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Περίληψη  

Η πανδημία της Covid- 19 ξέσπασε ως ένα άνευ προηγουμένου κοινωνικό γεγονός, το οποίο, 

εκτός του παγκόσμιου και κινδυνώδους χαρακτήρα του, αποδείχθηκε ιδιαίτερα και ταχύτατα 

μεσοποιημένο. Το συναισθηματικό κλίμα αβεβαιότητας μπροστά στις αχαρτογράφητες γονιδιακές 

ιδιότητες του ιού, οδήγησε σε οξυμμένη εξάρτηση των ατόμων από τα ΜΜΕ και -αντανακλώντας 

την τεράστια ευθραυστότητα της ψυχής σε καιρούς κρίσης-  κατέστησε τους ανθρώπους 

ευένδοτους απέναντι στην εγκάρσια παραπληροφόρηση, την διάδοση ψευδών ειδήσεων και τις 

συνωμοσιολογικές θεωρίες. Αναλογιζόμενοι πως η φυσιογνωμία της ειδησεογραφικής κάλυψης 

επιδρά καταλυτικά στον τρόπο πρόσληψης της υγειονομικής κρίσης από τους αποδέκτες και 

δοθέντος ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εύφορο έδαφος για την εξάπλωση 

λαθεμένων πληροφοριών, εύλογα γεννάται το ερώτημα πώς οι έφηβοι- οι κατεξοχήν χρήστες των 

κοινωνικών δικτύων- στέκονται μπροστά σε έναν τέτοιο καταιγισμό πληροφοριών και 

αντικρουόμενων μηνυμάτων. Μάλιστα, μία τέτοια διερώτηση διογκώνεται αν λάβουμε υπόψη πως 

η ποιότητα πρόσβασης στην πληροφορία στον καιρό μίας πανδημίας, πέρα από την βίωσή της ως 

απειλής και των συνακόλουθων αρνητικών συναισθημάτων που επιφέρει, επηρεάζει σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις και τις συμπεριφορές γύρω από την υγεία. Στο πλαίσιο της παρούσης 

εργασίας, επιχειρείται σε πρώτο επίπεδο μία διεπιστημονική προσέγγιση (βιολογία- γλωσσολογία) 

σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, διερευνώντας τους αμυντικούς μηχανισμούς των εφήβων απέναντι 

σε ψευδείς και κατασκευασμένες ειδήσεις σχετικά με την πανδημία της Covid- 19, ενώ σε δεύτερο 

επίπεδο εφαρμόζεται ένα διαθεματικό μοντέλο συνδιδασκαλίας με σκοπό την εξοικείωση των 

παιδιών με γλωσσικούς, εξωγλωσσικούς και επιστημονικούς δείκτες αναγνώρισης ψευδών 

ειδήσεων.  Μέσω της συνεργασίας του επιστημονικού με τον γλωσσικό γραμματισμό του σήμερα, 

στόχος είναι να κατανοηθεί η συνάρτησή τους με το κοινωνικοπολιτισμικό γίγνεσθαι και η 

αναγωγή τους σε κριτικό γραμματισμό, που αναπτύσσει στους μαθητές αντανακλαστικά 

αναγνώρισης σημαντικών επιστημονικών θεμάτων και επιτρέπει να καλλιεργήσουν διαισθητικά (ή 

συνειδητά) ικανότητες ένταξης των κειμένων στο κοινωνικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγονται.  

  

 

Λέξεις κλειδιά: πανδημία, ψευδείς ειδήσεις, γραμματισμός, εφηβεία 

1. Εισαγωγή 

Η πανδημία της Covid-19 μετά το ξέσπασμά της επέφερε μία αλυσίδα επάλληλων 

ρηγματώσεων (Kasuga, 2010) σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας σε 

τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η ταχύτητα και η σφοδρότητα με την οποία εκδηλώθηκε 

επιτάχυνε αυτό που αποκαλεί ο Harvey εμπειρία «χωρο-χρονικής» συμπίεσης, αναφερόμενος σε 
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οποιοδήποτε φαινόμενο που αλλοιώνει τις ποιότητες και τη σχέση ανάμεσα στον χώρο και τον 

χρόνο (Harvey, 1989). Θα μπορούσε μεταξύ άλλων να χαρακτηριστεί ως ένα τραυματογενές 

φαινόμενο, δεδομένου του θυμικού συντελεστή με τον οποίο πραγματοποιήθηκε και 

πραγματοποιείται ο δημόσιος διάλογος γύρω από αυτό. Σε ατομικό επίπεδο βιώνεται ως μία 

πιθανώς επερχόμενη απειλή που ανεξαρτήτως του πλήγματος που μπορεί να επιφέρει ή όχι, ωστόσο 

οδηγεί στον μηρυκασμό των ίδιων αρνητικών συναισθημάτων, όπως είναι ο φόβος, το άγχος, η 

επιθετικότητα λόγω του εγκλεισμού και η λύπη λόγω της ευαλωτότητας του εαυτού. Με τον όρο 

ευαλωτότητα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε εκείνο το όριο ανάμεσα στο αίσθημα της 

ασφάλειας που χρειάζεται να νιώθουν οι άνθρωποι προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν 

στην καθημερινότητά τους και στον φόβο μίας ενδεχόμενης κατάρρευσης μπροστά στις αντίξοες 

συνθήκες. Υπό το πρίσμα, λοιπόν, αυτό και λαμβάνοντας υπόψη πως η πανδημία αυτή, όπως και 

κάθε άλλη, αποτελεί ένα αποσταθεροποιητικό κοινωνικό γεγονός με άμεση επίδραση στον ψυχισμό 

ανεξαρτήτως ηλικίας, δεν μπορούμε ως εκπαιδευτικοί να μείνουμε απαθείς μπροστά στο πώς 

επηρέασε και επηρεάζει τους εφήβους. Σε αυτή την προσέγγιση συνηγορεί και η επαφή των 

τελευταίων με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και γενικότερα τον κόσμο του διαδικτύου. Η επαφή 

αυτή τους εκθέτει σε έναν καταιγισμό ανεπεξέργαστων πληροφοριών, ο οποίος σε συνδυασμό με 

πιθανή έλλειψη πνευματικής οχύρωσης και ψυχικών αποθεμάτων, δύσκολα επιτρέπει σε κάποιον 

να διανύσει μία δύσκολη συγκυρία χωρίς επιπτώσεις σε πολλαπλά επίπεδα. 

