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DIGITOL και Παιδεία στα Μέσα 

Οι εκθέσεις των εταίρων αναδεικνύουν τις ανάγκες 
και τις προτιμήσεις των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και την Παιδεία 
στα Μέσα, μέσα από τη ματιά των ειδικών αλλά και 
των ιδίων των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. 

Η Παιδεία στα Μέσα ορίζεται ως η ικανότητα 
πρόσβασης, κριτικής κατανόησης και 
αλληλεπίδρασης με τα Μέσα. Η ενίσχυση δεξιοτήτων 
στα μέσα ενημέρωσης, δίνει τη δυνατότητα σε όλους 
τους πολίτες να λαμβάνουν ενημερωμένες 
αποφάσεις, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις της 
παραπληροφόρησης. 

Η έρευνά μας έδειξε τα εξής: 

 Υπάρχει κοινό ενδιαφέρον σε όλες τις ηλικίες για 
τη βελτίωση των ψηφιακών τους ικανοτήτων 
αλλά και την καταπολέμηση της 
παραπληροφόρησης. 

 Υπάρχει πληθώρα παρεμβάσεων για την Παιδεία 
στα Μέσα που όμως συχνά εστιάζουν στους 
νέους. 

 Η εκπαίδευση ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας 
εστιάζει μόνο σε ψηφιακές δεξιότητες 

 
Η πρόκληση της παραπληροφόρησης 

Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου για τις ψεύτικες 
ειδήσεις και τη διαδικτυακή παραπληροφόρηση, 
προτείνει μια πολυδιάστατη προσέγγιση για την 
αντιμετώπισή τους: συνιστά την ενίσχυση της 
Παιδείας στα στα Μέσα. 

Σύμφωνα με αυτή τη σύσταση, το DIGITOL παρέχει 
ευκαιρίες εκπαίδευσης για τη βελτίωση της 
διαδικτυακής παιδείας. Οι συμμετέχοντες όλων των  

 

 

ηλικιών μαθαίνουν πώς να αντιμετωπίζουν τις 
προκλήσεις του σημερινού ψηφιακού τοπίου. 

Το DIGITOL αναζητά Νέους Εθελοντές! 

Τον Οκτώβριο, οι εταίροι του έργου ανάρτησαν 
πρόσκληση για νέους εθελοντές ώστε να να 
επιλέξουν 10 νέους ηλικίας 18-30 ετών που να είναι 
πρόθυμοι να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα  DIGITOL 
για την καταπολέμηση της ρητορικής μίσους και της 
παραπληροφόρησης σε τοπικό και ευρωπαϊκό 
επίπεδο. 

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους, οι 
εθελοντές θα συνεργαστούν με μια επιλεγμένη 
ομάδα ατόμων άνω των 55. Μέσα από το διάλογο 
και κοινές δράσεις θα ευαισθητοποιήσουν το κοινό 
σχετικά με τη σημασία της σωστής διαδικτυακής 
πληροφόρησης για ενεργή κοινωνική συμμετοχή. 

Οι εθελοντές θα πρέπει να ενδιαφέρονται να 
κατανοήσουν πώς λειτουργούν τα διαδικτυακά μέσα 
και η παραπληροφόρηση, να έχουν προηγούμενη 
εμπειρία σε ψηφιακά έργα (π.χ. επικοινωνία, blogging 
κ.λπ.) και να έχουν γνώση των κύριων κοινωνικών 
δικτύων. Συμμετέχοντας στο DIGITOL, θα έχουν τη 
μοναδική ευκαιρία να αναπτυχθούν ως 
επαγγελματίες στον τομέα της Παιδείας στα Μέσα, να 
αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση και να 
έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικές μεθόδους σε ένα 
επαγγελματικό περιβάλλον. 

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και μετά 
τη λήξη του, οι εθελοντές από όλες τις χώρες θα 
αλληλεπιδράσουν διαδικτυακά μέσω του E-learning 
Academy και δια ζώσης με συμμετοχή σε διεθνείς 
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν το 2021 σε 
Ιταλία και Γερμανία. 

