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“ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ COVID-19.  

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ!” 
 

Online Εργαστήριο για την Ειδησεογραφική Παιδεία στα ΜΜΕ: 
από το Corfu Tech Lab της Δημόσιας Κεντρικής Ιστορικής Βιβλιοθήκης Κέρκυρας 

 
 την  Τρίτη 5 Μαΐου 2020, 18.00 – 20.00, για ενηλίκους άνω των 18 ετών 

 

Το  πρόγραμμα αποτελεί μια πρωτοβουλία του Journalists About Journalism (www.jaj.gr),  

που υλοποιείται με την υποστήριξη της Αμερικάνικης Πρεσβείας. Λαμβάνει τη μορφή εργαστηρίων 

 για την ειδησεογραφική παιδεία και την πληροφορία στα ΜΜΕ (Media, Information & News Literacy),  

που πραγματοποιούνται σε τέσσερις Βιβλιοθήκες, μεταξύ των οποίων και στη ΔΗ.ΚΕ.Ι.ΒΙ. Κέρκυρας. 

 

Εισηγήτρια του εργαστηρίου είναι η δημοσιογράφος Σίσσυ Αλωνιστιώτου. 

 

Στο πλαίσιο της εκστρατείας #ΜένουμεΣπίτι  

προσαρμοζόμαστε και προσφέρουμε εργαστήριο διαδικτυακό μέσω της πλατφόρμας zoom.  

 

Στόχος του εργαστηρίου είναι  

να εισαχθούν βιβλιοθηκονόμοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές, αλλά και όλοι όσοι ενδιαφέρονται, στις βασικές 

έννοιες της ειδησεογραφικής παιδείας και πληροφορίας των μέσων ενημέρωσης και επικοινωνίας, ώστε να 

καλλιεργηθεί η κριτική πρόσληψη του περιεχομένου που διακινείται από όλες τις πλατφόρμες επικοινωνίας και, 

ταυτόχρονα,  η δυναμική αντιμετώπιση του φαινομένου της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων. 

 

Στη διάρκεια των εργαστηρίων θα εξεταστούν ζητήματα όπως: 

⮚ η αξία και η διασταύρωση των πηγών 

⮚ οι τρόποι και οι μέθοδοι ανάπτυξης της κριτικής σκέψης 

⮚ χρήσιμες οδηγίες για την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, την αναγνώριση της διαφοράς μεταξύ 

είδησης-γνώμης-προπαγάνδας, τον εντοπισμό ψευδών ειδήσεων, τη διαφορά μεταξύ δημοσιογράφων και 

άλλων πηγών πληροφοριών, τη σημασία της επαλήθευσης κ.ά.  

 

Ταυτόχρονα, μέσα από παραδείγματα και συζήτηση, θα αναδειχθεί η σημασία: 

⮚ της ευθύνης που έχουμε όλοι ως “ψηφιακοί” πολίτες και ως παραγωγοί διαδικτυακού περιεχομένου απέναντι 

στην προάσπιση των δημοκρατικών αξιών, καθώς και 

⮚  της σωστής ενημέρωσης.  

 

Δηλώσεις συμμετοχής στο σύνδεσμο: https://forms.gle/TqyFv5VDWwsS3s3w9 

Με την εγγραφή σας, σας αποστέλλεται ο σύνδεσμος και οι σχετικές οδηγίες παρακολούθησης του εργαστηρίου. 

Εναλλακτικά, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή μέσω e-mail στο: jaj@jaj.gr.,  

αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας.  

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι ελεύθερη.     -     Θα δοθούν Βεβαιώσεις συμμετοχής. 
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