1.1 Η πανδημία της Covid-19 ως μεσοποιημένο κοινωνικό γεγονός  

Πέρα από το γεγονός ότι η πανδημία επηρέασε με ασυνήθιστη ταχύτητα όλους τους 

κοινωνικοοικονομικούς, πολιτικούς και πολιτισμικούς θεσμούς, προκαλώντας ένα συναισθηματικό 

κλίμα αβεβαιότητας στον γενικό πληθυσμό, εύλογα προκάλεσε και την ισχυρή μεσοποίησή της. 

Στη σύγχρονη κοινωνία, άλλωστε, τα μαζικά μέσα επικοινωνίας έχουν καταστεί βασικός δίαυλος 

προσανατολισμού, παίρνοντας τη θέση της πολιτικής, της οικονομίας και της θρησκείας (Baecker 

2018). Στην περίπτωση της Covid-19 ήταν εξαιρετικά δύσκολο να διερευνηθεί ή να χαρτογραφηθεί 

η προοπτική του προβλήματος και οι πιθανές επιπτώσεις και διακινδυνεύσεις. Η διαδικασία 

ορισμού της πανδημίας υπό συνθήκες οξείας αβεβαιότητας δεν έφερε στο προσκήνιο μόνο την 

ηγετική παρουσία της επιστημονικής κοινότητας, αλλά και την κυριαρχία ατέρμονων συζητήσεων 

στη μεσοποιημένη πλέον δημόσια σφαίρα σχετικά με τις προοπτικές της ιατρικής θεραπείας. Οι 

άνθρωποι, επομένως, άρχισαν να σχηματίζουν μία «συνθετική εμπειρία» για την πανδημία είτε ως 

άμεσα πληττόμενοι είτε ως υποκείμενοι στα μέτρα αντιμετώπισης ή/και πρόληψης. Η βίωση του 

γεγονότος μέσω των μαζικών διαύλων ενημέρωσης εξαιτίας της επιτακτικής ανάγκης 

προσανατολισμού των ατόμων, επέδρασε καθοριστικά στον τρόπο με τον οποίο οι αποδέκτες 

προσέλαβαν την υγειονομική κρίση και τις συναφείς διακινδυνεύσεις. Η ανάγκη αυτή ήταν και 

είναι άμεσα συνυφασμένη με τα ζωτικά ενδιαφέροντα του αποδέκτη και με τον βαθμό βεβαιότητας 

που αυτός/ή νιώθει εν αναφορά προς τις γνώσεις και την πληροφόρηση που διαθέτει για το 

εκάστοτε θέμα (Δεμερτζής, 2002). Μια τέτοια εξάρτηση από τα Μέσα δεν μπορεί παρά να 

καταστήσει το κοινό ευένδοτο απέναντι σε συνομωσιολογικές αφηγήσεις και παραπληροφόρηση, 

που σε καιρούς κρίσης και αβεβαιότητας ανθίζει εγκάρσια, σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας 

(Bavel et al., 2020) λόγω της συναισθηματικής ευθραυστότητας. Η αισθητική της δημοσιογραφικής 

κάλυψης, επομένως, και η ποικιλία των βαθμών ποιότητας πρόσβασης στην πληροφορία δύναται 

να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις αντιλήψεις για την υγεία, τις συμπεριφορές, τις αποφάσεις και 

τα αποτελέσματα στα διάφορα συγκείμενα της πανδημίας, όπου η διαδικτυακή παραπληροφόρηση 

μπορεί να οδηγήσει στην ασθένεια και τον θάνατο (McGinty & Gyenes, 2020). 

1.2 Η επίδραση των fake news στην εφηβική ηλικία 

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτελούν εύφορο έδαφος για την άνθηση και εξάπλωση των 

εσφαλμένων πληροφοριών για τον κορωνοϊό σ’ όλο τον κόσμο, παρά τις αυξανόμενες προσπάθειες 



από διεθνείς οργανισμούς και τους ιδιοκτήτες των πλατφορμών να ελέγξουν το πρόβλημα (Frenkel 

et al., 2020). Συνήθως τέτοιου τύπου ειδήσεις τείνουν να περιλαμβάνουν πληροφορίες 

αγχοπαραγωγές ή προσανατολισμένες να προκαλέσουν θυμό, επιδεινώνοντας την τραυματική 

επίδραση του φαινομένου σε ένα κοινό το οποίο αναζητά διαρκώς πληροφορίες με στόχο τη 

μείωση της αβεβαιότητας και θέτοντας σε κίνδυνο την ψυχολογική συγκρότηση κυρίως των 

ευπαθών ομάδων. Ενδιάθετα, άλλωστε, οι άνθρωποι έλκονται από την αρνητική πληροφορία, η 

οποία βάζει ένα είδος σφραγίδας στο ανθρώπινο μυαλό και δεν είναι εύκολο να την σβήσεις 

