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1. Uvod
Dokument predstavlja celotno metodologijo usposabljanja za vodje izobraževalnih delavnic
Živega laboratorija in je namenjen izobraževalnim organizacijam za izobraževanje odraslih. Živi
laboratoriji uporabljajo nabor metod za izvedbo delavnic na temo lažnih novic in napačnih
informacij in so namenjeni starostnikom. V naslednjih razdelkih bomo metode raziskali in
podrobno obravnavali.
S projektom FI.DO – Boj proti lažnim novicam in dezinformacijam želimo izboljšati raven
digitalnih veščin pri starostnikih, predvsem na področju uporabe spletnih komunikacijskih
platform, vključno z družbenimi omrežji. Splošen cilj Živih laboratorijev je zagotavljanje boljše
opremljenosti starostnikov za identificiranje virov oziroma elementov dezinformacij ali lažnih
novic na spletu.
Metodologija usposabljanja temelji na bogatih izkušnjah projektnih partnerjev, tako glede
sredstev izvajanja usposabljanja kot njegove vsebine/materiala. Da bi izoblikovali končno
verzijo metodologije, so imele partnerske organizacije dve »brainstorming« srečanji, kjer so
razpravljali o vseh vključenih točkah. Srečanji sta bili organizirani v živo, v organizaciji IDEC
kot vodje pričujoče metodologije usposabljanja.
Rezultati Živega laboratorija služijo kot podpora tudi drugima učinkoma projekta FI.DO, in sicer
priročniku (intelektualni učinek 2) in resni videoigri kot tretjemu rezultatu projekta. IDEC jih bo
preostalim partnerjem predstavil na drugem nadnacionalnem srečanju partnerjev v Pisi v Italiji
spomladi 2022.

2. Ciljna skupina
V okviru partnerstva smo v kontekstu Intelektualnega učinka 1 organizirali osem Živih
laboratorijev z namenom izboljšanja znanja ciljne skupine na področju digitalne in medijske
pismenosti. S projektom stremimo k izboljšanju znanja starostnikov, da bodo bolje
prepoznavali lažne informacije, bodisi da so te manipulirane, prirejene ali lažne. Pri izboru
bomo upoštevali ozadje posameznikov, a ta kriterij ne bo ključen. Najbolj relevanten faktor za
identifikacijo ciljne skupine bo predstavljala starost udeležencev.
Projekt FI.DO je primarno namenjen posameznikom v štirih sodelujočih državah, in sicer v
Italiji, Grčiji, na Poljskem in v Sloveniji, ki so stari 65 let in več ter poznajo družbena omrežja v
smislu orodij za širjenje in posredovanje informacij. Preventivna raziskava je potrdila, da je ta
kategorija posameznikov bolj izpostavljena tveganju za dezinformacije v primerjavi z drugimi
starostnimi skupinami.
Organizacija, ki bo izvajala delavnice, bo udeležence izbrala na podlagi javnega poziva.
Organizacije bodo razširile projekt med partnerskimi organizacijami, relevantnimi deležniki ali
ga objavile na različnih komunikacijskih kanalih. Vsak Živi laboratorij bo imel največ 15
udeležencev zaradi zagotavljanja učinkovitosti in doseganja pričakovanih učnih rezultatov.
Vsak udeleženec bo lahko sodeloval le na eni delavnici. Po zaključeni delavnici bodo
udeleženci podali povratno informacijo glede vsebin in učinkovitosti delavnice, na kateri so
sodelovali.
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3. Vsebina izobraževanja
Izobraževanje bo zajemalo sklope modulov, ki bodo temeljito definirani in analizirani s strani
partnerjev, da bi identificirali najbolj relevantne vsebine za ciljno skupino, opredeljeno glede
na njihove izkušnje in fazo preventivnega raziskovanja.
Vsebine se morajo nanašati na naslednje teme:
– globoki ponaredek,
– trolanje,
– jezikovna manipulacija,
– napačne informacije in manipulacija s podatki,
– psevdoznanost in teorije zarote,
– pristranske informacije.