Για περισσότερα σχετικά με την πρόσκληση 
εθελοντών απευθυνθείτε στους τοπικούς 
συνεργάτες μας.  
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DIGITOL 
Γεννές ενωμένες κατά ψευδών ειδήσεων _ 

Καλωσήλθατε στο πρώτο ενημερωτικό δελτίο του προγράμματος DIGITOL. Στόχος μας είναι να σας 
πληροφορήσουμε σχετικά με το πρόγραμμα και τα τελευταία νέα στο χώρο της παιδείας στα μέσα. 

https://digitol.eu/2020/10/09/digitol-country-report/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/media-literacy
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/6ef4df8b-4cea-11e8-be1d-01aa75ed71a1
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Κατανοώντας την παραπληροφόρηση 

Έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης προτείνει ένα πλαίσιο για την κατανόηση και τη διάκριση διαφορετικών 
τύπων ψευδών πληροφοριών, όπως απεικονίζεται στο ακόλουθο γράφημα: 

Η εκπαίδευση του 
DIGITOL 
περιλαμβάνει 
συζητήσεις σχετικά 
με όρους, ακρωνύμια 
και φράσεις που 
χρησιμοποιούνται σε 
σχέση με την 
παραπληροφόρηση, 
όπως αυτά που 
αναφέρονται στο 
“In-formation 
Disorder: The 
Essential Glossary” 
της Claire Wardle. 

 

 

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών (ΤοΤ) 

Στη 2η φάση του έργου, οι εταίροι του DIGITOL θα 
προετοιμάσουν ένα καινοτόμο πρόγραμμα 
Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (ToT) με αποδέκτες τους 
νέους εθελοντές, εστιάζοντας στην καταπολέμηση 
των ψευδών ειδήσεων και της παραπληροφόρησης. 
 
Το ΤοΤ σε αριθμούς: 

 Τουλάχιστον 10 νέοι εθελοντές σε 
Βουλγαρία, Γερμανία, Ελλάδα και Ιταλία, 
ηλικίας 18-30.  

 5 Εκπαιδευτές σε κάθε χώρα  
 30 ώρες εκπαίδευσης με επιπλέον webinars 

και διαδικτυακά μαθήματα, διαθέσιμα μέσω 
της πλατφόρμας E-learning Academy 

Στο πρόγραμμα θα συζητηθούν θέματα όπως: το 
πρόβλημα των ψεύτικων ειδήσεων και τρόποι 
εντοπισμού και αντιμετώπισής τους, διαδικτυακή 
ρητορική μίσους και διάφορες μορφές ρατσισμού και 
διακρίσεων, αφηγηματικές κατασκευές στο δημόσιο 
διάλογο σχετικά κοινωνικοοικονομικά και πολιτικά 
θέματα, διαγενεακές πρακτικές, ψηφιακές 
ικανότητες για ένταξη και ενεργή κοινωνική 
συμμετοχή. 

Κρατήστε τις ημερομηνίες: 

 Monza (Ιταλία): 15 Δεκεμβρίου 2020 
 Dietzenbach (Γερμανία): 7-11 Δεκεμβρίου 

2020 
 Αθήνα 16 Δεκεμβρίου 2020 
 Sofia (Βουλγαρία): 12 Νοεμβρίου 2020 
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Credit: Claire Wardle and 
Hossein Derakshan, 2017 

https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/information-disorder
https://firstdraftnews.org/wp-content/uploads/2018/07/infoDisorder_glossary.pdf?x30563
https://medium.com/1st-draft/information-disorder-part-3-useful-graphics-2446c7dbb485
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Περισσότερα για το DIGITOL: 

Επικοινωνία: hello@digitol.eu   

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://digitol.eu/   

 Ακολουθήστε μας:        

 

 

Τα μέλη του προγράμματος DIGITOL 

 

  

 

 

Συντονιστής και εταίρος από την Ιταλία                 Εταίρος από την Ελλάδα                               Εταίρος από τη Γερμανία 

 

 

 

 

              Εταίρος από τη Βουλγαρία                                  Εταίρος Δικτύωσης                                       Εταίρος Επικοινωνίας 
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