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UVOD 
O PROJEKTU 
Open Your Eyes je evropski projekt, katerega namen je izboljšati digitalno pismenost odraslih učencev, 
tako da jim zagotovi orodje za prepoznavanje in spopad z dezinformacijami na spletu. Projekt, izveden 
med leti 2018 in 2020, je prinesel dva glavna rezultata: 

 zbirka podatkov o pobudah proti dezinformacijam, zbranih po Evropski uniji in širše; 

 ta priročnik, katerega namen je učitelje usmeriti k ustanavljanju "Check It Out" laboratorijev: 
delavnic za odrasle, ki jih zanima več o dezinformacijah, kako prepoznati in kako omejiti njihovo 
širjenje, zlasti v spletu. 

 

O PRIROČNIKU 
Priročnik je razdeljen na tri zaporedne module, ki zajemajo naslednje teme: 

 splošno razumevanje medijske pismenosti v okviru EU; 

 konceptualizacija dezinformacij; 

 kako se spopasti z dezinformacijami: orodja in metodologije. 

Po seznanitvi s koncepti medijske pismenosti in dezinformacij bo vzgojitelj voden skozi vrsto vse bolj 
praktičnih dejavnosti, ki jim bodo omogočile orodja za analizo spletne vsebine in oceno njihovih 
zanesljivosti - in posredujejo tako pridobljenega znanja odraslim učencem. 

 

O “CHECK IT OUT” LABS 
Zadnji namen tega priročnika je omogočiti vzgojiteljem, da vzpostavijo delavnice za odrasle učence na 
temo dezinformacij. "Check It Out" laboratoriji se lahko izvajajo tako v učilnicah kot v spletnem učnem 
okolju; oba scenarija sta bila predvidena pri razvoju predlagane dejavnosti. 

Predlagano trajanje "Check It Out" laboratorija je 4,5 do 6 ur (tri seje po 1,5 do 2 uri, kar ustreza trem 
modulom). Vsaka seja mora vključevati: 

 Predstavitev teoretične vsebine (RAZIŠČITE): 30 - 40 min; 

 Praktične dejavnosti (NALOGE): 1 - 1,15 ure 

 Krog ocenjevanja in vprašanj (PREVERITE): 5 - 10 min. 

Prva seja naj vključujei kratko predstavitev projekta. 
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MODUL 1 
Splošno razumevanje medijske pismenosti v 
kontekstu EU 
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PRIPRAVITE SE 
UVOD 
Ta prvi modul ponuja teoretični uvod v digitalno medijsko pismenost, raziskovanje korenin tega koncepta, 
njegove večplastne opredelitve in trenutnih razmer glede splošne ravni pismenosti v EU. Ugotovili bomo, 
da zmožnost razumevanja tega, kar beremo, vidimo in slišimo v medijih, pa naj bo to na papirju ali v 
digitalni obliki, nikoli ne bi smela biti samoumevna, in da je funkcionalna nepismenost v številnih 
okoliščinah še vedno pomembno vprašanje. Izobraževanje, zlasti vseživljenjsko izobraževanje, ima ključno 
vlogo v boju proti kakršni koli obliki nepismenosti in to je še bolj resnično v dobi družbenih medijev.  

 

VSEBINA 
V ta namen prvi modul predstavlja 

 ozadje pojmov pismenost, medijska pismenost, digitalna pismenost in nepismenost; 

 statistike glede ravni pismenosti po svetu; 

 profile »medijsko nepismenih« odraslih učencev; 

 kako lahko vseživljenjsko učenje pomaga izboljšati digitalno pismenost medijev. 

 

CILJI 
Ta razdelek bo učiteljem in učencem pomagal razviti globlje razumevanje omenjenih pojmov, ki so ključni 
pri obravnavi teme dezinformacij, in zagotoviti ustrezen kontekst okoli tega pojava. 

Po zaključku tega modula bodo vzgojitelji odraslih lahko: 

 razumeli, razlagali in primerjali pojme pismenost / nepismenost; medijska in digitalna pismenost; 

 razlikovali med pojmoma nepismeni in funkcionalno nepismeni; 

 identificirali ključne spretnosti, ki opredeljujejo medijsko pismenost in digitalno pismenost; 

 zagotovili statistične podatke o digitalni pismenosti po svetu in z zgodovinskega vidika; 

 ocenili in opisali različne profile "medijsko nepismenih" odraslih učencev; 

 razumeli in razložili koncept vseživljenjskega učenja, 

 pojasnili, zakaj je vseživljenjsko učenje ključno za boj proti medijski nepismenosti in 
dezinformacijam. 

 

METODE 
Glede metod, ki bi jih uporabili, svetujemo PowerPoint ali Prezi predstavitve, saj je vsebina modula 
teoretična in bi vizualno gradivo prenašalo sporočilo učinkovitejše privlačnejše za študente. Če se 
odločite za vizualno predstavitev, bi bila potrebna oprema prenosni računalnik / osebni računalnik; 
projektor, projekcijska plošča. Morda boste potrebovali flipchart (magnetno) tablo in barvne flomastre, 
da si zapišete glavne ideje, ki si jih bo zapomnilo občinstvo, ali povabite učence, da si sami zapišejo ključne 
besede ali vaje.  
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RAZIŠČITE 
UVOD IN NAVODILA ZA UČITELJE 
Dober način za pripravo občinstva bi bila ocena njihove stopnje ozaveščenosti o zadevi, kadar koli začnete 
razlagati podtemo. To je mogoče storiti z naslednjimi metodami: 

Začnite pogovor in ustvarite dinamično vzdušje, tako da postavite nekaj uvodnih vprašanj, kot so: 

 Kaj veste o pismenosti? 

 V kakšnem kontekstu ste naleteli na izraz pismenost? 

 Kaj pa medijska in digitalna pismenost? Kakšna je razlika med obema konceptoma? 

 Ali lahko navedete nekaj primerov vrst pismenosti? 

 Kaj je "funkcionalna nepismenost" in kako vpliva na percepcijo informacij? 

 Ali veste, kateri so glavni dejavniki, ki vodijo do poštene ravni digitalne medijske pismenosti? 

 Katere družbene kategorije, starostne skupine itd. so bolj izpostavljene dezinformacijam?  

 Kako bi opisali nekoga, ki je "medijsko nepismen"? 

 Ali poznate idejo vseživljenjskega učenja in njegove učinke? 

 

SLOVAR 
Pismenost: 1. sposobnost branja in pisanja; 2. Pismenost se nanaša tudi na poznavanje določene teme ali 
določeno vrsto znanja (Cambridge Dictionary). 

Funkcionalno pismena oseba: oseba, ki se lahko ukvarja z vsemi tistimi dejavnostmi, v katerih je potrebna 
pismenost za učinkovito delovanje njene skupine in skupnosti ter tudi za omogočanje, da lahko še naprej 
uporablja branje, pisanje in računanje za svoj lastni razvoj in razvoj skupnosti. (UNESCO) 

Medijska pismenost: Medijska pismenost se nanaša na vse tehnične, kognitivne, socialne, državljanske in 
ustvarjalne zmožnosti, ki nam omogočajo dostop do medijev, kritično razumevanje le-teh in interakcijo z 
njimi. Te zmožnosti nam omogočajo kritično razmišljanje, medtem ko sodelujemo v ekonomskih, socialnih 
in kulturnih vidikih družbe in igramo aktivno vlogo v demokratičnem procesu. Ta koncept zajema vse 
vrste medijskih interakcij (radiodifuzija, radio, tisk, internet, socialni mediji) in obravnava potrebe oseb 
vseh starosti. (Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, European Audiovisual 
Observatory, Strasbourg, 2016) 

Vseživljenjsko učenje: Namerna učna aktivnost, ki teče s ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in 
veščine (European Commission, 2000). 

Neformalno učenje: Učenje, ki ga ne izvaja izobraževalna ustanova in običajno ne vodi v certificiranje. Je 
pa strukturirano (glede na učne cilje, učni čas ali učno podporo). Neformalno učenje je s stališča učenca 
namerno. (Cedefop, 2014) 

Informalno učenje: Učenje, ki izhaja iz vsakodnevnih dejavnosti, povezanih z delom, družino ali prostim 
časom. Ni organizirano ali strukturirano glede na cilje, čas ali učno podporo. Informalno učenje je v večini 
primerov nenamerno z vidika učenca. (Cedefop, 2014) 

Protrošnik (Prosumer): Stranka, ki pomaga podjetju oblikovati in proizvajati njihove izdelke. Beseda je 
sestavljenka iz besed "proizvajalec" in "potrošnik“. (Cambridge Dictionary) 
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PISMENOST IN MEDIJSKA PISMENOST: KONCEPTUALIZACIJA IN 
STATISTIKA 
Ko dandanes govorimo o 'pismenosti', nas pogosto razprava pripelje naravnost do 'digitalne pismenosti' 
in 'medijske pismenosti', saj digitalna orodja, medijsko okolje in digitalna revolucija ustvarjajo normo in 
slikajo sliko sveta, kakršnega poznamo - prek medijev, v akademskih in formalnih izobraževalnih 
kontekstih, v evropskih urbanih območjih, če naštejemo le nekaj običajnih sredin. S tega vidika je 
enostavno pozabiti, da se svet danes srečuje z neenakomernim razvojem in da še vedno obstajajo kraji, 
kjer digitalna pismenost ni norma - ponekod sploh ne moremo šteti "pismenosti" kot norma, saj še vedno 
obstajajo nepismeni in funkcionalno nepismeni ljudje, kot bomo odkrivali naprej. 

Zato bomo za razumevanje pomena medijske 
pismenosti začeli z definiranjem osnovnega elementa, ki 
je izraz "pismenost", ki ga razumemo predvsem kot 
"sposobnost branja in pisanja" (Cambridge Dictionary). 
Ta prva stopnja pismenosti šteje za "osnovno 
pismenost". 

Drugi pomen izraza razkriva dejstvo, da se "pismenost 
nanaša tudi na poznavanje določene teme ali določeno 
vrsto znanja" (Cambridge Dictionary). To seveda kaže, 
da je pismenost mogoče povezati s področjem znanja in 
postane strokovno znanje na določenem področju, kot 
so finance - „finančna pismenost“ ali IKT - „računalniška 

pismenost“. Po tem drugem pomenu zaključujemo, da pismenost pomeni tudi "kompetenco" na 
določenem področju. Seveda pa se kompetence zelo razlikujejo pri obravnavi osnovne pismenosti in tudi 
pri obravnavi medijske pismenosti. 