4. Cilji Živih laboratorijev
Pričakovani učinek Živih laboratorijev in tudi projekta FI.DO je izboljšanje digitalnih veščin ciljne
skupine, opredeljene zgoraj. Vendar pa specifični cilji delavnic niso le podajanje namigov za
boljše prepoznavanje nevarnosti dezinformiranja skozi medije, temveč tudi identifikacija
izzivov, s katerimi se starostniki spopadajo v zvezi z obravnavano temo. V nadaljevanju je
predstavljena metodologija, s pomočjo katere bodo udeleženci lahko izrazili svoje mnenje,
dvome in lastne izkušnje, s pomočjo katerih bomo ustvarili njim prilagojen program delavnic in
usposabljanj, kar je tudi glavni cilj projekta FI.DO in ključni korak k zagotavljanju njegove
trajnosti.
Ugotovitve prvih dveh Živih laboratorijev bodo zbrane s praktičnim opazovanjem, poročanjem
in z vprašalniki. IDEC, vodja te aktivnosti, bo oblikoval poročila laboratorijev za usposabljanje,
preostali partnerji pa bodo izsledke uporabili za nadaljnje delo. Pridobljene izkušnje bodo
služile za oblikovanje intelektualnega učinka 2 (priročnik) in intelektualnega učinka 3
(videoigra).

5. Učni rezultati
Učni rezultati bodo za vsak modul metodologije usposabljanja definirani. Vendar pa se koncept
učnih rezultatov na organizacijsko strukturo Živih laboratorijev ne nanaša tako strogo.
Razviti moduli upoštevajo, kakšni so cilji za učečega v smislu pridobivanja znanja in razvijanja
veščin. Partnerji pa bodo to izvedli v bolj participatornem smislu, in sicer v obliki delavnic in
seminarjev. Organizacije, ki razvijajo gradivo za usposabljanje, se zavedajo formalnega
pristopa, ki se običajno uporablja za opredeljevanje učnih rezultatov za usposabljanja in
izobraževalne namene, le-ti so znanje, veščine in kompetence.
Znanje je definirano kot tisto, kar bodo starostniki spoznali in se naučili ob zaključku
delavnice/modula, in sicer je to lahko teoretično in pa tudi na ravni posameznih dejstev.
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Veščine so definirane kot zmožnost uporabe pridobljenega znanja za reševanje problema. V
projektu FI.DO se nanašajo na dejansko odkrivanje dezinformacij in lažnih novic v različnih
medijih.
Kompetence se nanašajo na sposobnost uporabnika, da samostojno uporabi znanje in veščine,
opredeljene kot del učnih rezultatov.
Zgoraj navedeno je glavno vodilo partnerjev in je bilo implementirano v realizacijo aktivnosti
vsakega predlaganega modula metodologije projekta FI.DO.

6. Način izvajanja in metodologija
Živi laboratoriji so neposredne delavnice, kjer bo vodja ciljni skupini predstavil pripravljeno
gradivo in udeležence vključeval z vajami in aktivnostmi.
Vsaka partnerska organizacija bo izbrala vodjo (vodje) z izkušnjami na področju komunikacije
in medijev. Vodje bodo izzive dezinformacij na družbenih omrežjih in v tradicionalnih medijih
razložili in obravnavali.
Vodje bodo delavnice Živih laboratorijev izvedli skladno s spodaj navedenimi smernicami, ki
zagotavljajo sodelovanje in realne povratne informacije med delavnico.

– Sodelovalni pristop: glavni vidik Živih laboratorijev je aktivna udeležba ciljne skupine, ki
zajema njihov idejni prispevek o tem, kaj komunikacija in dezinformacije dandanes
predstavljajo. Pristop se nanaša na praktične aktivnosti in predstavlja izhodišče za aktivno
razpravo o rezultatih takšnih aktivnosti z drugimi.

