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ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ/ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

 

Όνομα Ενότητας: Κριτικός Γραμματισμός  

Υπο-Ενότητα 2 Τίτλος: Προσδιορισμός της αξιοπιστίας των πηγών πληροφόρησης 

Σχέδιο Μαθήματος 2 – Αναζητώντας αξιόπιστες πληροφορίες 

Διάρκεια: 60 λεπτά 

Στόχος 

Στόχος του μαθήματος είναι να δείξουμε, πώς ελέγχουμε την 
αξιοπιστία των πληροφοριών που συναντάμε και πώς να 
αναπτύξουμε δεξιότητες για κριτική αξιολόγηση των πληροφοριών. 

Ομάδα-στόχος 
Ενήλικες (τρίτης ηλικίας) 

 

Εγκατάσταση/ Εξοπλισμός 

● Τάξη 

● Πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

● Υπολογιστής/ Laptop 

● Προτζέκτορας 

● Λευκός πίνακας (Πίνακας Μαρκαδόρου) 

 

Εργαλεία/ Υλικά 

● Χαρτί A3  

● Αυτοκόλλητες σημειώσεις 

● Συνοδευτικό υλικό 1 

● Συνοδευτικό υλικό 2 

 

Βασικές Εργασίες 

 

1. Εργασία 1: Έναρξη της συνάντησης: παρουσίαση του 

θέματος και του τρόπου εργασίας - παρουσιάσεις, 

συζητήσεις, εργασίες εργαστηρίου  (5 λεπτά) 

 
Εισαγωγή 
Οι πληροφορίες που φτάνουν καθημερινά σε εμάς δεν είναι πάντα 
αληθείς και αξιόπιστες. Εκτός από τα πολύτιμα νέα, λαμβάνουμε 
φήμες, ειδήσεις που αποτελούν απόψεις ή παρέχουν ελλιπή 
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πληροφόρηση. Λαμβάνουμε και διαβάζουμε πληροφορίες μέσω του 
Διαδικτύου, αλλά και από παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης: τύπος, 
ραδιόφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονική και παραδοσιακή 
αλληλογραφία, άμεσες επαφές. Μερικές φορές είναι ασήμαντες, 
μερικές φορές είναι ενδιαφέρουσες, βαρετές, μη αναμενόμενες 
κ.λπ. Δυστυχώς, πολλές από αυτές είναι απλά αναληθείς. Αυτό είναι 
το αποτέλεσμα λάθους, άγνοιας και μερικές φορές σκοπίμως 
παραπλανητικών συμπεριφορών για τους παραλήπτες. 
Η μη επίγνωση μιας τέτοιας συμπεριφοράς μπορεί να επηρεάσει 
αρνητικά τα συναισθήματά μας, την αίσθηση ασφάλειας κ.λπ. Αξίζει 
να μάθουμε μια κριτική προσέγγιση για τη λήψη μηνυμάτων. Είναι 
σημαντικό να ελέγξουμε την αξιοπιστία τους, αντί να πιστέψουμε 
κάθε λέξη από αυτά. 
Το άνοιγμα της πρόσβασης στο Διαδίκτυο προκάλεσε χάος στον 
τομέα των πληροφοριών. Πολλές από τις ειδήσεις είναι καθαρά 
υποκειμενικές απόψεις των συγγραφέων. 
 

2. Εργασία 2: Άσκηση - Συστηνόμαστε (10 λεπτά) 

 
2.1. Κάθε ένας από τους παρόντες συστήνεται και λέει για τον εαυτό 
του 2 πληροφορίες. Μια αληθινή και μια ψεύτικη. Ο εκπαιδευτής 
συμμετέχει επίσης στην άσκηση. Μετά τις δηλώσεις κάθε ατόμου, 
μπορούμε να μαντέψουμε ποιες πληροφορίες είναι αληθείς και 
ποιες όχι. 
2.2. Περίληψη της άσκησης - Συζήτηση για τις εντυπώσεις, ευκολία / 
δυσκολία να μαντέψουμε την αλήθεια. Τι μας επηρέασε 
(προσέχουμε το γεγονός της γνωριμίας μας με κάποιον, της 
εμπιστοσύνης κ.λπ.). 
 

3. Εργασία 3: Ταίριασμα του ορισμού με την περιγραφή (10 

λεπτά) 

 
3.1. Οι συμμετέχοντες, χωρισμένοι σε ζεύγη, λαμβάνουν το 
Συνοδευτικό υλικό 1. 
 

4. Εργασία 4: Αλήθεια ή Ψέματα (25 λεπτά) 

 
4.1. Οι συμμετέχοντες χωρίζονται σε 3 ομάδες. Λαμβάνουν 
εκτυπώσεις άρθρων από το Internet (βλ. Συνοδευτικό υλικό 2)  και 
μια κόλα A3. Προσπαθούν να προσδιορίσουν την αξιοπιστία των 
πληροφοριών. Γράφουν σχόλια - τα οποία επηρεάζουν την 
αξιοπιστία και τι την υπονομεύει. 
 

5. Εργασία 5: Σύνοψη (10 λεπτά) 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 1: Προσδιορισμός της αξιοπιστίας των 

πηγών πληροφόρησης 

 

 

  

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

ΧΩΡΙΣ ΚΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΜΕ ΚΑΚΗ ΠΡΟΘΕΣΗ

ΚΑΚΟΒΟΥΛΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Πληροφορίες που βασίζονται στην 
πραγματικότητα, χρησιμοποιούνται με σκοπό να 

προκαλέσουν κακό σε κάποιο άτομο, έναν 
οργανισμό ή μια χώρα (π.χ. κάποιος 

χρησιμοποιεί μια εικόνα ενός νεκρού παιδιού 
πρόσφυγα (χωρίς να υπάρχει σχετικό πλαίσιο) 

σε μια προσπάθεια να υποκινήσει μίσος για μια 
συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα, την οποία 

εχθρεύεται.

Πληροφορίες που είναι λάθος, αλλά δεν 
δημιουργήθηκαν με σκοπό να προκαλέσουν 

κακό (π.χ. κάποιος δημοσιεύει ένα άρθρο που 
περιέχει παρωχημένες πληροφορίες, αλλά δεν 

το γνωρίζει).

Πληροφορίες που είναι ψευδείς και 
δημιουργούνται εσκεμμένα για να βλάψουν ένα 
άτομο, μια κοινωνική ομάδα, έναν οργανισμό ή 
μια χώρα (π.χ. ένας ανταγωνιστής δημοσιεύει 

σκόπιμα ψευδή στατιστικά στοιχεία για τον 
οργανισμό σου, με σκοπό να σε δυσφημίσει).
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2: Προσδιορισμός της αξιοπιστίας των 

πηγών πληροφόρησης 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2: Προσδιορισμός της αξιοπιστίας των 

πηγών πληροφόρησης 
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ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 2: Προσδιορισμός της αξιοπιστίας των 

πηγών πληροφόρησης 

 

 

 

 

 


