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Το σπασμένο τηλέφωνο της 
παραπληροφόρησης! 

 
Θεωρητική εισαγωγή και Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για  

Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση:  

Διαδικτυακό Σχολικό Εργαστήρι  

 
(Μια  απλή  σχολική  δραστηριότητα :  

Πώς μια σειρά ‘αθώων’ -ή και όχι τόσο αθώων -  παραλλαγών προκαλεί 
παραπληροφόρηση!)  

Ανδρέας, Γιώργος, Δέσποινα, Δημήτρης, Έλλη, Θανάσης, Κρυσταλλία, Μαρία, Παναγιώτα, 
Σοφία, Στέλλιος 

Α.Π.Κυ, Ι.Κυ, AMI, Π.Σ.Γ. Π.Ι. 
Για το έργο «Αντισώματα στην Παραπληροφόρηση» ΤΕΠΑΚ, US Embassy, ΥΠΠΑΝ-Π.Ι.  

 

Πώς προκαλείται η διαδικτυακή παραπληροφόρηση; 
 
Πληροφορίες αληθινές και ψεύτικες κυκλοφορούν με όμοιους τρόπους. Ενώ η 
πληροφόρηση (και η παραπληροφόρηση) μέσω των κλασικών Μέσων Μαζικής 
Επικοινωνίας (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση) γίνεται από έναν (ή λίγους) αποστολείς 
προς πολλούς αποδέκτες, η κυκλοφορία πληροφοριών στο Διαδίκτυο μοιάζει περισσότερο 
με την κυκλοφορία πληροφοριών σε ένα χωριό: σχεδόν όλοι είναι και αποστολείς και 
αποδέκτες, σχεδόν όλοι αναμεταδίδουν, παραλλαγμένο λίγο ή πολύ, αθώα ή σκόπιμα, 
αυτό που ακούσαν ή αυτό που νόμισαν ότι ακούσαν ή αυτό που κατάλαβαν ή αυτό που 
θέλαν να ισχύει ή αυτό που θέλαν να πείσουν άλλους ότι ισχύει, ή αυτό που νομίζουν ότι οι 
άλλοι θα θέλαν να ισχύει! 
 
Μ’ άλλα λόγια, η πληροφορία στο διαδίκτυο κινείται όπως το «Σπασμένο Τηλέφωνο» που 
παίζουν τα μικρά παιδιά. 
 

Μαθησιακοί στόχοι της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 

 
Με τη δραστηριότητα  «Το σπασμένο τηλέφωνο της παραπληροφόρησης»1 οι μαθητές θα 
μάθουν πώς μπορεί μικρές αλλαγές -σκόπιμες ή όχι- σε μια είδηση να κάνουν την αλήθεια 
ψέμα, να φουσκώσουν ή να ξεφουσκώσουν τη σημασία, και εντέλει να προκαλέσουν 
παραπληροφόρηση την οποία μάλιστα δεν είναι εύκολο να αποδώσουμε σε ένα 
συγκεκριμένο πρόσωπο. 
  

 
1 Αρχική ιδέα της Μαρίας 
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Εκπαιδευτική Δραστηριότητα για το εργαστήριο 
 
Οδηγίες παιξίματος – Ροή παιχνιδιού:  
Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 5-8 
Δίδεται μια αρχική φράση-είδηση-πληροφορία και κάθε ομάδα παίζει το σπασμένο 
τηλέφωνο με αυτή. 
Ξεκινώντας από την αρχική, κάθε μαθητής της ομάδας με τη σειρά (που καθορίστηκε ή 
τυχαία, ή όποιος θελήσει ή όποιος είναι έτοιμος) λέει/γράφει μια παραλλαγή της 
προηγούμενης φράσης. Μικρές παραλλαγές οδηγούν κάτι που ήταν σχεδόν αλήθεια στο 
να είναι παραπληροφόρηση. 
 