Začeli smo s pogovorom o eni pismenosti, ki predstavlja vstop v svet znanja, na koncu pa smo zaključili, 
da obstaja veliko vrst pismenosti, kontekstualnih uporab in določenih družbeno-kulturnih sredin. David 
Mallows opisuje ta vidik izraza v svojem članku "Kaj je pismenost?" na spletni strani platforme EPALE: 
„[…] pismenost je zelo kontekstualna - to, kar moramo storiti z našo pismenostjo, je vedno 
kontekstualizirano - nahaja se v določenem družbeno-kulturnem okolju. Dejansko je postalo običajno, da 
se govori o pismenostih v množini in ne v ednini, da se poudari, da je pismenost družbena praksa in da ni 
ene oblike pismenosti, ki bi jo vsi potrebovali. Namesto tega vsi potrebujemo (in uporabljamo) različne 
pismenosti, odvisno od naše družbene ali poklicne skupine (npr. medicinske sestre, najstniki, akademiki), 
vrste dejavnosti, s katerimi se ukvarjamo (npr. nakupovanje, ukvarjanje z birokracijo, študij itd.) in različnih 
družbenih in institucionalnih kontekstov, v katerih delujemo (šola, služba, dom itd.)." (Vir: 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/what-literacy) 

Gotovo je pri obravnavi teme pismenosti treba upoštevati pojav nepismenosti, to je pomanjkanje bralnih 
in pisnih spretnosti. Popolna nepismenost je postala precej redek pojav, medtem ko je funkcionalna 
nepismenost še vedno resen izziv. UNESCO definira osebo kot funkcionalno pismeno, če se lahko "vključi 
v vse tiste dejavnosti, v katerih je pismenost potrebna za učinkovito delovanje njene skupine in skupnosti 
ter tudi za to, da ji lahko omogoči, da še naprej uporablja branje, pisanje in izračun za lastni razvoj in razvoj 
skupnosti “. Z drugimi besedami, biti funkcionalno nepismen pomeni ne biti zmožen uporabljati osnovne 
sposobnosti branja in pisanja, da bi se spoprijel z vsakodnevnimi izzivi. 

Za sodobnega Evropejca, ki živi v urbanem območju, je precej težko razumeti dejstvo, da so po vsem 
svetu, tudi v Evropi, ljudje še nepismeni in imajo zelo malo ali celo sploh nimajo dostopa do sfere medijske 
pismenosti.. Leta 2015 je v mnogih državah več kot 95% ljudi, starih 15 let in več, imelo osnovne 
sposobnosti pismenosti: "znajo brati in pisati z razumevanjem kratke preproste izjave o svojem 
vsakdanjem življenju". Ta odstotek je bil tik ob 20-odstotni stopnji pismenosti, ki jo srečujemo na 
nekaterih področjih sveta, kot kaže spodnja študija. 

Kot še navaja isti vir, se je „[…] stopnja pismenosti drastično dvignila šele v zadnjih nekaj stoletjih: medtem 
ko je leta 1820 lahko bralo in pisalo le 12% ljudi na svetu, se je v zadnjem času delež obrnil: le 14 % 
svetovnega prebivalstva je v letu 2016 ostalo nepismeno. V zadnjih 65 letih se je stopnja svetovne 
pismenosti vsakih 5 let povečala za 4% - z 42% v letu 1960 na 86% v letu 2015." (Vir: Max Roser and 

Vir: pixabay.com 
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Esteban Ortiz-Ospina (2020) - "Literacy". Objavljeno na spletu na OurWorldInData.org. Pridobljeno z: 
'https://ourworldindata.org/literacy' [spletni vir]) 

 

Potrebno je omeniti, da ni splošno sprejete definicije pojam “medijska pismenost”, zato boste morda našli 
veliko opredelitev, ki temeljijo na podobnih temeljnih stališčih. Postopek opredelitve tega koncepta bomo 
začeli z definicijo, ki jo je podala strokovna skupina EU za medijsko pismenost, saj se dotika vseh glavnih 
vidikov, ki smo jih našli v različnih drugih opredelitvah: "Medijska pismenost se nanaša na vse tehnične, 
kognitivne, socialne, državljanske in ustvarjalne zmogljivosti, ki nam omogočajo dostop do medijev, 
kritično razumevanje le-teh in interakcijo z njimi. Te zmožnosti nam omogočajo kritično razmišljanje, 
medtem ko sodelujemo v ekonomskih, socialnih in kulturnih vidikih družbe in igramo aktivno vlogo v 
demokratičnem procesu. Ta koncept zajema vse vrste interakcij z mediji (radiodifuzija, radio, tisk, internet, 
socialni mediji) in obravnava potrebe oseb vseh starosti." (Vir: “Mapping of media literacy practices and 
actions in EU-28 by the European Audiovisual Observatory”, Strasbourg 2016). 

Kot lahko vidimo, ta opredelitev vključuje sklop ključnih načel, ki jih najdemo v večini drugih definicij: 
imeti tako tehnične sposobnosti kot tudi kritično razumevanje medijev, medtem ko jih uporabljamo v 
različnih vidikih našega življenja, da olajšamo svoj obstoj v družbi. Z drugimi besedami, svojo medijsko 
pismenost izobražujemo z izpopolnjevanjem različnih sklopov veščin, za kritično ocenjevanje medijskih 
sporočil, za aktivno vlogo v informacijski družbi ter pod vplivom široke razpoložljivosti digitalnih 
tehnologij. 

Ker se medijska pismenost uporablja v tesni 
povezavi z digitalno pismenostjo, menimo, da 
je pomembno razlikovati med obema: 
medtem ko se medijska pismenost nanaša na 
vse vrste medijev, kot lahko vidimo v zgornji 
definiciji, pa naj bodo to oddajanje, radio, tisk, 
Internet, socialni mediji, se digitalna 
pismenost osredotoči na digitalna 
komunikacijska sredstva. 

Medijska pismenost zagotovo vključuje 
digitalno pismenost, čeprav nekateri trdijo, 
da digitalna pismenost zahteva posebne 
spretnosti zaradi omrežne komunikacije in 
interaktivnosti. 
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Na splošno medijska pismenost in digitalna pismenost pomenita pridobitev istega sklopa temeljnih znanj: 

 tehnična znanja ali praktična in funkcionalna znanja > Sposobnost dostopa do (digitalnih) medijev 
in njihove uporabe; 

 kritično mišljenje in vrednotenje > za kritično analizo in razvrščanje informacij; 

 sodelovanje in dobra komunikacija > koncepti, kot so mreže in interaktivnost, temeljijo na 
obvladovanju sodelovanja in tekočega komunikacijskega procesa; 

 kulturno in družbeno razumevanje > da bo sodelovanje in mrežna komunikacija mogoča, morate 
zgraditi skupne kulturne temelje in norme; 

 ustvarjalnost > znanje in izkušnje s področja medijske in digitalne pismenosti uporabniku 
omogočajo ustvarjanje vsebin; 

 komunikacijska etika > skupne vrednote, ki so medsebojno dogovorjene; 

 varnost in zaščita > varna uporaba tehnologije,zlasti interneta. 

Treba je omeniti, da je eden od izzivov digitalne pismenosti razumevanje pomena učenja tehničnih 
spretnosti in tudi vseh drugih omenjenih veščin za ohranitev logičnega vrstnega reda korakov in da 
postaneš resnično digitalno pismen in popolnoma delujoč, samozavesten član digitalne družbe. 

Pismenost, kot jo poznamo, je tako relativno nov izdelek moderne dobe. Še bolj očitno je, da brez osnovne 
pismenosti (alfabetizem) ne more biti medijske pismenosti. Čeprav veliko število ljudi ni neposredno v 
sferi medijske pismenosti, to še ne pomeni, da nanje ne vplivajo pojavi, kot so dezinformacije, ki se 
pojavljajo in širijo predvsem z digitalnimi sredstvi in množičnimi mediji. Te vrste pojavov delujejo na ravni 
skupnosti, se začnejo in/ali širijo z zgoraj omenjenimi sredstvi, vendar se na koncu prenašajo od 
posameznika do posameznika in iz skupnosti v skupnost z uporabo vseh komunikacijskih sredstev. 
Nepismene, funkcionalno nepismene in medijsko nepismene ljudi je potrebno omeniti, ker so gotovo 
žrtve dezinformacij, nimajo pa sredstev, da bi se jim zoperstavili - to so najbolj ranljive kategorije, 
občutljive na izkrivljanje, netočnosti in napačno predstavljanja informacij. Nekaj profilov teh ranljivih 
kategorij bomo odkrili v naslednjem razdelku, da bomo bolje razumeli njihovo vedenje glede 
dezinformacij. 

 

PROFILI ODRASLIH UČENCEV Z NIZKO MEDIJSKO PISMENOSTJO 
Nihče ni popolnoma imun na dezinformacije in lažne novice, ne glede na vašo raven medijske pismenosti. 
To je zato, ker so, kot bomo videli v naslednjih razdelkih, prevare pogosto subtilno zasnovane, da bi 
zaobšle kritično razmišljanje, njihov cilj pa so čustvene in ne logične reakcije. Vendar ni dvoma, da so 
lahko nekateri profili bolj izpostavljeni širjenju ponarejenih informacij in zaradi njih bolj prizadeti. Izdelali 
smo profile treh različnih oseb, ki sodijo v naslednje kategorije: 

 mlajši odrasli: 19-30 let 

 odrasli: 31-65 let 

 starejše osebe: nad 65 let 
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PAVEL, 22 
Po končani srednji šoli ni imel možnosti, da bi 
nadaljeval svojo izobraževalno pot in šel na 
univerzo. 

Posledično je njegova motivacija padla in zdaj le 
občasno dela kot dostavljalec. 

Pavel prebere zelo malo knjig ali časopisov in 
porabi veliko časa na spletnih straneh družbenih 
medijev in z gledanjem videoposnetkov na 
Youtube. 

Ne zaupa tradicionalnim medijem in področno specializiranim medijem z njihovimi 
dolgimi in zapletenimi članki. 

Po drugi strani Pavel verjame mnogim teorijam zarote, ki jih vsakodnevno deli na 
svojem Facebook računu z ognjevitimi komentarji ter prosi svoje prijatelje, naj te 
objave širijo dalje. 

Trenutno močno zagovarja teorijo, ki trdi, da tehnologija 5G pomaga pri prenosu 
koronavirusa, čeprav jo je znanstvena skupnost odločno zavrnila. 
(https://www.bbc.com/news/52168096) 

Vir: pixabay.com 
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MIHA, 50 
Ima družino z dvema 
otrokoma. 

Njegova sin in hči, ki vstopata 
v najstniška leta, sta Miho 
uvedla v svet družbenih 
medijev. 

Na začetku je bil skeptičen, saj se v resnici ni nikoli spoprijateljil z digitalnimi 
tehnologijami in je krivil ljudi, da so toliko časa porabili z očmi, prilepljenimi na 
zaslon. 

Potem pa je pred nekaj nekaj meseci v dar dobil povsem nov pametni telefon, zelo 
hiter in intuitiven za uporabo. 

Na družbenih medijih je začel srečevati nove prijatelje in ustvaril je več klepetalnic, 
da bi se pogovarjal z njimi. 

Pavel v teh skupinah deli in sprejema številne novice, verižna sporočila in meme 
iz negotovih virov, v katerih so sporne izjave o politiki, družbi in znanosti. 

Zdaj nenehno preverja svoj pametni telefon, saj so družbeni mediji in krog 
prijateljev v njih postali njegov glavni vir informacij. 

Ko je Miha slišal izraz "potrditvena pristranskost", se mu je zdel povsem 
nesmiselen. 

Vi
r: 

pi
xa
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MARIJA, 86 
Marija se je rodila leta 1934. 
Letos, leta 2020, je dopolnila 
86 let. 

Svoje otroštvo je preživela 
med 2. svetovno vojno, brez 
kakršnih koli medijev, razen 
nekaj redkih časopisov. 

