
 

Το μάθατε; 

Καταργείται το 

σχολείο! 
 
Αντρέας, Δαμιανή, Μαρία, Δέσποινα, Γιώργος, Δημήτρης, Στέλλιος, Έλλη, Σοφία 

Θεωρητική εισαγωγή και Εκπαιδευτική 

Δραστηριότητα για  

Αντισώματα στην 

Παραπληροφόρηση:  

Διαδικτυακό Σχολικό Εργαστήρι  

  
(Μια απλή σχολική δραστηριότητα:  

Θεατρικός διάλογος για μικρά και μεγαλύτερα 

παιδιά!) 
  

Δέσποινα, Δαμιανή, Δημήτρης, Έλλη, Σοφία, Θανάσης, 

Κρυσταλλία, Μαρία, Παναγιώτα, Στέλιος, Ανδρέας, 

Γιώργος (ομάδα νέων από το CyberSafetyYouth Panel) 
  

Α.Π.Κυ, Ι.Κυ, AMI, Π.Σ.Γ 
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Αν
τ 

Ναι σου λέω, αφού το είδα στο Διαδίκτυο 
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Δαμ Σαχλαμάρες, Αντρέα, αποκλείεται. 
Μα

ρ 
Κι εμένα μου ήρθε από κάπου στο Facebook 

Αν

τ 
Εγώ σου το’ στειλα , Μαρία, που μου το είχε 
στείλει ο Γιώργος που το έμαθε από τη 
Δέσποινα 

Έλλ
η 

Κι εγώ το άκουσα προχτές που δεν έχω Facebook, 
το συζητούσαμε στην παρέα μου 

Δαμ Παιδιά δεν γίνεται να καταργηθεί το 
σχολείο και να κάνουμε μαθήματα εξ 
αποστάσεως για πάντα. Τί είναι αυτά που 
λέτε; 

Μα
ρ 

Κι όμως έτσι θα κάνουν στη Φινλανδία που 
έχει τα καλύτερα σχολεία 

Στέ

λ 
Εμείς δεν είμαστε Φινλανδία, αλλά δε με 
πειράζει, ας καταργηθεί το σχολείο, μια 
χαρά είναι τα τηλεμαθήματα. 

Αν
τ 

Και θα γίνουμε Φιλανδία κι εμείς! Δε 
χρειάζεται να πηγαίνουμε στο σχολείο, 
θα μας κάνουν μάθημα από το τηλέφωνο κι 
εμείς μπορούμε να είμαστε όπου θέλουμε 
αρκεί να έχει δίκτυο. Στο σπίτι, στο mall, 
στο καφέ, όπου θέλουμε. 
 

Δε

σ 
Η μαμά μου που είναι βοηθός διευθύντρια σε 
Λύκειο μου είπε ότι θα μοιράσουν λαπτοπ 
σε όλους, άρα σκοπεύουν να κλείσουν τα 
σχολεία 
 

Έλλ
η 

Ά, ωραία, χρειάζομαι καινούργιο λάπτοπ, δε 
μπορώ απ’ το τηλέφωνο μόνο 
 

Δαμ Στάσου να δούμε: Η Φιλανδία έχει τα 
καλύτερα σχολεία -οκ. Στην Κύπρο θα 
μοιράσουν λαπτοπ, Δέσποινα σε όλους; 
 

Δε
σ 

Όχι, μόνο σε όσους παίρνουν το ελάχιστο 
εγγυημένο εισόδημα και δεν έχουν λαπτοπ. 
 

Σο

φ 
Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ελάχιστο 
εγγυημένο laptop, ελάχιστη εγγυημένη 
εκπαίδευση, έγραφε κάποιος σ’ ένα chat χτες. 
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Δαμ  Ωραία, άρα θα μοιράσουν λαπτοπ σε όσους 
δεν έχουν και δεν μπορούν να αγοράσουν. 
Πώς ξέρουμε ότι στη Φινλανδία καταργούν 
τα σχολεία; Μαρία; 
 

Μα

ρ 
Δεν ξέρω, έτσι κατάλαβα από ότι μου είπε ο 
Αντρέας. Αντρέα; 
 

Αν
τ 

Εγώ δεν είπα για τη Φινλανδία, για την 
Κύπρο είπα, ο Γιώργος μου το έστειλε κι εγώ 
έκανα like και share. Γιώργο; 
 

Γι
ω 

Εγώ το έβαλα επειδή μου το είπε η Δέσποινα 
που δεν ήθελε να το βάλει στο δικό της 
Facebook για να μη μπλέξει τη μαμά της. 
 

Δε

σ 
Δηλαδή, από μια πρόχειρη πληροφορία πως 
ίσως δοθούν κάποια λαπτοπ σε μαθητές που 
δεν έχουν, φτάσαμε σε 82 likes και 23 shares στην 
δήθεν είδηση ότι καταργούνται πλέον τα 
σχολεία στην Κύπρο και ανεξαρτήτως 
κορονοϊού, θα κάνουμε όλα τα μαθήματα με 
TEAMS! Και μαλώνει ο Δημήτρης με τη Μαρία στα 
σχόλια αν αυτό είναι καλό ή κακό. Δεν 
είμαστε σοβαροί! 
 

Σο

φ 
Ναι, άρχισε μεγάλος καβγάς μεταξύ μας από 
προχτές. 
 

Μα
ρ 

Άντε τώρα να το μαζέψουμε 
 

Στ

ελ 
Δε γίνεται αυτό. Ότι γράφεται στo Internet δεν 
σβήνει. Και να το διαγράψεις από το δικό 
σου λογαριασμό, το έχουν πάρει άλλοι, το 
στείλαν σε τρίτους, πάει, διαδόθηκε. 
 

Δε
σ 

Θες να πεις ότι μόνοι μας δημιουργήσαμε 
παραπλη… Πώς το λέμε; 

Δημ Παραπληροφόρηση το λέμε, αλλά γιατί με 
βάλατε να μαλώνω με τη Μαρία; Άντε και 
μαζέψαμε την είδηση και τα likes. Με τη Μαρία 
που δε μου μιλάει και με διέγραψε από φίλο 
επειδή της είπα ότι είναι χαζή που θέλει 



 

ΑΝΤΙσώματα στην ΠΑΡΑπληροφόρηση 

Δραστηριότητα που μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικές θεματικές 
και ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την ηλικιακή κατηγορία των 
συμμετεχόντων. Προτείνεται για  μαθητές από το δημοτικό. 
 
Δραστηριότητα περίπου 5 λεπτών  
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Εταίροι του έργου ΑΝΤΙσώματα στην 
ΠΑΡΑπληροφόρηση  

  

 Χρηματοδότηση 
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να πηγαίνει στο σχολείο, μπορείτε να μου 
πείτε τί θα κάνουμε; 
 

  


