
ЩЕ ПОЗВОЛИМ ЛИ 
ДА НИ 
ЗАБЛУЖДАВАТ?

Този модул е разработен от Европейския парламент, а не 
от автора на другите модули.



РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА

НАДЕЖДНА 
ИЛИ НЕ?



РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА

НАДЕЖДНА 
ИЛИ НЕ?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА

НАДЕЖДНА 
ИЛИ НЕ?



РАЗЧУПВАНЕ НА ЛЕДА

Истинска 
или 
фалшива 
новина?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


НАЧАЛО НА РАБОТАТА В КЛАС

ДА СИ 
ИНФОРМИРАН 
ЗА 
СЛУЧВАЩОТО 
СЕ

Откъде черпите 
новини? 

(или какви източници на 
информация познавате?)



НАЧАЛО НА РАБОТАТА В КЛАС

ДА СЕ 
ЗАМИСЛИМ 
ОТНОСНО 
НАШИТЕ 
ИЗТОЧНИЦИ НА 
ИНФОРМАЦИЯ

Попадали ли сте на 
новини, които
изглеждат странно, 
през изминалата
седмица/изминалия
месец?



НАЧАЛО НА РАБОТАТА В КЛАС

КАКВО 
ВСЪЩНОСТ Е 
СТРАННОТО?

a. Просто не е вярно; 
b. Изобщо не съм съгласен/съгласна; 
c. Преувеличено или изкривено; 
d. Прекалено хубаво (или прекалено лошо), за да 

бъде истина; 
e. Противоречи на всичко, което знам по този

въпрос; 
f. Съвпада с желанията или убежденията ми 

в прекалено голяма степен; 
g. Отвратително; 
h. Шега; 
i. Друго



НАЧАЛО НА РАБОТАТА В КЛАС

МНЕНИЕ 
ИЛИ 
ФАКТ?

Мнението се основава 
на убеждение или на 
гледна точка. То не се 
основава на 
проверими 
доказателства 

Фактът може да бъде 
проверен и 
подкрепен с 
доказателства



НАЧАЛО НА РАБОТАТА В КЛАС

КАКВО 
ПРЕДСТАВЛЯВА 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА? • Какво? Фалшива или подвеждаща 

информация
• Как? Създадена или разпространена с 

определена цел
• Защо? За да се спечелят пари или с 

цел заблуждение



ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

КАКЪВ Е 
ПРОБЛЕМЪТ С 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА?

1. Заблуждава те с цел…
• да виждаш само една (изкривена) гледна точка 

към разказаната история
• да изпитваш силни чувства, без да има реална 

причина за това
• да действаш по различен начин
• да изглеждаш глупаво пред останалите

2. Възпрепятства те да получиш правилната 
информация, когато се нуждаеш от нея

3. Може да има отрицателно въздействие 
върху обществото



ПРИМЕР

ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА
МОЖЕ ДА НАНЕСЕ
ИСТИНСКИ ВРЕДИ 
В РЕАЛНИЯ ЖИВОТ
Нападения срещу базови
станции за 5G мрежата
вследствие на 
дезинформацията относно 5G

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


ПРИМЕР

ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА 
МОЖЕ ДА ЗАСТРАШИ 
ЖИВОТА НА ХОРАТА

Подобно на тази снимка, която 
предизвика голям интерес.



ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

КОГО МОЖЕ ДА 
ЗАБЛУДИ 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА?

ВСЕКИ ОТ НАС! 
Хора от всички възрастови групи, от 
всякакъв пол или произход, независимо 
от равнището на образование.

По-лесно можем да бъдем заблудени, 
когато:
• са налице силни чувства (любов, страх, надежда)
• съобщението идва от някого, на когото имаме 

доверие
• съобщението съответства на нашите убеждения



ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

КОЙ ТРЯБВА ДА СЕ 
БОРИ С 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА?

ВСИЧКИ...
Журналисти и влиятелни личности
Политици
Медии и социални медии
Педагози

... ТИ също!
• Бъди внимателен и проверявай странните новини
• Помисли, преди да споделиш новини
• Говори с приятели, които може да са били 

заблудени



ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

„ФАЛШИВИ
НОВИНИ“, ЗА 
КАКВО СТАВА 
ДУМА? Невярна 

информация

Несъществуваща връзка
Подвеждащо съдържание

Дезинформация

Невярно съдържание
Заблуждаващо 
съдържание
Манипулирано 
съдържание
Измислено 
съдържание

Зловредна 
информация

(Някои) Разкрития
Тормоз

Слово на омразата

НЕВЯРНА ИМА ЗА ЦЕЛ ДА 
НАВРЕДИ



ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ДА 
РАЗПОЗНАВАМЕ 
ИСТИНАТА И 
ЛЪЖАТА

Как можем да проверим дали дадена 
история в новините е вярна или не?

Някои идеи:
• Прочетете цялата статия – съответстват ли си съдържанието и 

заглавието?
• Потърсете историята в интернет – има ли други източници, които 

да подкрепят твърденията?
• Знаете ли какви са тези източници?
• Проверете датата и автора
• Проверете дали снимките изглеждат странни



ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

ТЪЖНО, НО Е 
ИСТИНА -
ИСТОРИЯТА НА 
КРАВАТА ПЕНКА

Често не става дума за 
фактите, а за начина, 
по който ще разкажете 
дадена история

„Активист
и се борят да предотвр

атят 

екзекуция
та на бременна

крава за 

това, че е влязла „незаконн
о“ в ЕС“

„Абсурдите на ЕС: Пенка е изправена 

пред смъртна присъда за това, че 

случайно е пресякла границата на 

блока без документи“

„Как кравата Пенка, осъдена на 
смърт от Брюксел за това, че 
случайно е преминала от 
България в Сърбия, обобщава 
всичко, което е не е наред в ЕС“



ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

КОМПАС ЗА 
ПРОВЕРКА НА 
ФАКТИ



ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

МЕРКИ НА НИВО ЕС 
ЗА БОРБА С 
ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА 

• „EU vs Disinfo“ — специален екип за борба 
с дезинформацията в чужбина

• Усъвършенстване на начините за бързо 
разпознаване на дезинформация

• Предупреждения към гражданите за 
рисковете, свързани с дезинформацията

• Натиск върху дружествата, управляващи 
социалните медии, с цел те също да 
полагат необходимите усилия за борба с 
дезинформацията

• Подкрепа за проверителите на факти и 
журналистите в ЕС и извън него



ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕДСТАВЯНЕ

СЛЕДЕТЕ 
ДЕЙНОСТТА НА 
ПРОВЕРИТЕЛИТЕ 
НА ФАКТИ

• Списъците на организациите в твоята 
държава, които се занимават с 
проверяване на факти, се актуализират 
чрез института Poynter и Facebook

• Собствената група за борба с 
дезинформацията на ЕС и кампанията 
„Помислете, преди да споделите“

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/


ЩЕ ПОЗВОЛИМ 
ЛИ ДА НИ 
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