Svoj prvi televizor je dobila pri 34 letih in od takrat ostaja zanesljiv vir informacij 
in življenjskih smernic. Ne vemo, koliko njenih življenjskih odločitev temelji na 
nečem, kar je izvedela na TV. 

52 let kasneje še vedno pripoveduje zgodbe ljudi v televizijskih serijah, kot da bi 
se zgodile v resničnem življenju. 

Še vedno verjame vsemu, kar vidi na novicah. Je odlična v širjenju novic, saj deli 
vse, kar se je dogajalo na novicah, z vsemi, ki so pripravljeni poslušati. 

Zanimivo je, da enako velja za knjige. Napisana beseda ima nanjo enako močan 
vpliv in ne razume pomena 'fikcije'. "Zakaj bi se kdo trudil napisati zgodbo, če ni 
resnična?", trdi babica Marija. 

Prav tako pravi: "Če je napisano ali če to povedo na televiziji, mora biti resnično." 

Digitalna doba je za Marijo vzporedno vesolje. Tehnologija, ki ni televizija ali 
stacionarni telefon, je stvar popolne skrivnosti. 

Vendar pa uživa v pogovarjanju s svojo nečakinjo preko Skype, če je le kak mlad 
sorodnik pripravljen pomagati pri tem. 

V Marijinem svetovnem pogledu medij naredi sporočilo verodostojno. 

Vi
r: 

pi
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POMEN VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA IN DIGITALNE MEDIJSKE 
PISMENOSTI V EU 
Vseživljenjsko učenje je pojem iz dejavnosti EU na področju izobraževanja. Predstavlja podlago za ključni 
sestavni del demokratičnega življenja in sodelovanja v celotni evropski skupnosti . 

Osnovno opredelitev vseživljenjskega učenja je mogoče zaslediti v "Memorandumu o vseživljenjskem 
učenju", ki ga je Evropska komisija izdala leta 2000 z namenom sprožiti vseevropsko razpravo o celoviti 
strategiji izvajanja vseživljenjskega učenja na individualni in institucionalni ravni. Ta koncept je tam opisan 
kot […] namerna učna aktivnost, ki teče s ciljem, da se izboljšajo znanje, spretnosti in veščine. […] Vsi tisti, 
ki živijo v Evropi, bi, brez izjeme, morali imeti enake možnosti, da se prilagodijo zahtevam družbenega in 
gospodarskega življenja in da aktivno sodelujejo pri oblikovanju evropske bodočnosti. Izraz 
"vseživljenjsko učenje" opozarja na čas: učenje skozi vse življenje, nenehno ali občasno. " (European 
Commission, A Memorandum on Lifelong Learning, 2000) 

V zadnjem času se razvoj koncepta vedno bolj osredotoča na kritični dejavnik motiviranosti ljudi, ki 
prikazuje, kako je za njegovo učinkovitost zelo pomemben notranji pritisk in prostovoljna zavezanost 
učenju. Ljudje se nekaj naučijo, ko so za to resnično motivirani. V tem okviru sta neformalno in informalno 
(priložnostno) učenje (tj. ki se dogaja zunaj običajnega šolskega ali akademskega okolja) zdaj v središču 
pozornosti raziskav in inovacij v izobraževanju, ki iščejo najboljše metodologije, s katerimi lahko to učenje 
izpopolnijo in potrdijo. To bi vodilo k pravičnejšemu in popolnejšemu profilu kompetenc ljudi, upoštevajoč 
več vidikov učenja. 

Vseživljenjsko učenje torej pomeni nenehno udejstvovanje in pripravljenost sprejemati vedno nove izzive 
za delo in za našo osebno in socialno vlogo. Akt učenja vključuje tudi potrebo po tem, da ste vedno 
obveščeni o najnovejših novicah in dejstvih. Seveda poleg sposobnosti dostopa, branja in razumevanja 
sporočenih informacij. 

NASVETI ZA UČITELJE 

Sestavljanje profilov učencev vedno pomeni določeno stopnjo standardizacije pri 
gradnji različnih vrst znakov. 

Si lahko omislite druge osebe, ki bi jih opredelili kot ranljive za lažne novice in 
dezinformacije? Kako bi jih opisali? 

Poskusite sestaviti še tri profile glede na svoje znanje in izkušnje z odraslimi učenci. 
Nato uporabite te izmišljene like za oblikovanje prilagojene strategije usposabljanja za 
izboljšanje njihove medijske pismenosti. Kako bi spremenili svoj pristop? Bi sprejeli 
različne metodologije ali šli z eno za vse? 

Uporabite te primere za vadbo z različnimi ciljnimi skupinami, ki jih lahko najdete v 
svojih tečajih. 

Če se vam zdi primerno, jih lahko predstavite tudi svojim učencem, da razmislijo in se 
ozavestijo o najpogostejših osebnosti, na katere vpliva dezinformacija. 
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Tu je medijska pismenost močno povezana z vseživljenjskim izobraževanjem. Mediji se lahko v nekaj 
besedah opredelijo kot sredstvo komunikacije za veliko (ali množično) občinstvo in njihove razumljivosti 
ne smemo jemati kot samoumevno, še posebej, če upoštevamo hiter tempo, ki je značilen za njihov razvoj 
v zadnjih letih. EU je opredelila medijsko pismenost kot "[...] sposobnost dostopa, kritičnega razumevanja 
in interakcije z različnimi mediji (radiodifuzija, radio, tisk) in distribucijskimi kanali (tradicionalnimi, 
internet, socialni mediji)", naslavljajoč potrebe oseb vseh starosti. (Vir: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/media-literacy). 

Dandanes je proces digitalne transformacije močno vplival tudi na svet medijev, tako da so zdaj zbrani v 
novi kategoriji "digitalnih medijev". Glavni koraki prehoda z analognih na digitalne podpore medijskih 
medijev so zajeli celo prejšnje stoletje, z opaznim pospeškom tehnološkega razvoja v drugi polovici tega 
obdobja. 

Diagram na naslednji strani prikazuje glavne mejnike v tem postopku, vendar vsi vemo, da je med 
posameznimi koraki mogoče najti veliko drugih korakov in podrobnosti. Digitalni mediji in načini, kako jih 
uporabljamo, se hitro spreminjajo. Pomislite samo na velik premik, ki sta ga prinesla internet in socialni 
mediji, kjer je vsakemu uporabniku omogočeno, da opusti svojo prejšnjo pasivno vlogo in jo zamenja z 
novo proaktivno. Stari model konzumiranja novic (enosmerni prenos novic iz založniškega / 
radiodifuznega vira k občinstvu) je zdaj zastarel, presegel ga je nov, kjer so uporabniki spremenjeni v 
"protrošnike". Protrošnik je relativno nov izraz (leta 1980 ga je skoval ameriški futurist Alvin Toffler), ki 
združuje besedi "proizvajalec" in "potrošnik", saj učinkovito opisuje, kako ljudje v družbenih medijih hkrati 
postanejo proizvajalci in potrošniki informacij, ki se ukvarjajo s široko dejavnostjo objavljanja, ponovnega 
objavljanja in deljenja novic.  

  

Vir: https://www.economist.com/leaders/2017/01/14/equipping-people-to-stay-ahead-of-technological-change 
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Proces digitalne transformacije prinaša veliko novih priložnosti, pa tudi številne povezane odgovornosti. 
Slaba ali površna uporaba digitalnih instrumentov lahko povzroči negativne ali celo škodljive posledice v 
resničnem življenju. Lažne novice, namerno in nenamerno zavajajoče informacije lahko takoj dosežejo 
vsak kotiček sveta, potujoč po medmrežju, z vedno večjim učinkom. 

In kdo ve, kaj sledi? Kaj bo naslednja velika motnja v digitalnih medijih? 

Karkoli že to bo, bo medijska pismenost, vključena v kontekst vseživljenjskega izobraževanja (tj. učenja, 
kako se učiti), ključna izobraževalna oprema za vsakega državljana, ki bo želel biti v koraku s hitrimi 
spremembami. 

 

 

 

 

Brata Lumière 
predstavita prve 

projecirane 
kinematografske filme 

Guglielmo Marconi 
postavi prvo 

radijsko anteno 

TV sprejemniki so vse 
pogostejši v domovih 

Dva računalnika 
komunicirata med 

seboj: izum interneta 

Rojstvo iskalnika 
Google 

Zaženejo Facebook, 
začne se doba 

socialnih omrežij 

Viri slik za diagram: 

1. https://en.wikipedia.org/wiki/File:Cinématographe_Lumière.jpg 
2. https://ethw.org/Guglielmo_Marconi 
3. https://www.flickr.com/photos/brizzlebornandbred/9283849102/sizes/m/ 
4. https://computerhistory.org/blog/the-earliest-unix-code-an-anniversary-source-code-release/ 
5. https://money.cnn.com/gallery/technology/2015/09/01/google-logos/6.html 
6. http://blog.logomyway.com/facebook-logo-history-company/ 
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Diagram na prejšnji strani o razvoju medijev uporabite za spodbudo razmisleku o 
tem, kako se je koncept "digitalne medijske pismenosti" spreminjal v zadnjem 
stoletju. 

Učenci naj delajo v skupinah in poiščejo različne definicije digitalne medijske 
pismenosti na podlagi navedenih glavnih tehnoloških napredkov. 

Na koncu naj napišejo, kaj jim "digitalna medijska pismenost" pomeni danes. 

Kaj lahko opazite, če primerjate vse različne definicije in njihov razvoj? 

Kaj bi lahko "digitalna medijska pismenost" pomenila v prihodnosti? 

Poudarite vlogo vseživljenjskega izobraževanja in zakaj je ključnega pomena za 
oblikovanje varnega okolja za pošteno rabo digitalnih medijev, kar bi moralo biti 
koristno za družbo kot celoto. 

NASVETI ZA UČITELJE 
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PREVERITE 
1. Kaj je pismenost? 

A. Znanje abecede 

B. Sposobnost brati in pisati 

C. Poznavanje določene teme ali določena vrsta znanja 

2. Kaj pomeni biti pismen? 

A. Prebrati več kot 100 knjig 

B. Imeti dobro izobrazbo 

C. Biti zmožen brati in pisati 

3. Kaj na drugi strani pomeni pojem “nepismen”? 

A. Biti nezmožen razumeti pisano bisedilo 

B. Biti nezmožen brati in pisati 

C. Biti nezmožen računati 

4. Kakšna je razlika med digitalno pismenostjo in medijsko pismenostjo? 

A. Medijska pismenost se nanaša na vsa sredstva komunikacije, medtem ko se digitalna 
pismenost nanaša le na digitalna komunikacijska sredstva 

B. To sta sopomenki 

C. Medijska pismenost se nanaša na branje časopisov, digitalna pismenost pa na spletno varnost 

5. Medijska pismenost in digitalna pismenost pomenita pridobitev katerih naslednjih znanj: 

A. Tehnično znanje ali praktično in funkcionalno znanje 

B. Kritično mišljenje in vrednotenje 

C. Sodelovanje in dobra komunikacija 

D. Kulturno in družbeno razumevanje 

E. Ustvarjalnost 

F. Komunikacijska etika 

G. Varnost in zaščita 

H. Vse našteto 

6. Vseživljenjsko učenje predstavlja namerna učna aktivnost, ki teče s ciljem, da se izboljšajo znanje, 
spretnosti in veščine. Drži ali ne drži? 