(Sunstein, 2020) εξηγώντας την τάση μας να δίνουμε προσοχή στις αρνητικές ειδήσεις (Hancock, 

2020). Σε πολλές μάλιστα περιπτώσεις η ευαλωτότητα στις ψευδείς ειδήσεις σχετίστηκε με τη 

λιγότερη συμμόρφωση στις οδηγίες για την προστασία της δημόσιας υγείας ή την απροθυμία 

εμβολιασμού. Σε αντίθεση με ανθρώπους που έχουν καλλιεργημένη ψυχική ανθεκτικότητα και 

ευελιξία στις αντιδράσεις, οι πιο ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, στις οποίες ανήκουν και τα παιδιά 

που δεν έχουν ακόμα αναπτύξει επαρκείς πνευματικούς και ψυχικούς αμυντικούς μηχανισμούς, 

αντιμετωπίζουν γιγαντωμένα συναισθήματα άγχους. Στην Ελλάδα, το 58% των νέων ηλικίας 10‐18 

ετών ενημερώνεται από δημοσιεύσεις σε κοινωνικά δίκτυα και το 26% από διαδικτυακές 

δημοσιογραφικές σελίδες (Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου, Υπουργείο Παιδείας, 2018). Η 

συμμετοχή τους μάλιστα στη χρήση και την αναπαραγωγή ψεύτικων ειδήσεων φαίνεται να είναι 

σημαντική, αφού, σε ποσοστό 68%, οι μαθητές δεν ελέγχουν καθόλου ή το κάνουν περιστασιακά, 

την πηγή του δημοσιεύματος που αναδημοσιεύουν. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό πως οι ψευδείς 

ειδήσεις επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι ενδεχομένως κατανοούν τον κόσμο γύρω 

τους. Ειδικότερα, όταν οι ειδήσεις σχετίζονται με ζωτικά για αυτούς ζητήματα και οι πληροφορίες 

παραμένουν ασαφείς, δεν αποκλείεται αυτό να έχει άμεσο αντίκτυπο στην συναισθηματική τους 

αποσταθεροποίηση. Η απάντηση, συνεπώς, στην αντιμετώπιση του φαινομένου της διασποράς 

ψευδών ειδήσεων από τους νέους καθώς και στον μετριασμό της αρνητικότητας των 

συναισθημάτων μπροστά σε μία αδιασταύρωτη είδηση, πρέπει να αναζητηθεί στην καλλιέργεια 

κριτικής σκέψης και εγρήγορσης (Ελληνικό Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου, 2019). 

1.3 Γλωσσικός και Επιστημονικός Γραμματισμός: δύο όψεις του ίδιου νομίσματος (κριτικός 

γραμματισμός) 

Ο γραμματισμός του σήμερα αποτελεί μία πολύπλευρη και πολυδιάστατη έννοια που έχει 

προσεγγιστεί θεωρητικά υπό πλήθος πρισμάτων και μοντέλων ιδεών. Στο παρελθόν, διατηρούσε 

μια αμιγώς λειτουργική διάσταση και για τον λόγο τούτο στις πρώτες του χρήσεις διεθνώς ο 

όρος γραμματισμός αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να διαβάζει και να γράφει. Στην εποχή 

μας, ωστόσο, προτάσσεται η κριτική διάστασή του και η συνάρτησή του με το 

κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. Η γλωσσική και κοινωνική συνειδητότητα του γραμματισμού, ως 

στοιχεία καλλιέργειας του δημοκρατικού και δημιουργικού πολίτη, η σύνδεση με την τεχνολογική 

εξέλιξη και την ανάγκη ανταπόκρισης και προσαρμογής σε αυτή, η στάση απέναντι στην 

«υπερπληροφόρηση» και παραπληροφόρηση, οδηγούν αναπόδραστα σε μία θεωρία 

πολυγραμματισμών, η οποία βλέπει το γραμματισμό ως μια κοινωνική πρακτική (Barton & 

Hamilton, 2000), μέσω της οποίας αναπτύσσεται ή θα πρέπει να αναπτύσσεται η κριτική σκέψη. 

Σύμφωνα με την UNESCO η έννοια του γραμματισμού αφορά την ικανότητα του ατόμου να 

κατανοεί και να παράγει ένα σύντομο κείμενο για γεγονότα της καθημερινής του ζωής, συνδέοντας 

τον όρο με τον γλωσσικό γραμματισμό που ενδιαφέρει και το παρόν πόνημα. Ο γλωσσικός 

γραμματισμός θα μπορούσε να θεαθεί ως μία ιδιότητα και μία δεξιότητα και ως τέτοια περιέχει 

ορισμένες ικανότητες οι οποίες είναι (Χατζησαββίδης, 2002):  



1. Η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των λέξεων.  

2. Η ικανότητα κατανόησης του νοήματος των κειμένων.  

3. Η ικανότητα κατανόησης των νοημάτων που βρίσκονται δίπλα και πέρα από τις 

λέξεις των κειμένων. 

4. Η γνώση της κοινωνικής πρακτικής που αντιπροσωπεύει κάθε κείμενο. 

5. Η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) αναγνώρισης του είδους λόγου, στο οποίο 

ανήκει ένα κείμενο. 

6. Η ικανότητα διαισθητικής (ή συνειδητής) ένταξης του κειμένου στο κοινωνικό 

πλαίσιο, μέσα στο οποίο παράγεται.  

7. Η ικανότητα αντίδρασης στα νοήματα του κειμένου.  

8. Η ικανότητα παραγωγής κειμένων που χρειάζονται για τη διεκπεραίωση 

καθημερινών (επαγγελματικών και μη) αναγκών.  