Όταν ολοκληρώσουν όλοι (ή όταν περάσει ο καθορισμένος χρόνος), κάθε ομάδα σχολιάζει 
τη ροή της (παρα)πληροφορίας μιας άλλης:  
- Πώς μικρές αλλαγές στη φράση προκαλούν μεγάλη αλλαγή στο νόημα 
- Πώς μια φράση επιτρέπει να γίνει πηγή παραπληροφόρησης (λχ αοριστία, γενικότητες, 

απουσία πηγών κλπ) 
Ακολουθεί ένα πραγματικό παράδειγμα που παίχτηκε από μια ομάδα 5 μελών του έργου 
σε 20’ στις 4.1.2021 
 

Κρυσταλλία (αρχική φράση): Με τη χρήση των Ω3 και με την αυξηση της βιταμίνης D 
μειώνεται ο κίνδυνος να νοσησει καποιος απο COVID- 19 άρα δεν χρειάζεται πανικός. Δεν 
υπαρχει πραγματικό ρίσκο και επί σκοπού δεν το ανακοινωνουν…  
 

⇰  
Αντίλογος – σχολιασμός άλλης ομάδας:  
(1) Αοριστία (ποιά χρήση; πόση; επί πόσο; σε ποιά φάση της λοίμωξης; 
(2) Απουσία πηγής (ποιός το λέει; πού; πότε; πώς το τεκμηριώνει) 
(3) Μπλέκει αλήθειες με ψέματα: Βεβαίως δεν χρειάζεται πανικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι 
δεν χρειάζεται προσοχή 
(4) Λάθος λογική επιχειρηματολογία: ακόμη κι αν πράγματι μειώνεται ο κίνδυνος, αυτό δεν 
σημαίνει ότι δεν υπάρχει πραγματικό ρίσκο 
(5) Το αόριστο τρίτο πληθυντικό (“δεν το ανακοινώνουν”) είναι έμμεση επίκληση σε 
θεωρίες συνωμοσίας 
 

Γιώργος: Με τη χρήση κοινών (ΘΧ: συνηθισμένων) αγαθών εξαλειπτεται ο κίνδυνος να 
νοσήσει κάποιος από COVID- 19 άρα δεν χρειάζεται πανικός. Μην φοβάστε! 
 

⇰  
Αντίλογος – σχολιασμός άλλης ομάδας:  
 (1) Γενίκευση από τις συγκεκριμένες ουσίες σε αόριστη αναφορά σε “κοινά αγαθά”. 
(2) Υπερβολή από “μειώνεται ο κίνδυνος” σε “εξαλείπτεται ο κίνδυνος” 
(3) Μετατροπή της (σωστής) φράσης “δε χρειάζεται πανικός” στη λαθεμένη “Μή φοβάστε” 
 

Μαρία: Όσοι ακολουθούν τη μεσογειακή διατροφή, δεν έχουν αυξημένες πιθανότητες να 
νοσήσουν από τον COVID-19. 
 
Δέσποινα: Η κατανάλωση, κυρίως, κόκκινου κρέατος εγγυάται την προστασία μας από την 
νέα μεταδοτική νόσος.   
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Θανάσης: Όλοι οι φίλοι και οι γνωστοί μου ξέρουν από έγκυρες επιστημονικές πηγές ότι 
υπάρχουν απλοί διατροφικοί τρόποι να ξεφύγουμε από τους κινδύνους του COVID. Ποιός 
άραγε έχει συμφέρον να μην εφαρμόσουμε τους απλούς τρόπους; Τί κερδίζουν οι 
φαρμακευτικές εταιρείες; Είναι αλήθεια ότι ο ανιψιός ενός βουλευτή έχει πρόσφατα 
αγοράσει μετοχές στην Farmakeftika; 
 
⇰ Παρατήρηση: το “σπασμένο τηλέφωνο” μπορεί να είναι μια ταιριαστή δραστηριότητα 
για μικρότερα παιδιά. 
 
 

Παραλλαγές 
- Η αρχική φράση μπορεί να δίδεται ή να τη βάζει κάποιος από τους μαθητές. Μπορεί να 

είναι η ίδια για όλες τις ομάδες ή διαφορετική. 
- Κάθε παίκτης μπορεί να βλέπει μόνο την προηγούμενη φράση ή να βλέπει όλες τις 

προηγούμενες 
- Μπορεί να υπάρχει περιορισμένος χρόνος για κάθε παίκτη (ή συγκεκριμένος χρόνος 

για την όλη ομάδα και να γυρίσει και δεύτερη φορά η φράση) 
- Βραβείο για τη μικρότερη αλλαγή που προκαλεί μεγαλύτερη διαφορά 
- Μπορεί να τεθεί συγκεκριμένος στόχος παραπληροφόρησης: να καταλήξετε στο εξής 

“...” με 5 μικρές διαδοχικές αλλαγές 
- Αντί για αρχική φράση δίδεται ένα μικρό αρχικό κείμενο-άρθρο 
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