Drži. 

7. Medije lahko z nekaj besedami opredelimo kot sredstvo komunikacije za veliko (ali množično) 
občinstvo. Drži ali ne drži? 

Drži. 
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8. Vseživljenjsko izobraževanje je učinkovito, če učenec: 

A. kaže zanimanje le za lastne interese; 

B. kaže zanimanje le za usposabljanja in tečaje za poklicne namene; 

C. kaže visoko motiviranost in zavezanost učenju 

D. vedno obiskuje le obvezna usposabljanja in tečaje 

9. Neformalna in informalna izobrazba: 

A. sta manj vredni kot formalna izobrazba; 

B. nista priznani in zaupanja vredni; 

C. pomenita usposabljanja nižje kvalitete kot formalna izobrazba; 

D. potekata izven konvencionalnih šolskih in akademskih sredin in sta ključni za vseživljensko 
izobraževanje 
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NALOGE 
Razmislite o naslednjih korakih, da lahko s svojimi učenci vzpostavite praktično dejavnost: 

1. Učence razdelite v skupine. 

2. Vzemite dve škatli in jih označite z “Občinstvo” in “Teme”. 

3. Na papirnate kartice zapišite različne vrste za vsako kategorijo. Na primer, občinstvo so lahko 
najstniki, starejši, starši, volilci desnih / levih itd. Teme so lahko okolje, politika, ekonomija, šport, 
znanost itd. 

4. Vsaka skupina naj iz vsake škatle izvleče eno kartico. 

5. Vsaka skupina naj pripravi predstavitev, v kateri bo prikazala, kateri bi bil najboljši način za 
sporočanje izbrane teme izbrani vrsti občinstva. Vsaka skupina bo morala izbrati do dva medija 
(med televizijo, radiem, digitalno itd.) in podkrepiti svojo izbiro s prikazom, kako bo izgledala 
njihova novica, vključno s tonom, jezikom in sprejetim stališčem. 

6. Predstavitve lahko vključujejo vse vrste vsebin (besedilo, slike, zvok, video). 

7. Po vsaki predstavitvi naj bo skupina pripravljena za vprašanja in pripombe drugih skupin. Ali se 
strinjajo s sprejeto strategijo? Bi kaj spremenili? 

8. Vzpodbudite razpravo o različnih značilnostih vsakega medija in zakaj je morda primeren za ciljno 
publiko ali ne. 

9. V razmislek: kako na komunikacijo vpliva vsak medij in ciljno občinstvo? Ali bi bilo sporočilo 
drugačno, če bi spremenili katerega od obeh dejavnikov? 
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VIRI 
 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/literacy 
http://uis.unesco.org/node/334638 
https://rm.coe.int/1680783500 
https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/4117  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11047  
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/prosumer 
 

 

DODATNO GRADIVO 
 

European Centre for Media Literacy: Študijski primeri pogojev in meril uspeha pri izobraževanju o 
medijski pismenosti 
http://ecml.pc.unicatt.it/english/documents/guidelinesCaseStudies.htm#teaching1  
 
Gerhard Bisovsky: Media Literacy – Literacy for the 21st Century 
https://epale.ec.europa.eu/en/blog/media-literacy-literacy-21st-century  
 
European Association for Viewers Interests: Študija o ocenjevalnih merilih za raven medijske pismenosti 
https://ec.europa.eu/assets/eac/culture/library/studies/literacy-criteria-report_en.pdf  
 
Priporočilo Sveta EU o ključnih kompetencah za vseživljenjsko učenje 
https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ:C:2018:189:TOC 
 
Oglejte si video serijo “Has Technology Changed Us?”, ki jo je vodila Gillian Anderson, o vplivu tehnologije 
na družbo in posameznike. Scenarij je napisal Nigel Warburton. Je del serije BBC Radio 4 o velikih 
življenjskih vprašanjih – “A History of Ideas”. Gre za projekt BBC-ja v partnerstvu z The Open University, 
animacije je ustvaril Cognitives. 
 
Rewiring the Brain  
The Medium is the Message  
The Fourth Revolution  
The Antikythera Mechanism 
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MODUL 2 
Konceptualiziranje dezinformacij 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project n.2018-1-BG01-KA204-047871 “Open Your Eyes: Fake News for Dummies” 

Vsebina tega dokumenta predstavlja samo stališča avtorja in je izključno njegova odgovornost; 
ni mogoče šteti, da odraža stališča Evropske komisije ali katerega koli drugega organa Evropske 
unije. Evropska komisija in agencija ne prevzemata nobene odgovornosti za uporabo informacij. 
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PRIPRAVITE SE 
UVOD 
Namen tega poglavja je seznaniti učence s konceptualnim ozadjem dezinformacij. V ta namen predstavlja 
definicijo dezinformacij, ustrezno kategorizacijo dezinformacijskih metod in pojavov ter širok oris 
delovanja dezinformacij v spletnem svetu. Razumevanje dezinformacij kot koncepta bi odraslim učencem 
dalo sposobnost, da se jih lahko lotijo analitično in kritično, ko naletijo nanje. 

 

VSEBINA 
 Kaj so dezinformacije? 

 Kategorije dezinformacij 

 Kako delujejo informacije? 

 Prepoznavanje dezinformacij 

 

CILJI 
Ob zaključku tega modula bodo odrasli učenci 

 razumeli, kaj so dezinformacije 

 ločili različne tipe dezinformacij 

 vedeli, kako delujejo dezinformacije 

 

METODE 
 odprta razprava 

 delo v parih 

 delo v skupinah 

 samorefleksija 

 

OPREMA 
 Računalnik, tablica ali pametni telefon 

 Dostop do interneta 

 Facebook račun 
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RAZIŠČITE 
PRIPRAVA 
Morda bi bilo dobro za ta del pripraviti PowerPoint / Prezi / Canva predstavitev, saj se velik del seje opira 
na analizo vizualne vsebine. Razmislite tudi o tem, da primere, predlagane v tem razdelku priročnika, 
prilagodite vprašanjem, ki so bolj znane vašemu občinstvu. Na primer, če ste slovenski učitelj, ki poučuje 
slovenske učence, poskusite najti nekaj primerov iz slovenskega javnega diskurza, da ponazorite neko 
točko. Bolj kot so primeri priljubljeni, bolje boste sporočili sporočilo. 

Še ena ideja za pripravo: pripravite kratek kviz (največ 3 vprašanja) v Kahoot ali vprašanja z Mentimeter, 
da vključite udeležence v temo. Kviz je lahko motivacijsko orodje in orodje za preverjanje njihovega 
obstoječega znanja o dezinformacijah. 

Primeri vprašanj:  

1. Kaj je značilno za dezinformacije? 

A. So vedno napačne. 

B. Nanje naletimo le na internetu. 

C. So nenamerne. 

D. Ustvarjene so za zabavo. 

2. Katere od spodnjih lastnosti se nanašajo na napačne informacije? 

A. Vsebina je zmanipulirana namerno in z namenom škodovati. 

B. Objavljene informacije so zasebne. 

C. Napake so nenamerne (netočni opisi fotografij, datumi, prevodi …) 

D. Ustvarjene so iz osebnega ali poslovnega interesa. 

 

PREDSTAVITE CILJ SEJE 
Cilj seje je konceptualizirati dezinformacije kot pojav, ki vpliva na naše življenje in odločitve, ter razmisliti 
o njihovi naravi: kaj so, od kod prihajajo, kdo jih ustvarja in zakaj? 

Da bi lažje vključili učence v sejo in postavili skupna pričakovanja o tem, kaj se bodo naučili, bi bil dober 
pristop postavljanje vprašanj o dezinformacijah in kategorizacija njihovih odgovorov. Da bi to storili, lahko 
uporabimo skupinsko delo, kjer morajo učenci zbrati svoje ideje v skupinah; lahko je individualno delo, 
kjer vsak udeleženec zapiše svoje ideje. Dejavnosti so lahko naslednje: 

 Naštejejo naj primere dezinformacij. 

 Primere naj razvrstijo glede na temo.  

Najverjetneje se bodo primeri nanašali na identiteto, denar, socialne prejemke, zdravje, tehnologijo 
itd. 

 Kje naletimo na dezinformacije? V kakšni obliki (video, članki, objave, itd.)? 

 Zakaj ljudje širijo dezinformacije? 

Najverjetneje se bodo odgovori nanašali na "širjenje interesov": (geo-) političnih, finančnih, poslovnih, 
socialnih. Poskrbite, da bodo učenci vodeni, da ločijo med namerno in nenamerno dezinformacijo. Da 
bi poudarili to razlikovanje, jih vprašajte: Kdo širi dezinformacije? Če se učenci ne odzovejo ustrezno, 
jih vprašajte: Kdo je tukaj delil dezinformacijske materiale in se tega zavedel šele kasneje? (Morda 
boste morali tudi sami dvigniti roko). 
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 Vprašajte, kako pogosto učenci mislijo, da so naleteli na dezinformacije. Za ponazoritev uporabite 
naslednji (ali podoben) graf: 

 

 

KONCEPTUALIZIRANJE DEZINFORMACIJ: DEFINICIJE 
Pred razkritjem uradne definicije naj udeleženci pripravijo svoje primere definicij. Po tej začetni vaji 
predlagajte naslednjo definicijo: 

“Dezinformacija je preverljivo napačna ali zavajajoča informacija, ki je ustvarjena, predstavljena in 
razširjena za gospodarsko korist ali namerno zavajanje javnosti in lahko povzroči javno škodo. Javna 
škoda vključuje grožnje demokratičnim političnim in političnim procesom ter javnim dobrinam, na primer 
varovanju zdravja državljanov EU, okolja ali varnosti. Dezinformacije ne vključujejo napak v poročanju, 
satire in parodije ali jasno opredeljenih pristranskih novic in komentarjev.” (Visoka strokovna skupina 
Komisije EU, 2019)1. 

!!! Poudarite razliko v primerjavi z razširjenim konceptom “lažnih novic”. Ta izraz je znan predvsem po 

tem, da ga politiki uporabljajo za opisovanje tiskovnih agencij, s katerimi se ne strinjajo. Prazen je vsebine, 
ponižujoč in večinoma velja za šalo. Uporaba izraza “lažne novice” “postaja mehanizem, s katerim lahko 
močni zaobidejo, omejijo, spodkopavajo in pritiskajo na neodvisne medije"2. EU in evropske države kot 
ustrezen koncept večinoma uporabljajo “dezinformacije”. 

V skupini razmislite o definiciji: 

 Priporočena vprašanja: 

 

1 Komisija EU, ‘Tackling Online Disinformation’, 2019, prenešeno 19.4.2020, https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/tackling-online-disinformation. 
2 Claire Wardle in Hossein Derakhshan, ‘Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and 
Policy Making’, Council of Europe, 2017 Strasbourg, str. 5. 

Vir: Eurobarometer, 2018 
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- Kakšna je vloga nenamernih dejanj širjenja dezinformacij? Ali so odgovorna za dezinformacije 
ali žrtve le-teh? 