Ο επιστημονικός γραμματισμός (Scientific literacy) αντίστοιχα, αναφέρεται στη γνώση που 

χρειάζεται να έχει η κοινωνία (μέσω τυπικών και άτυπων δομών) γενικά για την επιστήμη  και στη 

δυνατότητα της να κατανοεί, να αξιολογεί και να αξιοποιεί  την επιστημονική δραστηριότητα 

(Laugksch, 2000). Σε μίκρο επίπεδο, ο επιστημονικός γραμματισμός αποτελεί πλεονέκτημα για τον 

κάθε άνθρωπο που δραστηριοποιείται σε μια κοινωνία που εξαρτάται από την τεχνολογία και την 

επιστήμη (Laugksch, 2000). Η τυπική εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες μπορεί να λειτουργήσει 

διττά- είτε να δημιουργήσει κριτικά σκεπτόμενους πολίτες, είτε απλά να παρέχει δεξιότητες και 

ικανότητες σε μορφές «προσαρμόσιμες» στις κοινωνικές απαιτήσεις και την τεχνολογική ανάπτυξη 

(Σκορδούλης, 2009). Μπορούμε λοιπόν να σχεδιάζουμε διδακτικές παρεμβάσεις στις φυσικές 

επιστήμες που ενισχύουν τον επιστημονικό γραμματισμό. Μαζί με τους γνωστικούς στόχους να 

καλλιεργήσουμε και την κριτική σκέψη των μαθητών και των μαθητριών μας, σε θέματα άμεσα 

συνδεδεμένα με την καθημερινότητα τους, που θα τους τοποθετήσουν ενεργά μέσα στα γεγονότα. 

    Και οι δύο παραπάνω προσεγγίσεις, επομένως, αποτελούν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος 

οδηγώντας στην αποδοχή του ορισμού της έννοιας του γραμματισμού από τον Traves, σύμφωνα με 

τον οποίο «γραμματισμός είναι η ικανότητα ελέγχου της ζωής και του περιβάλλοντος μέσω του 

λόγου, με τρόπο ορθολογικό» (Traves, 1992).  

 

2. Κυρίως μέρος 

2.1. Μέθοδος της έρευνας 

Για την προσέγγιση ενός τέτοιου ζητήματος επιλέξαμε τη συνδιδασκαλία. Στη 

συνδιδασκαλία, βρίσκονται στην γενική τάξη δύο (ή και περισσότεροι) εκπαιδευτικοί, συνήθως 

ένας γενικός και ένας ειδικός εκπαιδευτικός, που συνεργάζονται προκειμένου να διδάξουν μία 

διαφορετική, ανάμεικτη ομάδα μαθητών, στον ίδιο φυσικό χώρο (Cook&Friend, 1995; 

Murawski&Hughes, 2009). Η συνύπαρξη των διαφορετικών τρόπων σκέψης στην ίδια αίθουσα 

οξύνει τη δημιουργικότητα των εκπαιδευτικών, εντάσσει τις διαφορετικές εκπαιδευτικές ανάγκες 

κάθε μαθητή στον κοινό σχεδιασμό, επιτρέπει την καθοδήγηση και αξιολόγηση όλων των μαθητών 

είτε αυτοί παρουσιάζουν δυσκολίες είτε όχι και οδηγεί στις αναγκαίες τροποποιήσεις του 

αναλυτικού προγράμματος (Nichols, Dowdy&Nichols, 2010). Στη δική μας περίπτωση, η 

συνδιδασκαλία θα πραγματοποιηθεί από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων.  Η 

συνδιδασκαλία δημιουργεί περισσότερες διδακτικές επιλογές για όλους τους μαθητές και αυξάνει 



τη συμμετοχή και την ενεργό εμπλοκή τους, βελτιώνοντας την ακαδημαϊκή επίδοση.  Για την 

παρούσα έρευνα επιλέγεται το μοντέλο της ομαδικής συνδιδασκαλίας, όπου με συντονισμένο 

τρόπο οι διδάσκοντες συμμετέχουν ισότιμα στην παράδοση του μαθήματος. 



2.2. Διδακτικό σενάριο 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση απευθύνεται στη Β γυμνασίου, μιας και οι τρόποι μετάδοσης 

των μικροοργανισμών και οι μηχανισμοί άμυνας του ανθρώπινου οργανισμού εντάσσονται ως 

στόχοι στο αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Βιολογίας. Οι συγκεκριμένες ενότητες είχαν 

διδαχθεί πριν την πραγματοποίηση της παρέμβασης, διήρκησε 1 διδακτική ώρα και λόγω των 

συνθηκών ακολουθήθηκε ένα μετωπικό μοντέλο διδασκαλίας, όπου οι δυο εκπαιδευτικοί 

παρουσίασαν στους μαθητές και στις μαθήτριες τις πληροφορίες και τους καθοδήγησαν σε 

συγκεκριμένες εφαρμογές. 

Στο τέλος του μαθήματος οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει:  

  Να αναγνωρίζουν τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των ψευδών ειδήσεων. 

  Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τους τρόπους μετάδοσης των παθογόνων 

μικροοργανισμών για να αξιολογούν την εγκυρότητα μιας είδησης. 

  Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τους τρόπους πρόληψης της μετάδοσης των 

παθογόνων μικροοργανισμών για να αξιολογούν την εγκυρότητα μιας είδησης. 

  Να χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για τους μηχανισμούς άμυνας του ανθρώπινου 

οργανισμού για να αξιολογούν την εγκυρότητα μιας είδησης. 