– Udeležence vključujte, kolikor je mogoče: za zagotavljanje pozornosti udeležencev na
sprejemljivi ravni mora vodja zastavljati vprašanja, preverjati razumevanje in kratko
argumentirati. Na ta način starostniki ohranjajo pozornost in sledijo gradivu.

– Majhne skupine: z delitvijo udeležencev v manjše in različne skupine vodja lažje izvede
aktivnosti, ki bodo vključevale vse udeležence in omogočale interakcijo z vsemi. Aktivnost
lahko zajema dve skupini in poteka v obliki razprave ali igre vlog.

– Uporaba vizualne podpore: vizualni mediji predstavljajo jedro projekta FI.DO. V partnerstvu
sodelujeta dva partnerja s področja kreativne umetnosti, zato so uporabljene najbolj
primerne vizualne vsebine, ki jih bodo vodje predstavile ciljni skupini, hkrati pa bodo vodili
razpravo s pomočjo različnih medijev.
V Živih laboratorijih mora trener za izvedbo dejavnosti predstaviti nabor gradiva, pripravljenega
v tej metodologiji usposabljanja, ki je prilagojen nacionalnemu kontekstu, in sicer z novicami
in informacijami, ki so poznane lokalni ciljni skupini. Med pripravo metodologije se je
raziskovalna skupina zanašala na osrednje medije kot dragocen vir novic, vendar so med
izvajanjem prvih dveh Živih laboratorijev v vsaki sodelujoči državi udeleženci opazili, da tudi
osrednji mediji niso imuni na lažne novice. Zato spodbujamo trenerje, ki bodo uporabljali to
metodologijo usposabljanja za organizacijo Živih laboratorijev, naj bodo pri zbiranju in pripravi
gradiva za usposabljanje pozorni na lažne novice.
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7. Potek dela v živih laboratorijih
Partner organizira Žive laboratorije skladno z naslednjimi smernicami:
V vsakem Živem laboratoriju bo sodelovalo 10–15 udeležencev, ki bodo izbrani iz lokalne
populacije starostnikov. Zaradi zagotavljanja optimalne pozornosti udeležencev je trajanje
delavnice omejeno na 1 uro in 15 minut. S tem namenom so teme, omenjene v točki 3,
izmišljene in oblikovane tako, da skupaj trajajo od 30 do 35 minut.
Ta odločitev je sprejeta zato, da sta na vsaki delavnici predstavljeni vsaj dve temi, ki omogočata
celovit in razumljiv pogled na temo lažnih novic in dezinformacij.
V praksi se struktura Živih laboratorijev oblikuje glede na modularnost tem, ki jih razvije
partner, in sledijo spodaj predstavljeni shemi:

Dejanje

Trajanje

Pozdravni nagovor in predstavitve (FI.DO, izobraževalna ustanova itd.)

3’

Aktivnosti za prebijanje ledu

1. tema
Kratek odmor

10’
20’
5’

2. tema

20’

Vprašanja

5’

Zaključek

2’

V strukturi so upoštevane mogoče zamude, nadaljnja vprašanja ipd., zato je predviden čas za
izvedbo najmanj 1 ura in pol.
V nadaljevanju bomo predstavili izbor aktivnosti za prebijanje ledu in tem, ki so jih izbrali vodje
Živih laboratorijev. Uporabnik te metodologije se lahko odloči za zamenjavo ali izpuščanje
določenih tematik glede na potrebe in interese ciljne skupine. Struktura delavnic dovoljuje
nenehno inovativnost pedagoških vsebin zahvaljujoč fleksibilni obliki učne metodologije.
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8. Uvodne aktivnosti za prebijanje ledu
8.1 Dve resnici in laž

Okviren čas (trajanje)

5–10’