 Opcijska vprašanja: 

- Kaj pomeni preverljivo napačno? Razprava naj bi se omejila na (med drugimi): izmišljena in 
neresnična dejstva, selektivna ali delna izbira dejstev in trditev, tako da bi bila ovirana razlaga, 
izmišljena ali neresnična dejstva o kontekstu. 

- Kako dezinformacije povzročajo javno škodo? Učenci naj poiščejo primere. 

- Kakšna vrsta dejavnosti je izključena iz opredelitve? Kako se vloga medijev nanaša na to 
definicijo? 

To razpravo uporabite kot uvod v predstavitev konceptualnega okvira “informacijske motnje” (Wardle, 
2017; Wardle & Derakshan, 2017) 3, ki opredeljuje tri vrste napačnih in / ali škodljivih informacij: 

 

 

 Napačne informacije (Misinformation): nenamerne napake, npr. nenatančni opisi fotografij, datumi, 
statistike, prevodi ali ko je satira predstavljena kot nekaj resnega; 

 Dezinformacija (Disinformation): izdelana ali namerno manipulirana avdio / vizualna 
vsebina,.namenoma ustvarjene teorije zarote ali govorice; 

 

3 ibid. 
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 Zlonamerne informacije (Malinformation): namerno objavljanje zasebnih podatkov za osebne ali 
korporativne in ne javne interese (kot je maščevalna pornografija), namerno spreminjanje konteksta, 
datuma ali časa pristne vsebine. 

!!! Neresničnost (napačne informacije) v kombinaciji s škodnim naklepom (zlonamerne informacije) 

rezultirajo v dezinformacijah. 

V skupini razmislite o definiciji s pomočjo primerov. Mejo je včasih zelo težko določiti, zato bodite prožni 
glede tega, kateri primer spada v katero kategorijo. 

Še ena predlagana dejavnost: učenci naj novice prejšnjega tedna spremenijo v napačne informacije, 
dezinformacije in zlonamerne informacije. 

Delajo naj v skupinah in v omejenem času. Na koncu vsak predstavi svoje ''novice'', drugi pa naj jih 
pokomentirajo. 

 

KONCEPTUALIZIRANJE DEZINFORMACIJ: KATEGORIZACIJA 
Predlagajte naslednjo kategorizacijo napačnih in dezinformacij4, nato pa v skupini razmislite o njej na 
podlagi primerov: 

 Satira ali parodija: brez namena povzročiti škodo, vendar s potencialom, da se norčuje. 

 

 

4 Claire Wardle, ‘Fake News. It’s Complicated’, First Draft, 2017, prenešeno 17.4.2020, 
https://firstdraftnews.org/latest/fake-news-complicated/;primeri iz: Alexandre Alaphilippe, Roman ... ‘Face to Face 
Training for Educators: The Conceptual Background of Disinformation’, EU DisinfoLab, 2020, Zalec. 
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- V ZDA je temu verjelo tako veliko medijev, da je ameriški preveritelj dejstev Snopes moral 
potrditi, da ni resnična novica. 5 

- Opozorite na ime spletne strani in pojasnilo, da gre za satiro. 

- Razmislite o tem, kdo je tu odgovoren za dezinformacije. Ali lahko krivimo nekoga, ki je pojasnil, 
da gre za šalo? 

- Razmislite o tem, kakšen je namen prispevka glede počutja ljudi. 

 

 Zavajajoča vsebina: zavajajoča uporaba informacij za opredelitev vprašanja ali posameznika. 

 

- V resnici je v načrtu izgradnja "nebotičniškega stanovanjskega kompleksa, ki bo vključeval 
muslimanski kulturni center in molilnico"6. 

- Kakšna je stopnja namere v tem primeru? 

- Razmislite o tem, kakšen je namen prispevka glede počutja ljudi. Poudarite terminologijo članka 
kot instrument za opredelitev projekta: "zlovešči projekt", "zmagoslavna mošeja", "zakopani 
podatki". 

  

 

5 David Mikkelson, ‘Did Nancy Pelosi Say Trump Must Apologize to Iran ‘Or Else’?’, Snopes, 2020, prenešeno 19.4.2020, 
https://www.snopes.com/fact-check/trump-apologize-to-iran/. 
6 Bethania Palma, ‘Is the ‘Ground Zero Mosque’ Project Back?’, Snopes, 2019, prenešeno 19.4.2020, 
https://snopes.com/fact-check/muslim-community-center/. 
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 Lažno predstavljanje: ko se lažni viri predstavljajo kot pristni. 

 

- Ta članek, ki je lažno trdil, da je "Emmanuela Macrona med francoskimi predsedniškimi volitvami 
2017 podprla Savdska Arabija", je bil objavljen na "LeSoir.info", lažni spletni strani, ki se je 
pretvarjala, da je spletna stran belgijskega časopisa Le Soir. Prava spletna stran za Le Soir je 
"LeSoir.be". 

- Razmislite o tem, kakšen je namen prispevka glede počutja ljudi. 

- Kaj bi lahko posameznik storil za preverjanje pristnosti spletnega mesta? 

 

 Potvorjena vsebina: vsebina novic je 100% lažna, zasnovana tako, da vara in dela škodo. 

 

- Ta članek trdi, da je papež Frančišek med ameriškimi predsedniškimi volitvami leta 2016 podprl 
kandidaturo Donalda Trumpa, kar je 100% lažno. 

- Razmislite o tem, kakšen je namen prispevka glede počutja ljudi. 

- Kaj bi lahko bili motivi za to vsebino? 
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 Lažna povezava: kadar naslovi, vizualni deli ali naslovi ne podpirajo vsebine. 

 

- Ta članek je naslovljen: „Jug Španije: begunci prihajajo na obalo - kopalci v strahu“. Vendar vsebina 
članka ne ponavlja trditve o "kopalcih v strahu" in vključuje videoposnetek, ki kaže, da kopalcev 
sploh ni bilo strah beguncev. 

- Kako ste se počutili, ko ste videli fotografijo? 

- Razmislite o tem, kakšen je namen prispevka glede počutja ljudi. 

 

 Lažni kontekst: ko se pristna vsebina deli z lažnimi kontekstualnimi informacijami. 

 

- Ta tvit lažno namiguje, da gre za sliko "otroka, ki so ga ameriške oblasti pridržale, ker je nezakonit 
migrant". V resnici je bila fotografija posneta med demonstracijami proti imigracijski politiki 
Trumpove administracije in otrok sploh ni bil pridržan. 

- Razmislite o tem, kakšen je namen prispevka glede počutja ljudi. 

- Katere teme so obravnavane v tej vsebini in na katera čustva igrajo? 
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 Manipulirana vsebina: ko resnične informacije ali slike manipulirajo z namenom zavajanja. 

 

- Izvirna slika srečanja med Greto Thunberg in Alom Goreom je bila preurejena, da lažno trdi, da se 
je mlada švedska aktivistka srečala z Georgeom Sorosom. 

- Razmislite o tem, kakšen je namen prispevka glede počutja ljudi. 

 

Po predstavitvi zgoraj naštetih sedmih kategorij razmislite o: 

 primerih, ki jih lahko učenci iz skupine povežejo s katero koli od kategorij. 

 vrstah čustev, ki naj bi jih primeri vzpodbudili. Odgovori bodo večinoma strah, jeza, žalost, 
odbojnost, skrbi itd. Poudarite, da so to vse močna čustva, ki običajno izzovejo enako močno 
reakcijo. 

 Vprašajte se, katera vrsta reakcije je najbolj naravna. Učenci bodo verjetno omenili nujnost 
pogovarjanja o tem, deljenja z ljudmi, komentiranja itd. - v bistvu prispevanja k širjenju 
dezinformacij. 

 

KONCEPTUALIZIRANJE DEZINFORMACIJ: KAKO DEZINFORMACIJE 
DELUJEJO? 
To bi bil pravi trenutek, da se osredotočimo na pomen čustvene privlačnosti za uspeh dezinformacij. 
Preden poimenujete ta čustva, vprašajte udeležence, kaj mislijo. 

Dezinformacije imajo vedno name igranja na vaša čustva: da bi jokali, kričali, se jezili, se bali, vzklikali v 
odbojnosti. Zaradi tega vedno ciljajo na stvari, ki so ljudem najpomembnejše: otroci, zdravje, denar ali 
javne finance. Ena najbolj izkoriščenih tem je identiteta. Dezinformacije bi se lahko nanašale na: 

 nacionalna identiteta (npr. EU prepoveduje nekaj, kar je nacionalno običajno);  

 verska identiteta (npr. članek, ki zoperstavi pravice muslimanov pravicam kristjanov); 

 družbena identiteta (na primer izkrivljena predstavitev dogodka ali dejavnosti, povezane s 
pravicami LGBT). 

Naslovi in teme vključujejo: 

 ‘Evropsko sodišče za človekove pravice: Od marca 2016 bo v državah članicah Evropske unije krst 
otrok prepovedan’ (Italija, Libero Quotidiano, 2016). 

 ‘Bolgarske oblasti sledijo norveškemu vzoru kraje otrok iz njihovih družin’ (plakati in objave na 
družbenih medijih; del dezinformacijske kampanje proti reformi socialnega skrbstva otrok v 
Bolgariji; november, 2019). 
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 Covid-19 je prevara ali namenoma v laboratoriju razvit virus (marec,2020). 

 Družbeni razvoj in nove svoboščine temeljijo na feministični ali homoseksualni agendi, ki je 
namenjena korupciji javne morale (koncepti feministične in homoseksualne propagande so v veliki 
meri prisotni v dezinformacijah).7 

Še posebej učinkovita strategija za preprečevanje širjenja dezinformacij bi bila, da se vedno ustavite in 
razmišljate, ko naletite na prispevek, ki vas čustveno izzove. Če naletite na nekaj, zaradi česar se jezite ali 
se bojite, si vedno vzemite trenutek, da razmislite 'Počakaj! Zakaj se tako počutim?" In nato preverite z 
drugimi viri, če je res.  

!!! Tu se začne bolj teoretični del seje. Poskusite občinstvo pogosto vprašati, kaj si mislijo, če si lahko 

omislijo primere ali če mislijo, da so to v nekem trenutku videli / doživeli. 

 

Pristni ojačevalniki 

Obstaja več dejavnikov, povezanih z univerzalnim človeškim vedenjem, ki služijo kot pristni ojačevalniki 
dezinformacij. Sem spadajo: 

 Potrditvena pristranskost: Ljudje običajno raje berejo in se ukvarjajo z vsebino, ki odraža njihova 
lastna stališča. Zaradi tega je večja verjetnost, da jo bodo delili, tudi če ni resnična.8 

 Homofilija: Na vedenje ljudi na spletu (vključno z deljenjem vsebine in komentiranjem) vpliva 
vedenje njihovih spletnih družabnih povezav, saj so ponavadi podobno misleči.9 

 Odmevne komore: Potrditvena pristranskost in homofilija skupaj vodita k oblikovanju spletnih 
prostorov (odmevnih komor), kjer so ljudje izpostavljeni in s svojimi povezavami delijo pretežno 
informacije, ki ustrezajo njihovim že obstoječim prepričanjem. To se pogosto dogaja na račun 
različnosti mnenj in brez upoštevanja resničnosti vsebine ali virov. Algoritmi platform družbenih 
medijev prispevajo k razvoju takšnih odmevnih komor.10 

 

  

 

7 EU vs Disinformation, ‘DISINFO: Europe Brings Totalitarian Feminism to Belarus to Destroy Social Values’, 2019, prenešeno 
19.4.2020, https://euvsdisinfo.eu/report/europe-brings-totalitarian-feminism-to-belarus-which-destroys-societys-values/. 
8 Wardle in Derakhshan, 2017, str. 50. 
9 Alaphilippe, Gizikis et al., 2019, str. 21. 
10 Wardle in Derakhshan, 2017, str. 50. 
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Širjenje dezinformacij 

Naslednji graf je dober instrument za konceptualizacijo širjenja dezinformacij. 