To διδακτικό σενάριο περιλαμβάνει τα εξής βήματα: 

Α. Εισαγωγή: 

Αρχικά ορίζεται τι είναι οι ψευδείς ειδήσεις, που συναντώνται και τι σκοπό έχουν. Στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στα ψευδονέα την εποχή της Covid-19. 

Β. Γλωσσικοί δείκτες αναγνώρισης των ψευδών ειδήσεων: 

Παρουσιάστηκαν στους μαθητές και στις μαθήτριες τα βασικά γλωσσικά χαρακτηριστικά 

αναγνώρισης των ψευδών ειδήσεων με τα αντίστοιχα παραδείγματα: 

1. Υπερβολικοί τίτλοι ή τίτλοι άσχετοι με το περιεχόμενο του κειμένου. 

2. Δημοσιεύματα χωρίς υπογραφή συντάκτη. 

3. Κείμενα με πολλά ορθογραφικά, συντακτικά, εκφραστικά λάθη ή κείμενα 

που προέρχονται από αυτόματη μετάφραση. 

4. Υπερβολικοί ισχυρισμοί, συνωμοσιολογίες, αόριστες αποδείξεις, απουσία 

χρονικών προσδιορισμών. 

5. Προτροπή για αναπαραγωγή. 

6. Φωτογραφίες από άλλα γεγονότα. 

Γ. Χαρακτηριστικά του ιού SARS-Cov-2: 



Παρουσιάστηκαν στους μαθητές και στις μαθήτριες τα δομικά χαρακτηριστικά του ιού, τα 

κύτταρα που παρασιτεί, οι τρόποι μετάδοσης και οι τρόποι πρόληψης της μετάδοσης του. Οι 

μαθητές και οι μαθήτριες ανέσυραν τις γνώσεις που είχαν από την αντίστοιχη ενότητα της 

βιολογίας. 

Δ. Παραδείγματα ψευδών ειδήσεων με θέμα την Covid-19: 

Δόθηκαν στους μαθητές και στις μαθήτριες κάποια παραδείγματα ψευδών ειδήσεων με θέμα 

την πανδημία της Covid-19. Στη συνέχεια καλέστηκαν να αναγνωρίσουν τα γλωσσικά και 

επιστημονικά στοιχεία που αναδείκνυαν την ψευδότητα τους. Οι μαθητές και οι μαθήτριες 

εφάρμοσαν συνδυαστικά τα εργαλεία που τους είχαν παρουσιαστεί. 

Ε. Εμπέδωση-Αυτοαξιολόγηση: 

Στους μαθητές και τις μαθήτριες δόθηκαν δυο άρθρα με θέμα τους καπνιστές και την covid-

19. Οι μαθητές χρειάστηκε να εντοπίσουν την ψευδοείδηση και να αιτιολογήσουν την επιλογή 

τους. Επίσης τους ανατέθηκε ένα διαδικτυακό κουιζ όπου έγινε επανάληψη  όλων των ψευδών 

ειδήσεων αναφορικά με την αντιμετώπιση και την πρόληψη της Covid-19.  

Στ. Παραδείγματα έγκυρων πηγών: 

Στο τέλος δόθηκαν στους μαθητές παραδείγματα έγκυρων πηγών πληροφόρησης για τα 

θέματα της Covid-19, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η 

επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Κυβέρνησης για θέματα Covid-19.  

 

3. Συζήτηση 

 

Η συγκεκριμένη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε την περίοδο του lockdown τον Απρίλιο του 

2020. Χρησιμοποιήθηκε η ηλεκτρονική πλατφόρμα microsoft teams, και την παρακολούθησε ένα 

τμήμα της Β  γυμνασίου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμμετείχαν κατά τη διάρκεια της και 

εξέφραζαν τον ενθουσιασμό τους σχετικά με τη χρήση των εργαλείων αναγνώρισης ψευδονέων, 

ενδεικτικά, στην αξιολόγηση του κειμένου για τη χρήση χλωρίνης στο δέρμα προς αποφυγή της 

μετάδοσης της Covid-19 ανέφεραν: «Κυρία, δεν γίνεται να πιστεύει κάποιος ότι μπορεί να 

χρησιμοποιεί χλωρίνη στο δέρμα του!», και στην αξιολόγηση των φωτογραφιών «Άμα κοιτάς 

προσεκτικά, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.». Ως εκπαιδευτικοί του τμήματος ολόκληρη τη 

σχολική χρονιά, παρατηρήσαμε ότι το συγκεκριμένο μάθημα κινητοποίησε μαθητές και μαθήτριες 

που στα υπόλοιπα μαθήματα είναι πιο αποκλεισμένοι. Όπως αναφέρεται και στην έρευνα των 

Gomes et al. (2010) ο αποκλεισμός και η ένταξη στο μάθημα της χημείας, φαίνεται να εξαρτάται 

μεταξύ άλλων και από τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν στην τάξη με τους εκπαιδευτικούς και 

τους συμμαθητές μέρα τη μέρα και χρόνο το χρόνο, ατομικά αλλά και συλλογικά. Έτσι, μπορούμε 

να υποστηρίξουμε ότι η πιο συλλογική διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των δύο εκπαιδευτικών 

αλλά και των μαθητών, έδωσε σε αυτούς τους μαθητές και τις μαθήτριες χώρο να εκφραστούν και 

να συμμετάσχουν. Παράλληλα όμως και η επιλογή της θεματικής φαίνεται να καθόρισε τη 

συμμετοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών. Όπως είχε παρατηρήσει και η Ryu 

(2015) οι πρακτικές που χρησιμοποιούσε η εκπαιδευτικός για να εμπλέκονται περισσότερο και να 

κατανοούν καλύτερα το περιεχόμενο οι μαθητές, περιελάμβαναν μεταξύ άλλων την χρήση 

παραδειγμάτων από την καθημερινή ζωή.  

