πεδίο ή κλάδο. Οι
εγκυκλοπαίδειες χωρίζονται σε άρθρα ή καταχωρήσεις που συχνά ταξινομούνται
αλφαβητικά κατά όνομα άρθρου και μερικές φορές ανά θεματικές κατηγορίες.
Διαφάνεια 9

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

Μια περιοδική έκδοση που τυπώνεται σε γυαλιστερό και ματ χαρτί ή
ηλεκτρονικά δημοσιευμένη. Τα περιοδικά δημοσιεύονται γενικά με τακτικό
πρόγραμμα και περιέχουν μια ποικιλία περιεχομένου. Διαφάνεια 10

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

Μια περιοδική δημοσίευση που περιέχει γραπτές πληροφορίες σχετικά με τα
τρέχοντα γεγονότα και συχνά πληκτρολογείται σε μαύρο μελάνι με λευκό ή γκρι
φόντο. Οι εφημερίδες μπορούν να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων όπως η
πολιτική, οι επιχειρήσεις, ο αθλητισμός και η τέχνη και συχνά περιλαμβάνουν
υλικό όπως στήλες γνώμης, προβλέψεις καιρού, κριτικές τοπικών υπηρεσιών και
στήλες συμβουλών. Οι εφημερίδες εκδείδονται παραδοσιακά σε έντυπη μορφή.
Ωστόσο, σήμερα οι περισσότερες εφημερίδες δημοσιεύονται επίσης σε
ιστότοπους ως διαδικτυακές εφημερίδες, και ορισμένες έχουν ακόμη
εγκαταλείψει εντελώς τις εκτυπωτικές εκδόσεις τους. Διαφάνεια 11

Γλωσσάρι (2)
ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μια οργανωμένη συλλογή δεδομένων, που γενικά αποθηκεύονται και
προσπελάζονται ηλεκτρονικά από ένα σύστημα υπολογιστή. Υπάρχουν
διαφορετικά είδη βάσεων δεδομένων: βάση δεδομένων στη μνήμη, βάση
δεδομένων cloud, ενεργή βάση δεδομένων, αφαιρετική βάση δεδομένων ή
κατανεμημένη. Διαφάνεια 12

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Ενα μητρώο όλων των βιβλιογραφικών αντικειμένων που βρίσκονται σε μια
βιβλιοθήκη ή ομάδα βιβλιοθηκών, όπως ένα δίκτυο βιβλιοθηκών σε διάφορες
τοποθεσίες.
Διαφάνεια 13

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
(1)

Πληροφορίες που είναι ψευδείς, αλλά δεν έχουν δημιουργηθεί με σκοπό την
πρόκληση βλάβης.
Διαφάνεια 17

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
(2)

Πληροφορίες που είναι ψευδείς και έχουν δημιουργηθεί σκόπιμα για να βλάψουν
ένα άτομο, μια κοινωνική ομάδα, έναν οργανισμό ή μια χώρα
Διαφάνεια 18

ΚΑΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μια πληροφορία που βασίζεται στην πραγματικότητα, χρησιμοποιείται για να
προκαλέσει βλάβη σε ένα άτομο, έναν οργανισμό ή μια χώρα.
Διαφάνεια 19

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΩΝ

Μια σειρά σχετικών τεχνικών στις οποίες οι συμμετέχοντες δημιουργούν μια
εικόνα ή επιχείρημα που ευνοεί τα συγκεκριμένα τους ενδιαφέροντα.
Διαφάνεια 29

ASTROTURFING

Οταν υπάρχει πρόθεση να δημιουργηθεί μια ψευδαίσθηση για μια συγκεκριμένη
αιτία, άτομο ή στάση

Γλωσσάρι (3)
ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ

CLICKBAIT

Αναφέρεται σε πρωτοσέλιδα διαδικτυακών ειδησεογραφικών άρθρων που
είναι συγκλονιστικά ή μερικές φορές εντελώς ψεύτικα. Χρησιμοποιεί τη φυσική
περιέργεια των ανθρώπων για να κάνει τους χρήστες να κάνουν κλικ.
Διαφάνεια 30

PROPAGANDA
LAUNDERING
(ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ)

Μια μέθοδος για τη χρήση μιας λιγότερο αξιόπιστης ή λιγότερο δημοφιλούς
πλατφόρμας για τη δημοσίευση μιας ιστορίας αμφίβολης προέλευσης ή
αλήθειας για τους σκοπούς της αναφοράς αυτής του ρεπορτάζ, και όχι της ίδιας
της ιστορίας.
Διαφάνεια 30

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΗΧΑΝΩΝ Οι ιστότοποι χρησιμοποιούν έρευνα αγοράς, από προηγούμενες αναζητήσεις
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
και άλλες πηγές, για να αυξήσουν την προβολή τους στις σελίδες
αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης. Αυτό τους επιτρέπει να
καθοδηγήσουν τα αποτελέσματα αναζήτησης σύμφωνα με τις γραμμές που
επιθυμούν, και επομένως να επηρεάσουν τους ερευνητές. Υπάρχουν πολλές
τακτικές, όπως διαφημίσεις banner, SEO και εργαλεία μάρκετινγκ πληρωμής
ανά κλικ κτλπ. Διαφάνεια 31
ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΒΙΝΤΕΟ

Μια νέα παραλλαγή του χειρισμού μέσων που στοχεύει το ψηφιακό βίντεο
χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό παραδοσιακών τεχνικών επεξεργασίας
βίντεο και βοηθητικών μεθόδων από την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η
αναγνώριση προσώπου.
Διαφάνεια 33

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μια ενέργεια προσέλκυσης της προσοχής του κοινού σε κάτι, ειδικά μέσω
πληρωμένων ανακοινώσεων για προϊόντα και υπηρεσίες.
Διαφάνεια 34

Γλωσσάρι (4)
ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΣΜΟΣ

Μία μορφή επικοινωνίας που έχει ως στόχο να επηρεάσει τη στάση μιας
κοινότητας απέναντι σε κάποια αιτία ή θέση παρουσιάζοντας μόνο τη μία
πλευρά ενός επιχειρήματος. Η προπαγάνδα δημιουργείται συνήθως από
κυβερνήσεις, αλλά ορισμένες μορφές μαζικής επικοινωνίας που
δημιουργούνται από άλλους ισχυρούς οργανισμούς μπορούν επίσης να
θεωρηθούν προπαγάνδα.
Διαφάνεια 34

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ(COMPLIANCE

Ενας ειδικός που χρησιμοποιεί και τελειοποιεί τα μέσα για να αποκτήσει
επιρροή στα μέσα ενημέρωσης. Οι στόχοι του ποικίλλουν από πολιτικό,
οικονομικό έως προσωπικό επίπεδο.
Διαφάνεια 35

PROFESSIONAL)

INFODEMIC

Το Infodemic είναι ένα λιμάνι «πληροφοριών» και «επιδημίας» που συνήθως
αναφέρεται σε μια γρήγορη και εκτεταμένη εξάπλωση τόσο σαφής όσο και
ασαφής πληροφορίες για κάτι, όπως μια ασθένεια.

ΔΙΑΔΥΚΤΙΑΚΟΣ
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ

Η χρήση της ηλεκτρονικής επικοινωνίας για τον εκφοβισμό ενός ατόμου,
συνήθως στέλνοντας μηνύματα εκφοβιστικού ή απειλητικού χαρακτήρα.
Διαφάνεια 42

SEXTING

Η ενέργεια ή η πρακτική αποστολής φωτογραφιών ή μηνυμάτων
σεξουαλικού περιεχομένου μέσω κινητού τηλεφώνου, υπολογιστή ή
οποιασδήποτε ψηφιακής συσκευής.
Διαφάνεια 42

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Το περιεχόμενο που καλύπτεται στο Διαδίκτυο και σχετίζεται με την ηλικία
ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ του αναγνώστη ή του παραλήπτη.

Γλωσσάρι (5)
ΟΡΟΙ

ΟΡΙΣΜΟΙ / ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΚΟΙΝΗ
ΧΡΗΣΗ Η δημοσίευση ή μεταφορά ψηφιακών φωτογραφιών στο Διαδίκτυο.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Διαφάνεια 42
CYBER EXTORTION

Ενα διαδικτυακό έγκλημα στο οποίο οι χάκερ κρατούν όμηρα τα δεδομένα, τον
ιστότοπό σας, τα συστήματα υπολογιστών ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες έως
ότου ικανοποιήσετε τις απαιτήσεις τους για πληρωμή.
Διαφάνεια 43

ΔΙΑΔΙΚΤΥΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Οταν ένα άτομο χειρίζεται ένα άλλο άτομο για να το αναγκάσει να κάνει κάτι
σεξουαλικό - είναι ένας συνεχής κύκλος συναισθηματικής και ψυχολογικής
κακοποίησης.
Διαφάνεια 43

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΙΩΝ

Σχεδιασμένο για να αποτρέψει ιούς, σκουλήκια και δούρειους ίππους (Trojan
ΤΩΝ horses) από την είσοδο σε έναν υπολογιστή, καθώς και για την κατάργηση τυχόν
κακόβουλου κώδικα λογισμικού που έχει ήδη μολύνει έναν υπολογιστή.
Διαφάνεια 43

ΣΚΟΥΛΙΚΙΑ

Ενα αυτόνομο πρόγραμμα που μπορεί να διαδώσει αντίγραφα του εαυτού του σε
άλλα συστήματα υπολογιστών. Αυτό συμβαίνει συνήθως μέσω συνημμένων
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνδέσεων δικτύου.
Διαφάνεια 44

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
ΨΑΡΕΜΑ
(ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ)

Οταν χρησιμοποιούνται ηλεκτρονικά μηνύματα "πλαστογραφημένα" (ψεύτικα) και
δόλιους ιστότοπους για να αποκαλύψουν προσωπικά οικονομικά δεδομένα
(αριθμοί πιστωτικών καρτών, αριθμοί λογαριασμών, ονόματα χρηστών και κωδικοί
πρόσβασης κ.λπ.).

Επικοινωνήστε μαζί μας

http://www.digitaliseme.eu/en

https://www.facebook.com/digitaliseme.project/