 

11 

 

Graf prikazuje življenjski cikel dezinformacij. Oranžno območje označuje obdobje vzpona, širjenja in vrha 
dezinformacij. Modro območje predstavlja upad dezinformacij s preverjanjem, širjenjem resnice in analizo 
vpliva. Včasih vidimo odzive na dezinformacije, katerih namen je zagotoviti dolgoročno rešitev. Mednje 
spadajo zakonodajne pobude, družbena gibanja ali spremembe spletnih platform za prepoznavanje 
dezinformacij. 

Graf poudarja: 

 teme, na katere igrajo dezinformacije: politična, družbena, verska prepričanja. 

 oblike dezinformacij: ponavadi digitalne, kot so memi, videoposnetki, članki, objave v družbenih 
medijih. 

 instrumente za krepitev: umetno širjenje (avtomatizirani boti, ki si med seboj delijo vsebino za 
povečanje učinka), širjenje z orodji (npr. plačljivo oglaševanje) ali resnično propagiranje (nenamerno 
širjenje prek spletnih uporabnikov). 

 pomembnost preverjanja tako vsebine kot vira. 

 pomembnost širjenja ugotovitev o vsebini dezinformacij in ozaveščanja ljudi o njih. 

 

 

11 Alexandre Alaphilippe, Alexis Gizikis, Clara Hanot, Kalina Bontcheva, ‘Automated Tackling of Disinformation’, European 
Parliamentary Research Service, 2019, Brussels, p. 10. 

NASTANEK ŠIRJENJE 

PREVERJANJE VPLIV 

 Igrajte na družbene razlike… 
- politična prepričanja 
- verska prepričanja 
- socialna prepričanja 
 

 … z uporabo digitalnih vsebin: 
- memi 
- lažne slike 
- lažne raprave 
- lažni videoposnetki 
- zavajajoče vsebine 

 Umetno širjenje: 
- avtomatizacija (boti) 
- polavtomatizacija (troli) 
 

 Širjenje z uporabo orodij: 
- reklame 
- astroturfing (skrivanje 

organizatorjev reklamiranja) 
 

 Resnično širjenje 

 Informiranje 
- analiza vpliva 
 

 Oblikovanje odzivov 
- tehnološki odzivi 
- socialni odzivi 
- pravni odzivi 

 Zaznavanje: 
- nadzor 
- avtomatizirano zaznavanje 
 

 Preverjanje: 
- vsebine 
- virov 
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Dezinformacije ne sledijo vedno vsem fazam tega življenjskega cikla. Včasih je dezinformacija opredeljena 
kot taka že zelo zgodaj in potencialna javna škoda se prepreči pravočasno. V drugih primerih se 
dezinformacije nikoli ne zasledijo in nenehno širijo svoje učinke zelo dolgo, preden izginejo. 

 

Krepitev in socialni mediji 

Eno od spletnih mest, kjer se dezinformacije najlažje širijo in krepijo posledice javne škode, so platforme 
družbenih medijev, kot sta Facebook in Twitter. Razlogov za to je veliko.12  

 Družbeni mediji zagotavljajo zelo enostaven način za doseganje številnih ljudi. V bistvu lahko 
napišete en čustveno provokativen članek ali posnamete videoposnetek in zagotovljeno vam je, 
da široka skupina ljudi ne bo imela druge možnosti, kot da si ga ogleda. 

 Algoritmi teh platform so zasnovani za promocijo vsebine, ki je v trendu. To pomeni, da bolj ko se 
uporabniki spopadejo z dezinformacijo, več uporabnikov bo dosegla - učinek snežne kepe. 

 Dezinformacija ponavadi deluje prek mreže kanalov, ki so vključeni v njeno širjenje. To lahko 
vključuje ponarejene profile in ponarejene skupine, ki delijo vsebino, kar platforme prepoznajo kot 
trend. Druga možnost je plačano oglaševanje: spletna mesta z neželenimi novicami ustvarjajo 
ponarejeno vsebino in jo oglašujejo na spletu; uporabniki prebirajo to vsebino in ustvarjalci vsebine 
dobijo prihodek od prikazovanja oglasov. 

 Družbeni mediji ponujajo veliko oglaševalskih instrumentov za mikro ciljanje. To pomeni, da lahko 
oblikujete oglas tako, da bo ciljal na določeno občinstvo, za katero je večja verjetnost, da bo 
prebralo to dezinformacijo. Cilji se določijo na podlagi naslovov delovnih mest, članstva v skupinah, 
prebivališča itd. 

 

Zaključite sejo z vprašanjem, kako so učenci našli dezinformacijo. Se zdaj bolj zavedajo dezinformacij? 
Katera je bila najpomembnejša točka te seje? 

 

 

 

12 Alexandre Alaphilippe, Roman ... ‘Face to Face Training for Educators: The Conceptual Background of Disinformation’, 
EU DisinfoLab, 2020, Zalec. 
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PREVERITE 
1. Katere teme ponavadi naslavljajo dezinformacije? 

A. Zdravje in denar. 

B. Politična in družbena identiteta. 

C. Vse zgoraj našteto. 

2. Na kaj se dezinformacija najbolj zanaša, da sproži reakcijo? 

A. Čustveno privlačnost. 

B. Neverjetnost. 

C. Preverjanje informacij. 

3. Ali lahko satira ali parodija vplivata dezinformacijsko? 

A. Da. 

B. Ne. 

4. Ali se lahko dezinformacije opirajo na resnična dejstva? 

A. Da, z izkrivljanjem konteksta ali selektivnim izbiranjem, kateri del dejstev predstaviti. 

B. Ne, dezinformacija v celoti temelji na neresničnih dejstvih. 

C. Nič od zgoraj navedenega. 

5. Kakšno vedenje prispeva k širjenju dezinformacij? 

A. Preverjanje vsebine s preverjanjem pri drugih virih. 

B. Zaupanje virom in vsebini, če odražajo vaše lastne poglede. 

C. Razmišljanje, zakaj vas članek čustveno sproži. 

6. Kaj od naštetega ni razlog, da bi bila dezinformacija uspešna predvsem na družbenih medijih? 

A. Algoritmi, ki prepoznavajo popularno vsebino in omogočajo, da doseže več ljudi. 

B. Tehnološke značilnosti platform, ki kažejo zanesljivost virov. 

C. Omrežja kanalov, ki si medsebojno delijo vsebino. 
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NALOGE 
Za seje v učilnici 

Prosite učence, naj se razdelijo v skupine, ne večje kot šest ljudi. Kot skupina naj opredelijo tri dejavnosti, 
ki jih bodo izvajali naslednjič, ko bodo na spletu prepoznali dezinformacije in preprečili njihovo širjenje. 
Dajte skupinam šest minut za razmislek in nato prosite predstavnika skupine za odsgovor. Skupinsko 
razpravljajte o dejavnostih. 

Možni odgovori: 

 preveriti zanesljivost vira. 
 preveriti informacijo. 
 ne deliti objave. 
 obvestiti prijatelje in družino, da krožijo dezinformacije o določeni temi. 
 začasno se zaustaviti, ko bi naleteli na čustveno provokativne vsebine, in razmisliti, zakaj bi bilo 

tako provokativno. 

 

Za seje na spletu 

Učenci naj na spletu najdejo preiskavo o dezinformacijah. Preiskava bi morala natančno pregledati 
dezinformacije s preverjanjem zahtevkov in analizo njihovega vpliva. Če ne najdejo takšne preiskave, naj 
poiščejo spletni članek, ki predstavlja dezinformacijo. 

Dajte jim 5 minut, da opravijo nalogo. 

Skupaj razmislite o najdenih gradivih. Kako je potekala preiskava? Katere instrumente so raziskovalci 
uporabili za identifikacijo dezinformacij? Ali lahko te instrumente sami uporabimo pri vsakodnevnih 
dejavnostih? Kako najdeni izdelki predstavljajo dezinformacijo? Kaj so si prizadevali doseči? Kako so jih 
učenci prepoznali kot dezinformacije? 

 

Primer: 

Ta profil deli vsebino o francoski politiki, nikoli pa ne deluje v francoščini. Nima prijateljev in je všečkal le 
nekaj strani v ruščini. 
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MODUL 3 
Kako se spopasti z dezinformacijami: orodja in 
metodologije 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Project n.2018-1-BG01-KA204-047871 “Open Your Eyes: Fake News for Dummies” 

Vsebina tega dokumenta predstavlja samo stališča avtorja in je izključno njegova odgovornost; 
ni mogoče šteti, da odraža stališča Evropske komisije ali katerega koli drugega organa Evropske 
unije. Evropska komisija in agencija ne prevzemata nobene odgovornosti za uporabo informacij. 
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PRIPRAVITE SE 
UVOD 
Po predstavitvi konceptualnega ozadja spletnih strategij za obravnavo dezinformacij bo ta modul 
predstavil orodja za njihovo ovrženje in predstavil metodologije za oceno zanesljivosti vira novic s 
konkretnimi primeri in študijo primera. Prav tako bo izobraževalcem za odrasle ponudil nasvete za 
opazovanje dezinformacijskih omrežij in preverjanje zanesljivosti in preglednosti Facebook strani. Za to 
usposabljanje smo se odločili, da se osredotočimo na Facebook, ker gre za široko uporabljeno socialno 
omrežje z 2 milijardami aktivnih uporabnikov na svetu.13 

Velika količina gradiva modula je vizualna, zato bi bilo dobro, da pripravite PowerPoint predstavitev, 
natisnete nekaj barvnih slik / vizualnih pripomočkov ali pripravite izročke, da bodo učenci informacije in 
primere bolje videli. 

 

VSEBINA 
 Analiza spletnih informacij 

 Analiza informaci na družbenih omrežjih 

 Orodja za preverjanje informacij 

 

CILJI 
Ob koncu tega modula bodo lahko vzgojitelji odraslih: 

 razumeli strategijo tipične dezinformacijske kampanje 

 preverili in preizprašali pisne vsebine / slike / video posnetke 

 prepoznali znake, kdo stoji za dezinformacijo 

 preverili zanesljivost Facebook strani 

 preverili zanesljivost informacij na Twitterju 

 

METODE 
 Raziskovanje, vizualno preverjanje informacij 

 Facebookove funkcije preglednosti 

 Posebna orodja (InVid, CrowdTangle) 

 

OPREMA 
 Računalnik, tablica ali pametni telefon 

 Facebook račun 

 mrežna povezava 

 Naložite naslednja orodja: InVid, CrowdTangle

 
13 https://www.statista.com/statistics/264810/number-of-monthly-active-facebook-users-worldwide/ 
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RAZIŠČITE 
Najprej postavite nekaj odprtih vprašanj. To lahko storite tako, da jih natisnete in vsakemu učencu daste 
eno od vprašanj (pouk v učilnici) ali tako, da jih prikažete na zaslonu (spletno poučevanje). To je nekaj 
predlaganih vprašanj: 

 Ste kdaj opazili dezinformacije v vaših družbenih medijih? Če je odgovor pritrdilen, katera orodja 
ste uporabili za reševanje dezinformacij? Ste lahko ugotovili, kdo je stal za dezinformacijsko 
kampanjo? 