Τα παιδιά κατανόησαν σχετικά γρήγορα πως η  γλώσσα αποτελεί σημαντικό δείκτη στον 

εντοπισμό των ψευδών ειδήσεων παρά το γεγονός ότι το παραπλανητικό ενημερωτικό περιεχόμενο 

συνήθως μιμείται την αξιόπιστη δημοσιογραφία, καθιστώντας τις διαφορές δύσκολα ανιχνεύσιμες. 

Προχωρώντας με την παρουσίασή μας, οι μαθητές άρχισαν να καθίστανται πολύ πιο ευαίσθητοι 



στα γλωσσικά χαρακτηριστικά των ψευδών ειδήσεων εντοπίζοντας τόσο εσωτερικούς 

(κειμενικούς) όσο και εξωτερικούς δείκτες (τίτλοι, απουσία συντάκτη). Γρήγορα αντιλήφθηκαν 

πως σε τέτοιου είδους κείμενα επικρατεί κυρίως η συναισθηματική γλώσσα, οι υπερβολικές 

διατυπώσεις, οι υπερθετικοί και εμφατικοί προσδιορισμοί. Εδώ αξίζει να αναφερθεί πως οι 

γλωσσικοί δείκτες αποτέλεσαν ένα πιο λείο έδαφος προς κατάκτηση σε σχέση με τις επιστημονικές 

ανακρίβειες που απαιτούν εκ προοιμίου εμβάθυνση στο περιεχόμενο και ανάκληση της πρότερης 

γνώσης.  

Η πρόκληση της χρήσης της επιστημονικής επιχειρηματολογίας φαίνεται να αντιμετωπίστηκε 

διττά από τους μαθητές και τις μαθήτριες του τμήματος. Κάποιοι μαθητές προχώρησαν πιο άνετα 

στην αξιολόγηση των κειμένων ενώ κάποιοι άλλοι πιο διστακτικά. Οι μαθητές του γυμνασίου και 

οι φοιτητές του πανεπιστημίου αποδέχονται με μεγαλύτερη βεβαιότητα αυτά που διαβάζουν στα 

σχολικά εγχειρίδια φυσικών επιστημών, δυσκολεύονται να καταδείξουν τον ρόλο των δηλώσεων 

στην επιστημονική επιχειρηματολογία και δεν αντιμετωπίζουν κριτικά την επιχειρηματολογία τους 

(Phillips&Norris, 2009). Ειδικά στο πλαίσιο της πανδημίας της Covid-19 δόθηκε στους μαθητές και 

στις μαθήτριες η δυνατότητα να τοποθετηθούν ενεργά σε θέσεις και απόψεις που σχετίζονται με τη 

ζωή και την καθημερινότητα τους. Τους δόθηκε η ευκαιρία να κατανοήσουν την κοινωνική 

σημασία του επιστημονικού λόγου.  

4. Συμπεράσματα 

Η συγκεκριμένη διδασκαλία ενδυνάμωσε τους μαθητές ως προς τον καταιγισμό των 

πληροφοριών που δέχονται σε σχέση με την πανδημία της Covid-19. Τους έδωσε τη δυνατότητα να 

τοποθετηθούν ενεργά πάνω σε ζητήματα που έχουν συνηθίσει να είναι «παθητικοί αποδέκτες» 

χρησιμοποιώντας την επιστημονική και γλωσσική τους γνώση προς όφελος δικό τους αλλά και του 

ευρύτερου περιβάλλοντός τους. Η αξιολόγηση που ακολούθησε τη συνδιδασκαλία έδειξε πως σε 

μεγάλο βαθμό και σε μικρό διάστημα οι μαθητές και οι μαθήτριες ανέπτυξαν πιο επιφυλακτική 

στάση απέναντι σε κάθε είδους παραγωγή (άρθρα και οπτικοακουστικό υλικό), αναζήτησαν τους 

δείκτες με τους οποίους εξοικειώθηκαν κατά τη διάρκεια της συνδιδασκαλίας, για να διερευνήσουν 

την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δημοσιευμάτων, και συσχέτισαν τις πληροφορίες με 

γνώσεις που ήδη διέθεταν, ώστε να τις αξιολογήσουν βάσει αυτών. Αξίζει αναφοράς το γεγονός 

πως η φυσική περιέργεια και φαντασία τους ενεργοποιήθηκε κυρίως λόγω της προβολής 

αυθεντικών δημοσιευμάτων και όχι κατασκευασμένων, επιβεβαιώνοντας την θέση του Μήτση ότι 

το αυθεντικό υλικό μπορεί να αποτελέσει βασικό ενεργοποιητή ενδιαφέροντος κατά τη διδασκαλία 

γλωσσικών μαθημάτων (Μήτσης, 2004), καθώς διαθέτει το απαιτούμενο βιωματικό και 

επικοινωνιακό φορτίο που χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν 

συναίσθηση της σημασίας ανάδειξής του στην τάξη και στην πυροδότηση σχετικού 

προβληματισμού.  

Βιβλιογραφία (Βιβλιογραφικές αναφορές) 

Ελληνόγλωσση 

Δεμερτζής, Ν. (2002). Πολιτική επικοινωνία. Διακινδύνευση, δημοσιότητα, διαδίκτυο. Αθήνα: εκδ. 

Παπαζήση. 

