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Τί μας νοιάζει η διαδικτυακή παραπληροφόρηση;

• Ψηφιακή εκπαίδευση (Ευρωπαϊκή Επιτροπή)

• Απειλή για τη δημοκρατία (Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ)

• Συμβούλιο της Ευρώπης, Αμερικανικό Κογκρέσο, ΥΠΠΑΝ, …

• BrExit, Trump

• Εξετάσεις τετραμήνων

• Κλιματική αλλαγή

• COVID και εμβόλια
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Διαφέρει η διαδικτυακή παραπληροφόρηση;

1. Όλα είναι στον παγκόσμιο ιστό, δεν ξεχωρίζουν εύκολα οι πηγές

2. Το διαδίκτυο ενισχύει, επιταχύνει, πολλαπλασιάζει και εστιάζει

3. Η εξαφάνιση της προστασίας της γεωγραφικής απόστασης

4. Οι αδιόρατες «πληροφοριακές φούσκες» των κοινωνικών δικτύων

(info bubbles – echo chambers)

(και ο συνδυασμός των τεσσάρων αυτών)
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Ψηφιακή πολιτότητα και παιδεία για τα μέσα 
Είναι αντικείμενα της σχολικής εκπαίδευσης;
Σχολική εκπαίδευση: επιλεκτική, συντηρητική, μακροπρόθεσμη

Σημαντικά για τη ζωή, αλλά εκτός σχολείου –ή περιθωριακά:

Τεχνολογία, Επικοινωνία, Περιβάλλον, Σεξ, Οικονομία, Πολιτική…

Όταν στην βιομηχανική κοινωνία μπήκαν οι αργαλειοί και οι τόρνοι, 
στο σχολείο μπήκε η γραφή, η ανάγνωση και η αριθμητική. 

Η (όποια) σχολική εκπαίδευση σε πολιτότητα σταματά στο Δημοτικό
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Η κλασική αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης
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Πόσα πόδια έχει η αράχνη;

• Μεσαίωνας: Ό,τι γράφει ο Αριστοτέλης (έξι)

• Αναγέννηση: Να τα μετρήσουμε (οκτώ)

https://ssnet.org/blog/trust-no-one/

https://mackenzian.com/blog/2016/09/08/error-by-anecdote/

https://books.google.nl/books?id=M3XJDAAAQBAJ&pg=PA6&lpg=PA6&
redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
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Αυθεντία

«Είναι ειδικός αυτός που το δημοσίευσε;»

«Είναι αξιόπιστη η πηγή;»

ή κριτική σκέψη;

«Με ποια επιχειρήματα και ποια στοιχεία υποστηρίζεται η 
πληροφορία/άποψη που παρουσιάζεται;»
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Πότε έγινε η μάχη του Μαραθώνα;

• Στη σχολική εκπαίδευση κυριαρχεί η μάθηση-απομνημόνευση και η 
αποδοχή της αυθεντίας βιβλίου και δασκάλου

• Στην αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης κυριαρχεί η κριτική 
σκέψη 

επομένως 
η ζητούμενη παιδεία για τα μέσα απαιτεί αλλαγή στάσης 

Πώς ξέρουμε 
αν και πότε έγινε η μάχη του Μαραθώνα; 
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Αρκούν;

• Ναι, έχει σημασία η πηγή –ιδίως για σκέτες πληροφορίες

• Από τα μπλε καρπούζια στα εμβόλια και τον Bill Gates
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https://www.ellinikahoaxes.gr/2021/10/26/ilias-kallioras-covid-19-vaccines-danger-misinformation/
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Και τί να 
κάνουμε;

Αμφισβήτηση
Αναζήτηση
Αξιολόγηση
Ανακάλυψη
Αιτιολόγηση
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Επιλέγω

Διαβάζω προσεκτικά

Ελέγχω τον εαυτό μου

Αμφισβητώ (ιδίως αυτά που μου αρέσουν)

Δεν περιορίζομαι στη δική μου πληροφοριακή φούσκα

Παραμένω επιφυλακτικός και για αυτά που πιστεύω

Αυτό-ελέγχομαι: τί παραπληροφόρηση παράγω ο ίδιος

Αυτό-παραπληροφόρηση!
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Γνώση: απομνημονευθείσα πληροφορία ή
ευρύτερη καλλιέργεια;

Γνώθι σαυτόν

Κριτική σκέψη

Άσκηση στη μάθηση

• «νεοναζί και σιωνιστής» …

• «Δεν χρειάζεται να θυμάμαι ότι ξέρει η Google» - Ισχύει;
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Ναι, είναι αντικείμενα της σχολικής εκπαίδευσης η 
ψηφιακή πολιτότητα και η παιδεία για τα μέσα!

«Στους εφιάλτες μου, 

με κυνηγά η ύλη, οι εξετάσεις τετραμήνου και οι Παγκύπριες»

Δεν μπορούμε να παριστάνουμε ότι το σχολείο δεν χρειάζεται να αλλάξει ριζικά

αλλά συγχρόνως

Δεν δικαιούμαστε να μην κάνουμε τίποτε εν ονόματι της αναγκαίας ριζικής αλλαγής
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Παραπληροφορήστε με φωτογραφία!
(Μια διδακτική πρόταση)

(Από το έργο 

«Αντισώματα στην 

Παραπληροφόρηση»)
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Κόκκινη προειδοποίηση:
Το δημόσιο σχολείο θα αλλάξει 

– ή θα περιθωριοποιηθεί

Η αναγκαστική μεταφορά του σχολείου στο Διαδίκτο στην πανδημία 
μπορεί να αποβεί εκπαιδευτικά αδιάφορη, δηλαδή να συνεχίσουμε 
την κάλυψη της εξεταστέας ύλης και την απομνημόνευση

ή να γίνει ευκαιρία ανατρεπτικών καινοτομιών -όπου η χρήση του 
διαδικτύου από μαθητές και εκπαιδευτικούς, μαθαίνοντες, 
διδάσκοντες ή εξεταζόμενους θα είναι δεδομένη όσο σήμερα το χαρτί 
και το μολύβι. 

Αν δεν σχεδιάσουμε εμείς, οι εκπαιδευτικοί, το νέο σχολείο, τώρα, θα 
το υλοποιήσουν άλλοι, με άλλες αξίες και αρχές, και το δημοκρατικό 
σχολείο για όλους, θα περιθωριοποιηθεί, κι εμείς μαζί του.