 Ali običajno preverjate vsebine, slike ali videoposnetke v socialnih omrežjih? Zakaj? 

 Kaj običajno delite na svoji Facebook strani? Ali lahko ocenite, kako zanesljiva je Facebook stran? 

 

Če se želite naučiti nekaj osnovnega besedišča, ki se bo uporabljalo v celotnem modulu, začnite z učenjem 
definicije naslednjih besed: pristranskost, navzkrižno objavljanje in preverjanje dejstev. 

Pouk v učilnici: besede in definicije natisnite v ločenih listih papirja in prosite učence, da jih uparijo. 

 

PRISTRANSKOST 
Ukrep podpiranja ali nasprotovanja določeni osebi ali stvari na 
nepošten način, zaradi dopuščanja, da osebna mnenja vplivajo 
na vašo presojo. 

NAVZKRIŽNO 
OBJAVLJANJE 

Dejanje pošiljanja sporočila večim internetnim diskusijskim 
skupinam ali skupinam novic ali sporočilo, ki je tako poslano. 

PREVERJANJE 
DEJSTEV 

Dejanje preverjanja dejanskih informacij v nefiktivnem 
besedilu, da se ugotovi verodostojnost in pravilnost dejanskih 
navedb v besedilu. 

 

Učenje v učilnici in spletno poučevanje: učence prosite, naj sami predstavijo svoje definicije ali 
razmišljanja o vsakem izrazu in nato skupaj razpravljajo o dejanskem pomenu. 

PRISTRANSKOST: ukrep podpiranja ali nasprotovanja določeni osebi ali stvari na nepošten način, 

zaradi dopuščanja, da osebna mnenja vplivajo na vašo presojo. 14 

NAVZKRIŽNO OBJAVLJANJE: Dejanje pošiljanja sporočila večim internetnim diskusijskim 

skupinam ali skupinam novic ali sporočilo, ki je tako poslano.15 

PREVERJANJE DEJSTEV: Dejanje preverjanja dejanskih informacij v nefiktivnem besedilu, da se 

ugotovi verodostojnost in pravilnost dejanskih navedb v besedilu. To je mogoče storiti pred (ante hoc) ali 
po (post hoc), ko je bilo besedilo objavljeno ali kako drugače razširjeno. 16 Preverjanje dejstev lahko 
opravijo novinarji v medijskih subjektih ali organizacijah, namenjenih preverjanju dejstev, kot so: 

 https://www.factcheck.org/ 

 
14 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/bias 
15 https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cross-posting 
16 https://en.wikipedia.org/wiki/Fact-checking 
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 https://www.politifact.com/ 

 https://firstdraftnews.org/ 

 https://factcheck.afp.com/ 

Uporabite dodatne vire, ki so značilni za vašo državo. Na zaslonu lahko pokažete, kako brskate po 
nekaterih od njih. Tu je primer platform za preverjanje dejstev v Španiji: 

 https://maldita.es/malditobulo/ 

 https://verne.elpais.com/tag/bulos_internet/ 

 https://saludsinbulos.com/ 

 

TEORETIČNI POGLED: ANALIZA SPLETNIH INFORMACIJ 
Začnite tako, da učencem ponudite nekaj teoretičnega pogleda. To lahko storite s tiskanjem naslednjih 
informacij (poučevanje v učilnici) ali s pripravo predstavitve z animacijo, kjer je prikazanih vseh PET 
PREVERI korakov (osebno in spletno poučevanje). 

Če berete članek s spletnega mesta, za katerega še nikoli niste slišali, je pomembno, da kopljete globlje, 
da poskusite razumeti, kdo stoji za njim in če so novice resnične. 

Teh pet PREVERI korakov vam bo pomagalo analizirati informacije, s katerimi se vsak dan ukvarjate, in 
opaziti dezinformacije. 

1. Preverite vsebino: natančno preberite članek in se prepričajte, ali: 

- so vsi podatki točni 

- članek nudi nepristransko mnenje 

2. Preverite spletno stran: 

- Oglejte si strani, kot sta »Stik« in »O nas«, če želite izvedeti več podrobnosti o lastniku spletnega 
mesta. Pomanjkanje takih informacij je znak, da bi lahko bil vir akter, ki širi dezinformacije. 

- Oglejte si URL spletnega mesta in preverite, ali ne poskuša oponašati URL-ja resničnega medija  

- Poskusite preveriti, ali so spletno mesto v preteklosti citirali verodostojni viri (npr. znani mediji). 

3. Preverite avtorja: 

- Poiščite druge članke, ki jih je napisal avtor. 

- Če imena avtorja ni, so podatki verjetno manj verodostojni. 

4. Preverite vire: 

- Poglejte, ali so viri, uporabljeni v članku, verodostojni viri / mediji. 

- Preverite, ali so citirani strokovnjaki resnični ljudje / strokovnjaki. Z Googlom preverite, ali ti 
posamezniki obstajajo in ali imajo dober ugled. 

5. Preverite slike: 

- Uporabite InVID za odkrivanje manipulacij z videoposnetki ali strokovnjaki. 

 

Ko ste zaključili razpravo o PREVERI korakih, pojdite na naslednjo aktivnost. Poskrbite, da lahko 
udeleženci uporabljajo računalnik, tablični računalnik ali pametni telefon (posamezno ali v skupinah). 
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Pojdite skozi zgoraj opisane korake in ugotovite, ali je ta medij resničen. 

Tu je nekaj nasvetov: 

 Iščite ta medij v Googlu. Kaj vidite? 

 Preverite logotip 

 Oglejte si stran »O nas« 

 

 

Pravilen odgovor: 

Ta stran je lažna in se lažno predstavlja za resnični ameriški medij "MSNBC". 

Če v Googlu iščete »MSNBC«, boste ugotovili, da je MSNBC.com pravi ameriški medij s svojo stranjo na 
Wikipediji. 

 

 Logotip je drugačen. 

 Na strani »O nas« piše, da je e-poštni naslov info@msnbc.uk, pravo spletno mesto pa je 
MSNBC.com 

 

Učencem pokažite naslednje nasvete. Če želite to narediti bolj dinamično, lahko na primer organizirate 
“drži / ne drži” kviz tako, da spodnjim trditvam dodate lažne izjave. 
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Če želite izvedeti več, kako odkriti lažne (= napačne, neresnične ali nezakonite) trditve, si oglejte ta video 
s FactCheck.org:  

 

https://youtu.be/Fm0LwscDYHs 

 

TEORETIČNI POGLED: ORODJA ZA PREVERJANJE INFORMACIJ NA 
FACEBOOK 

 Facebook stran 

Če želite oceniti zanesljivost posamezne Facebook strani, pojdite na razdelek Preglednost strani17: 

 Obiščite časovnico te strani. 

 Pomaknite se navzdol do razdelka Preglednost strani pod razdelkom Vizitka. 

 Kliknite Prikaži vse. 

 

Informacije v razdelku Preglednost strani prikazujejo: 

- datum stvaritve strani 

- lokacije države, od koder se primarno upravlja stran 

- število ljudi, ki upravljajo stran v posamezni državi 

- pretekle spremembe imena strani 

 
17 https://www.facebook.com/help/323314944866264?helpref=about_content 

ZAHTEVNEJŠA VAJA 
IZZOVITE VSEBINO, KI JO BERETE 

 Vsebine, ki šokirajo, polarizacirajo, delijo, so bolj pogosto lažne, zato bi vas morale 
spodbuditi k pozornosti. 

 Pravopisne in slovnične napake, naključna ločila, pristranski besednjak so pogosto 
zanesljivi pokazatelji, da vir verjetno ni zanesljiv. 

 Pomanjkanje jasnega konteksta, citatov ali sklicevanja na kakšne razpoznavne vire bi vas 
morali spodbuditi, da kopljete globlje, da preverite informacije. 

 Oglejte si druge medije in zaupanja vredne vire, da preverite, ali poročajo enako. 

 Če se informacije nanašajo na drugo državo, poskusite preveriti, ali je poročanje 
tamkajšnjih lokalnih medijev podobno kot opisuje članek, ki ste ga prebrali. 

 Preverite, ali niso slike uporabljene v napačnem kontekstu ali zmanipulirane. 

 Preverite, ali informacije že niso preverili priznani preverjevalci dejstev. 
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- vsako združevanje strani, ki se je zgodilo 6. septembra 2018 ali pozneje 

- potrjeno podjetje ali organizacija, ki je zahtevala lastništvo strani ali ki ji je bil odobren dostop 
za upravljanje strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ko pogledate preglednost naslednje strani na Facebooku, vidite, 

da se upravlja iz Ukrajine, čeprav je podporna stran francoske 

politične kandidatke Marine Le Pen ... to je sumljivo. 
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Ta stran v glavnem deli vsebino s spletnega mesta “linfonationale.net”. Linfonationale.net je spletno 
mesto, ki je bilo v francoskem članku o preverjanju dejstev18 opredeljeno kot domnevno spletno mesto z 
novicami, ki kopira in razširja dezinformacijske elemente. 

 

 

Če imate dovolj časa, naj učence ponovijo opisani postopek s Facebook stranjo, za katero menijo, da je 
lažna. Ko končajo, dajte vsakemu učencu pet minut, da drugemu predstavi svoje ugotovitve in začnite 
razpravo, če je le mogoče. 

 

 Facebook skupina 

Čeprav Facebook skupine lahko nudijo dobro priložnost, da se počutijo povezane z ljudmi po vsem svetu, 
so lahko tudi žarišče za neželeno pošto, ponarejene novice in napačne informacije. 

Če ste član Facebook skupine, preverite, kdo je aktiven v tej skupini. Poglejte sumljivo vedenje: 

 profil vedno objavlja vsebine iste vrste  

 profil vedno objavlja isto spletno stran 

 profil ne komunicira z drugimi ali nima prijateljev, izgleda prazen 

 

 

  

 

18 https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/04/non-il-n-y-a-pas-eu-18-millions-d-immigres-en-europe-en-
5-ans_1719500 
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ZAHTEVNEJŠA VAJA 
Z ORODJEM ZA ANALIZO SOCIALNIH MEDIJEV OCENITE, KAKO JE ČLANEK V 

SOCIALNIH MEDIJIH DELJEN. TU SE KOT PRIMER UPORABLJA CROWDTANGLE. 

 Naložite CrowdTangle: www.crowdtangle.com 
 

 

 

 V brskalnik namestite vtičnik 

 

 

 

 

 

 

 

 S klikom na ikono preverite, kako se je članek delil na spletu 
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Naslednjo praktično dejavnost lahko izvajate posamezno ali v skupinah. Vnaprej pripravite več slik in 
vsakemu udeležencu / skupini zagotovite sliko, ki jo bo/do lahko preveril/i. Druga možnost je, da si učenci 
medsebojno dodeljujejo slike. 