Μήτσης, Ν. (2004). Η Διδασκαλία της γλώσσας υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής προσέγγισης – 

Εισαγωγή στη θεωρία και τις τεχνικές του επικοινωνιακού μοντέλου. Αθήνα: Gutenberg 

Σκορδούλης, Κ.Δ. (2009). Φιλοσοφία της κριτικής εκπαίδευσης στις φυσικές επιστήμες. Κριτική         

Επιστήμη και Εκπαίδευση, 9, 3-20. 

Χατζησαββίδης, Σ. (2002). Η Γλωσσική Αγωγή στο Νηπιαγωγείο. ∆ραστηριότητες για την 

καλλιέργεια της επικοινωνιακής ικανότητας και του γραµµατισµού. Θεσσαλονίκη: Βάνιας 

 



 

Ξενόγλωσση 

Baecker, D. (2018). Listening to Media in Cultural Theory, Sociology, and Management. 

Cybernetics and Human Knowing, 25, 25-40. 

Barton, D. & Hamilton.M. (2000). Literacy Practices. In Barton, D. Hamilton, M. & Ivanič, , R. 

(επιμ.) Situated Literacies. Reading and Writing in Context. London: Routledge. 

Bavel, J.J.V., Baicker, K., Boggio, P.S. et al. (2020). Using social and behavioural science to 

support COVID-19 pandemic response. Nature Human Behaviour, 4 (1), 460-471. 

Cook, L. & Friend, M. (1995). Co-Teaching: Guidelines for Creating Effective Practices. Focus on 

Exceptional Children, 26, (3). Ανακτήθηκε από: 

https://www.researchgate.net/publication/234620116_Co-

Teaching_Guidelines_for_Creating_Effective_Practices 

Frenkel, S., Alba, D. and Zhong, R. (2020). Surge of virus misinformation stumps Facebook and 

Twitter. The New York Times, 8 March 2020. 

Gomes, M., Mortimer, E. F. & Kelly, G. J. (2011) Contrasting Stories of Inclusion/Exclusion in the 

Chemistry Classroom. International Journal of Science Education, 33(6), 747-772. 

Hancock, J. (2020). People’s uncertainty about the novel coronavirus can lead them to believe 

misinformation, says Stanford Scholar. Stanford News, 16 March 2020. 

Harvey, D. (1989). The condition of postmodernity. Oxford: Blackwell. 

Kasuga, N. (2020). Total Social Fact: Structuring, Partially Connecting, and Reassembling. Revue 

du MAUSS, 2 (36), 101-110. 

Laugksch, R. (2000). Scientific Literacy: A Conceptual Overview. Science Education, 84(1), 71-94. 

Lee, O., Quinn, H. & Valdes, G. (2013). Science and Language for English Language Learners in 

Relation to Next Generation Science Standards and with Implications for Common Core 

State Standards for English Language Arts and Mathematics. Educational Researcher, 

42(4), 223-233.  

Levinson, R. (2018). Realising the school science curriculum. The Curriculum Journal, 29 (4), 522-

537. DOI: 10.1080/09585176.2018.1504314 

McGinty, M. and Gyenes, N. (2020). A dangerous misinfodemic spreads alongside the SARS-

COV-2 pandemic. Harvard Kennedy School Misinformation Review (HKS), 12 May 2020. 

Montoya, Silvia (2018). Defining Literacy.Hamburg. σελ. 2. 

Murawski, W. W. & Hughes, C. E. (2009) Response to Intervention, Collaboration, and Co-

Teaching: A Logical Combination for Successful Systemic Change. Preventing School 

Failure: Alternative Education for Children and Youth, 53(4), 267-277. DOI: 

10.3200/PSFL.53.4.267-277  

Nichols, J., Dowdy, A. & Nichols, C. (2010). Co-teaching: An educational promise for children 

with disabilities or a quick fix to meet the mandates of No Child Left Behind? Education, 

130, 647-651. 

Phillips, L. & Norris, S. (2009). Bridging the Gap Between the Language of Science and the 

Language of School Science Through the Use of Adapted Primary Literature. Research in 

Science Education, 39(3), 313-319.  

Reiss, M. (2019). Thinking Like a Fox: Queering the Science Classroom When Teaching About 

Sex and Sexuality. Ανακτήθηκε από: 

https://www.researchgate.net/publication/332212293_Thinking_Like_a_Fox_Queering_the_

Science_Classroom_When_Teaching_About_Sex_and_Sexuality 

Roth, W.-M., & Lee, S. (2004). Science education as/for participation in the community. Science 

Education, 88, 263-291. 

https://www.researchgate.net/publication/234620116_Co-Teaching_Guidelines_for_Creating_Effective_Practices
https://www.researchgate.net/publication/234620116_Co-Teaching_Guidelines_for_Creating_Effective_Practices
http://gaml.uis.unesco.org/wp-content/uploads/sites/2/2018/12/4.6.1_07_4.6-defining-literacy.pdf
https://doi.org/10.3200/PSFL.53.4.267-277
https://www.researchgate.net/journal/Research-in-Science-Education-1573-1898
https://www.researchgate.net/journal/Research-in-Science-Education-1573-1898
https://www.researchgate.net/publication/332212293_Thinking_Like_a_Fox_Queering_the_Science_Classroom_When_Teaching_About_Sex_and_Sexuality
https://www.researchgate.net/publication/332212293_Thinking_Like_a_Fox_Queering_the_Science_Classroom_When_Teaching_About_Sex_and_Sexuality


Ryu, M. (2015). Positionings of racial, ethnic, and linguistic minority students in high school 

biology class: Implications for science education in diverse classrooms. Journal of Research 

in Science Teaching, 52(3), 347-370.  

