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UVOD

VERODOSTOJNO
ALI NE?



UVOD

VERODOSTOJNO
ALI NE?

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

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

RES
ALI
NE?

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

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


ZAČETEK DEJAVNOSTI V RAZREDU

KAJ SE JE V 
RESNICI 
ZGODILO

Kje prebirate novice? 

(Katere vire informacij poznate?)



ZAČETEK DEJAVNOSTI V RAZREDU

RAZMISLEK O 
NAŠIH VIRIH
INFORMACIJ

Ste v preteklem tednu
ali mesecu kdaj naleteli
na novico, ki se vam je 
zazdela nenavadna?



ZAČETEK DEJAVNOSTI V RAZREDU

KAJ ZBODE V 
OČI?

a. Ni res
b. Sploh se  ne strinjam
c. Pretirano ali izkrivljeno
d. Predobro (ali preslabo), da bi bilo res
e. Je v nasprotju s tistim, kar o tej temi vem
f. Preveč zlahka ustreza mojim željam ali

prepričanjem
g. Nagnusno
h. Šala
i. Drugo



ZAČETEK DEJAVNOSTI V RAZREDU

MNENJE
ALI
DEJSTVO? 

Opira se na prepričanje
ali stališče in ga ne 
moremo podpreti s 
preverljivimi dokazi . 

Lahko ga preverimo in 
podpremo z dokazi.



ZAČETEK DEJAVNOSTI V RAZREDU

KAJ SO 
DEZINFORMACIJE?

• Kaj? Napačne ali zavajajoče informacije
• Kako? Oblikujejo in širijo jih namerno
• Zakaj? Da se zasluži ali zavaja



ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV

V ČEM JE 
PROBLEM 
DEZINFORMACIJ?

1. Zavedejo nas, da:
• vidimo samo eno (izkrivljeno) plat zgodbe
• nas iz napačnih razlogov preplavijo močna čustva
• ravnamo drugače, kot bi sicer
• se osmešimo pred drugimi

2. Težje dobimo prave informacije, ki jih
potrebujemo

3. Lahko negativno vplivajo na družbo



PRIMER

DEZINFORMACIJE
LAHKO POVZROČIJO
REALNO ŠKODO

Zaradi teh dezinformacij je prišlo
do napadov na stolpe omrežja
5G https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

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


PRIMER

OGROŽENA SO 
LAHKO CELO 
ŽIVLJENJA

Na primer takole. 



ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV

KDO LAHKO NASEDE
DEZINFORMACIJAM? VSI!  

Ne glede na starost, spol, okolje, raven 
izobrazbe.

Najlažje nas je preslepiti, ko:
• so vpletena močna čustva (ljubezen, strah, upanje)
• sporočilo pride od nekoga, ki mu zaupamo
• se sporočilo sklada z našimi prepričanji



ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV

KDO MORA 
UKREPATI PROTI 
DEZINFORMACIJAM?

VSAKDO… 
novinarji in vplivneži
politiki
mediji in družbeni mediji
učitelji

... TUDI TI!
• Bodite pozorni na nenavadne novice in jih preverite
• Pomislite, preden jih delite
• Pogovorite se s prijatelji, ki so jim morda nasedli



ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV

LAŽNE NOVICE: 
ZA KAJ GRE?

NAPAČNA
INFORMACIJA

lažna povezava
zavajajoča vsebina

DEZINFORMACIJA

lažna
poneverjena

zmanipulirana
izmišljena

ZAVAJAJOČA
INFORMACIJA

(včasih) razkritja
nadlegovanje

sovražni govor

LAŽNO NAMERNO 
ŠKODOVANJE



ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV

KAKO LOČITI, 
KAJ JE RES IN 
KAJ NE

Kako vse lahko preverimo, ali je novica
resnična ali ne?

Nekaj predlogov:
• Preberite ves članek – se vsebina in naslov ujemata?
• Zgodbo poiščite na internetu – ali jo potrjujejo tudi drugi viri?
• Ali veste, kakšni viri so bili uporabljeni?
• Preverite datum in avtorja.
• Preverite, ali vas pri slikah kaj zmoti.



ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV

ŽALOSTNA, A 
RESNIČNA 
PENKINA 
ZGODBA

Ni vprašanje, ali je res 
ali ne, pač pa to, kako
nam zgodbo predstavijo.

“Aktivisti se borijo, da bi preprečiliusmrtitev breje krave, ki je „nezakonito“ vstopila v EU”

“Norost EU: Kravi Penki grozi smrtna

kazen, ker je odtavala iz Unije brez

dokumentov”

“Primer krave Penke, ki jo je Bruselj
obsodil na smrt, ker je prečkala
bolgarsko-srbsko mejo, priča o tem, kaj
vse je narobe z EU”



ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV

KOMPAS
ZA
PREVERJANJE
DEJSTEV



ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV

UKREPI EU PROTI
DEZINFORMACIJAM • EU vs Disinfo – ekipa za boj proti tujim

dezinformacijam
• izboljšuje metode za hitro prepoznavanje

dezinformacij
• opozarja državljane na nevarnosti

dezinformacij
• izvaja pritisk na lastnike družbenih medijev, 

da ustrezno ukrepajo
• podpira preverjevalce dejstev in novinarje v 

EU in drugod



ZAKLJUČNA PREDSTAVITEV

SLEDITE
PREVERJEVALCEM
DEJSTEV • Seznam preverjevalcev dejstev v 

posameznih državah redno posodabljata
Poynter Institute in Facebook

• EU ima lastno skupino za boj proti 
dezinformacijam in kampanjo “Pomisli, 
preden deliš”

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