 

TEORETIČNI POGLED: ORODJA ZA PREVERJANJE SLIK 
 

Povratno iskanje slik z Googlom19 

Če želite preveriti, od kod bi lahko prišla slika ali kje v spletu se nahaja, lahko z Googlom poskusite opraviti 
povratno iskanje slike: 

 

Naložite sliko 

1. V računalniku odprite spletni brskalnik, na primer Chrome, Firefox, Opera ali Safari. 

2. Pojdite na Google slike. 

3. Kliknite ikono Slikovno iskanje . 

4. Kliknite Prenesite sliko  Izberite datoteko ali Brskaj. 

5. Izberite sliko iz računalnika. 

6. Kliknite Odpri ali Izberi. 

 

Iskanje z URL-jem 

1. V računalniku odprite spletni brskalnik, na primer Chrome, Firefox, Opera ali Safari. 

2. Pojdite na spletno mesto s sliko, ki jo želite uporabiti. 

3. Za kopiranje URL kliknite sliko z desno miškino tipko. 

4. Kliknite Kopiraj naslov slike. 

5. Pojdite na Google slike. 

6. Kliknite ikono Slikovno iskanje . 

7. Kliknite Prilepite URL slike. 

8. V besedilno polje prilepite URL. 

9. Kliknite polje Slikovno iskanje. 

 

Iskanje s sliko s spletnega mesta 

1. V računalniku odprite brskalnik Chrome. 

2. Pojdite na spletno mesto s sliko, ki jo želite uporabiti. 

3. Z desno miškino tipko kliknite sliko. 

4. Kliknite Išči sliko tu: Google. Rezultate boste videli na novem zavihku. 

 

 
19 https://support.google.com/websearch/answer/1325808?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en 
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ZAHTEVNEJŠA VAJA 
PREVERITE SLIKE NEPOSREDNO IZ SVOJEGA BRSKALNIKA Z INVIDOM 

(PROJEKT EU HORIZON 2020) 

 Prenesite vtičnik: https://www.invid-project.eu/tools-
and-services/invid-verification-plugin/ 

 

 

 

 Oglejte si ta video o uporabi vtičnika:  

 

 https://youtu.be/nmgbFODPiBY 
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Če za preverjanje slike profila Ilye Makrina uporabite InVID, boste ugotovili, da gre 
pravzaprav za javno osebo iz Argentine. 
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PREVERITE 
1. Pristranskost so predsodki za ali proti eni osebi ali skupini, zlasti na način, ki se šteje za nepošten. 

Drži ali ne drži? 

Drži. 

2. Če želite preveriti zanesljivost spletnega mesta, preverite, ali obstaja odsek "Partnerji". 
Pomanjkanje takih informacij je znak, da bi lahko bil vir akter, ki širi dezinformacijske predmete. 
Drži ali ne drži? 

Ne drži. Preveriti morate razdelek »Stik« in »O nas«. 

3. Če želite opaziti dezinformacije, morate: 

A. članek pozorno prebrati. 

B. preveriti URL spletnega mesta. 

C. poiskat druge članke, ki jih je napisal avtor. 

D. vse zgoraj našteto. 

4. Profil, ki vedno objavlja isto spletno mesto ali isto vrsto vsebine v Facebook skupini, je zelo 
verjetno neresničen. Drži ali ne drži? 

Drži. 

5. Če želite preveriti, od kod morda prihaja slika, poskusite povratno iskanje z Googlom: 

A. z nalaganjem slike 

B. z iskanjem z URL 

C. z iskanjem s sliko s spletnega mesta 

D. vse zgoraj navedeno 
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NALOGE 
Aktivnost 1. 

Razprava v parih ali majhnih skupinah. Priporočljivo za seje v učilnici in preko spleta. Učencem (s 
projektorjem ali v papirni obliki) najprej predstavite (s projektorjem ali na papirju) ponarejeno sliko in 
vprašate, kaj si mislijo o njej. Nato dodajte drugo in začnite skupinsko razpravo. Če želite vzodbuditi 
sodelovanje, nenehno postavljajte vprašanja, npr.: 

 Zakaj mislite, da bi kdo manipuliral s tako fotografijo? 

 Ali menite, da se je širila namerno ali da tisti, ki so jo delili, niso vedeli, da je ponarejena? 

 Bi delili to fotografijo, če bi jo videli na svojem Facebook Feedu?  

 

Aktivnost 1: Poglejte si ti dve sliki. Katera je ponaredek? 

 

 

Odgovor: 

Druga slika je zmanipulirana. Prvotna slika srečanja Grete Thunberg in Ala Gorea je bila predelana, tako 
da lažno prikazuje, da se je mlada švedska aktivistska srečala z Georgeom Sorosom. 

 

Aktivnost 2.  

Razprava v parih ali majhnih skupinah. Priporočljivo za seje v učilnici in preko spleta. Učencem lahko 
predstavite vsa vprašanja hkrati ali ločeno na majhnih koščkih papirja (pouk v učilnici). Lahko pripravite 
tudi PowerPoint predstavitev z različnim vprašanjem na vsakem diapozitivu (pouk v učilnici in preko 
spleta). Zastavite naslednja odprta vprašanja ali katero koli drugo, ki se vam zdi primerno, in začnite 
skupinsko razpravo. 

 

Aktivnost 2: Odgovorite na naslednja vprašanja: 

 Ali ste kdaj širili dezinformacije? 

 Katerim kanalom zaupate, ko iščete informacije? 

 Ali poznate storitve preverjanja dejstev v svoji državi? 
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 Kako škodljivi so lahko po vašem mnenju dezinformacije za vas osebno? 

 Kaj menite o podatkih iz spodnjega primera: ali so zanesljivi? (“Koronavirus je napadalno biološko 
orožje") 

 

Aktivnosti 3 in 4. 

Razprava v parih ali manjših skupinah. Priporočljivo za seje v učilnici in preko spleta. Za ti aktivnosti lahko 
poiščete tudi več slik, morda nekaj, kar se je razširilo v vaši državi. Na zaslonu prikažite samo ponarejeno 
sliko in jih vprašajte, če so že kdaj videli to sliko. V parih ali manjših skupinah naj razpravljajo, ali je resnična 
ali neresnična. Nato prikažite resnično in kratko razpravljajte s celotno skupino. Lahko jih vprašate, na 
primer "Zakaj mislite, da je nekdo ponaredil to novico?", "Bi verjeli, če bi jo videli na družbenih medijih?", 
"In če bi jo videli na drugem medijskem kanalu?" itd. 

 

Aktivnost 3: Razprava v parih ali manjših skupinah 

Preverite resnične slike / videoposnetke: so resnične ali ponarejene? 

 

Intimni trenutek med medicinskima delavcema v bolnišnici v Italji med pandemijo koronavirusa marca 
2020. 

Resnično ali ponarejeno? 

Ponarejeno. 
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Povratno iskanje slike pokaže, da je sliko posnel fotograf agencije Associated Press na letališču v 
Barceloni. Trditev je preverila francoska tiskovna agencija AFP: https://factcheck.afp.com/photo-does-
not-show-nurses-treating-covid-19-patients-italy 

 

Aktivnost 4. 

Marca 2020 so v Italiji na cesto vrgli 
bankovce, da bi pokazali nekoristnost 
denarja med pandemijo. 

Resnično ali ponarejeno? 

Ponarejeno. 

 

Povratno iskanje slik pokaže, da gre za 
bankovce, ki zaradi hiperinflacije v 
Venezueli niso več v uporabi. 

Zgodbo je preverila francoska tiskovna 
agencija Agence France Presse: 
https://factcheck.afp.com/these-photos-
have-circulated-online-least-march-2019-
covid-19-pandemic 
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Za zaključek seje lahko vprašate učence, če so na družbenih medijih kdaj videli sliko, za katero so vedeli, 
da je ponarejena. Kaj so storili? Kaj bi storili sedaj? 

Z drugimi udeleženci naj delijo,: 

 kaj je po njihovem mnenju najbolj zanimiv vidik tega modula? 

 kaj so se naučili? 

 ali se bo njihovo vedenje do lažnih novic od zdaj naprej kako spremenilo? 
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PRIMER: SUAVELOS, BELSKA 
SUPREMACISTIČNA MREŽA 

 

Na Facebook strani "Podpiram policijo" je bil objavljen članek s spletnega mesta, imenovanega Suavelos, 
o "domnevnem umoru italijanskega policista, ki bi ga naj zagrešila dva migranta v bližini Vatikana." 

Francoski preveritelj dejstev AFP Factuel je dokazal, da zgodba ni resnična in da sta policista v resnici 
ubila dva ameriška turista. 

Dezinformacije se tam uporablja za poskus povečanja strahov, povezanih z migranti. 
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Facebook stran “Podpiram policijo“: 

 Ustvarjena leta 2017 

 172 000 oboževalcev na Facebooku 

 Ime, ki lahko pritegne veliko občinstva, vendar nam ne pomaga jasno določiti lastnika Facebook 
strani 

 Objavlja vsebino z dveh spletnih mest, imenovanih Suavelos.eu in Bellica.fr  

 Prav tako ponovno objavlja vsebino z drugih Facebook strani, imenovanih “Podpiram”. 

 Veliko vsebine je povezanih s spornimi vprašanji (migracije, nasilje, identiteta…) 

 Ta strani je všečkala strani, ki se imenujejo Suavelos (Suavelos News, Madame Suavelos), druge 
strani »Podpiram« in stran z imenom »Vive La France« 

 Spletna stran: Jesoutienslapolice.com 
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KAJ OPAZITE? 

 

NAVZKRIŽNO OBJAVLJANJE IN 
UGRABLJANJE ALGORITMA 
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KAJ JE SUAVELOS? 
 

 

DEZINFORMACIJSKI CIKEL 
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VIRI 
How to Spot when News is Fake: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/599386/EPRS_ATA(2017)599386_EN
.pdf 

Facebook: Preglednost strani: 
https://www.facebook.com/help/323314944866264?helpref=about_content 

Crowdtangle: https://www.crowdtangle.com/ 

InVid: https://www.invid-project.eu/ 

Seznam orodij za nadzor dezinformacij EU DisinfoLab 

https://www.disinfo.eu/resources/tools-to-monitor-disinformation 

Seznam pobud za boj proti dezinformacijam EU DisinfoLab 

https://www.disinfo.eu/resources/initiatives-tacking-disinformation 

AFP Factuel: https://factcheck.afp.com/ 

 

DODATNO GRADIVO 
Facebook Discovers Fakes That Show Evolution of Disinformation: 
https://www.nytimes.com/2019/12/20/business/facebook-ai-generated-profiles.html 

Evaluating News Sources: https://libguides.utm.edu/newssources/evaluating 

Claire Wardle (2017). ‘Fake news, it’s complicated’: https://firstdraftnews.org/latest/fake-news-
complicated/ 

EU DisinfoLab for the European Parliamentary Research Service (2019). Automated tackling of 
disinformation: 
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/624278/EPRS_STU(2019)624278_EN.
pdf 

 