Sunstein, C. (2020). Why coronavirus (and other) falsehoods are believable. Bloomberg, 31 March 

2020.https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-03-31/coronavirusand-other-

falsehoods-are-believable-research-shows 

Traves, P. (1992). Reading: the entitlement to be ‘properly literate’. In Kimberley, K. Meek, M & J. 

Miller (επιμ.) New Readings: contributions to an understanding of literacy. London: A&C 

Black, pp. 77-85. 

 

 

Παράρτημα 

 

Slide 1 

FAKE NEWS

Η πλάνη στην εποχή μίας 

πανδημίας

 Slide 4

Ποιος είναι ο 

σκοπός τους;

• Οι ψευδείς ειδήσεις γράφονται και 

δημοσιεύονται συνήθως με 

στόχο να παραπλανήσουν. Ο 

σκοπός τους είναι είτε 

εμπορικός, όπως η προώθηση 

ενός προϊόντος ή η δημιουργία 

κίνησης προς μία ιστοσελίδα, είτε 

πολιτικός (διαμόρφωση κοινής 

γνώμης).

 

Slide 2 
Περί τίνος πρόκειται;

Τα fake news ή ψευδείς ειδήσεις 

αποτελούν ιστορίες, οι οποίες 

παρουσιάζονται ως 

δημοσιογραφικές, αλλά στην 

πραγματικότητα είναι 

κατασκευασμένες και επιδιώκουν 

την σκόπιμη παραπληροφόρηση.

 Slide 5

Tα ψευδονέα την εποχή του 

κορονοϊού

• Σήμερα, στο μέσο μίας πανδημίας 

που πλήττει όλες τις χώρες του 

πλανήτη, οι εξελίξεις είναι 

ραγδαίες και αφορούν όλη την 

ανθρωπότητα.

• Οι ειδήσεις αναπαράγονται με 

καταιγιστικούς ρυθμούς, 

προκαλώντας έναν “βομβαρδισμό” 

πληροφοριών.
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Slide 3 
Πού συναντώνται;

• Οι ψευδείς ειδήσεις 

προβάλλονται 

μέσω 

παραδοσιακών 

ειδησεογραφικών 

μέσων (ψηφιακών 

ή έντυπων) και τα 

τελευταία χρόνια 

βρίσκουν συχνά 

διεξόδους στα 

μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.
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Tα ψευδονέα την εποχή του 

κορονοϊού

Πολλές από αυτές τις 

πληροφορίες 

είναι πλαστές και στοχεύουν 

στην πρόκληση φόβου ή στη 

διασπορά παραπλανητικών 

δεδομένων.

...πώς τις αναγνωρίζω;

 

Slide 7 Πώς θα καταλάβετε αν μία 

είδηση είναι ψευδής;

Υπερβολικοί τίτλοι ή 

τίτλοι άσχετοι με το 

περιεχόμενο της 

ανάρτησης
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Ανυπόγραφα Δημοσιεύματα
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Τίτλοι
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Ανυπόγραφα Δημοσιεύματα

 



Slide 9 Πώς θα καταλάβετε αν μία 

είδηση είναι ψευδής;

Δημοσιεύματα που δε 

φέρουν την 

υπογραφή του 

συντάκτη τους

 Slide 12

Πώς θα καταλάβετε αν μία 

είδηση είναι ψευδής;

Κείμενα με πολλά 

ορθογραφικά, συντακτικά, 

εκφραστικά λάθη ή κείμενα 

που προέρχονται από 

αυτόματη μετάφραση
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Κείμενα με λάθη
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Πώς θα καταλάβετε αν μία 

είδηση είναι ψευδής;

Προτροπή για 

αναπαραγωγή

 

Slide 14 Πώς θα καταλάβετε αν μία 

είδηση είναι ψευδής;

Υπερβολικοί 

ισχυρισμοί, 

συνωμοσιολογίες, 

αόριστες αποδείξεις, 

απουσία χρονικών 

προσδιορισμών 
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#διαδώστε 
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 Slide 18

Πώς θα καταλάβετε αν μία 

είδηση είναι ψευδής;

Προσοχή στις 

φωτογραφίες!
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 Slide 22

H περίπτωση του κορονοϊού
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 Slide 23

H περίπτωση του κορονοϊού

Που παρασιτεί:

Ξεκινά από τα κύτταρα της αναπνευστικής 

οδού

Μετάδοση: 

Με τα σταγονίδια του βήχα ασθενούς 

ατόμου

Με την κοινή χρήση αντικειμένων

Πρόληψη: 

Συχνό πλύσιμο των χεριών

Αποφυγή επαφής των χεριών με τα μάτια, 

μύτη και το στόμα

 



Slide 21 Παράδειγμα ΄Εγκυρης Είδησης
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Παραδείγματα fake news / 

παραπληροφόρησης
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Παραδείγματα fake news / 

παραπληροφόρησης

δαφδφφφ

 

Slide 26 Παραδείγματα fake news / 

παραπληροφόρησης

 Slide 29  



Slide 27 Παραδείγματα fake news / 

παραπληροφόρησης

Η χρήση χλωρίνης και καθαρού 

οινοπνεύματος στο δέρμα μας 

προστατεύει από τον κορονοιο.

 Slide 30  

Slide 31 Παραδείγματα fake news / 

παραπληροφόρησης

Ο κορονοϊός αντιμετωπίζεται με 

αντιβιοτικά;
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Κουίζ

Κουίζ για όσα μάθαμε σήμερα!

 

Slide 32 Ποια είδηση είναι η αληθινή;

 Slide 35

Από που ενημερώνομαι 

τελικά;

Μύθοι για τον κορονοϊό

Myth busters - WHO

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

 



Slide 33 Ποια είδηση είναι η αληθινή;
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