V izvirni različici igre vsak član skupine na listek zapiše tri dejstva o sebi – dve
dejstvi sta resnični, eno pa je laž. Po kratki osebni predstavitvi, kjer ne bi bilo
specifičnih namigov glede tem, povezanih s tremi dejstvi, bi vsi udeleženci
poizkusili uganiti, katero dejstvo je laž.
Vsi starostniki na listek napišejo tri dejstva o sebi. Zaradi časovne omejitve
vodja za preverjanje dejstev izbere le dva ali tri starostnike. Vodja Živega
laboratorija starostnikom najprej na zaslonu pokaže tri vnaprej pripravljena
dejstva. Pri izbiri dejstev smo pozorni, da so presenetljiva. Primer:

1. Potoval sem v Kazahstan.
2. Imam 6 sorojencev.
3. Nikoli nisem jedel pice.
Ti primeri so lahko ekstremni, a morajo upoštevati predvsem dva pogoja za
prebijanje ledu:

1. So presenetljivi ali nenavadni.
2. So še vedno razmeroma poznani publiki.
Na primer: v primeru grške publike bi bile predlagani trditve tradicionalne, ker
so ciljna publika starostniki, a še vedno presenetljivi in poznani:

1. Nikoli nisem bil na Santoriniju.
2. Imam brata, ki živi v ZDA.
3. Pri kosilu vedno spijem kozarček ouza.

Trditve morajo biti povezane z ozadjem moderatorja (če moderator za grški Živi
laboratorij ni Grk, zgornje trditve niso uporabne niti nimajo enakega učinka na
grško publiko) in zares blizu/poznani skupini starostnikov.
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Ko vodja pokaže prvi primer, se udeleženci na kratko odzovejo in glasujejo, za
katero dejstvo mislijo, da je lažno. S pomočjo te aktivnosti se moderator Živega
laboratorija poveže z udeleženci.
Moderator lahko prostovoljce prosi, da igro ponovijo še enkrat oziroma dvakrat,
če so angažirani. V tem primeru moderator izbranemu prostovoljcu nameni 1–
2 minuti, da izbere tri dejstva, ki jih ustno predstavi, moderator pa jih zapiše in
za nekaj minut pokaže preostalim članom skupine, nato se glasovalni proces
ponovi.
Ponavljajte zadnji odstavek, če želijo sodelovati vsi prostovoljci.
Namen te aktivnosti je, da se prebije led med udeleženci z zanimivimi dejstvi o
njih samih. Hkrati pa je vsebina igre zelo relevantna za aktualno temo FI.DO in
Živi laboratorij, in sicer lažne novice, laži, dezinformacije in napačne
informacije. V primeru te igre udeleženci lahko spoznajo, da nimajo dovolj
sredstev ali informacij za pravilno presojo oziroma evalvacijo neke situacije
(objava na družbenem omrežju, članek – v tem primeru zbrana tri dejstva),
vendar mora moderator poudariti, da bodo udeleženci zahvaljujoč temu
Živemu laboratoriju zares zmožni prepoznati napačne informacije, ko jim
bodo le-te posredovane.

Sredstva – orodja

1 zaslon (računalnik +
projektor)
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8.2 Poznavanje publike

Okviren čas (trajanje)

3’

Uvodna vprašanja:
Koliko udeležencev uporablja družbena omrežja?
Katera?
Ali poznajo izraz trolanje?
Z aktivnostjo želimo poudariti, da so v procesu pomembni udeleženci,
posledično se bolj zavedajo pomembnosti lastnega sodelovanja procesu
predstavitve procesa trolanja.
Predstavitev, ki sledi, je prilagojena glede na prejete odgovore.
Na primer: če udeleženci niso seznanjeni s socialnim omrežjem Twitter, vodja
ne bo posredoval primerov s tega omrežja.
Raje se bo usmeril na družbena omrežja, ki jih starostniki bolje poznajo.

Sredstva – orodja

nič

12

8.3 Resnično ali lažno?

Okviren čas (trajanje)

10’

Resnično ali lažno, za predstavitev teme lažnih novic:

1. Madonna v usnjeni in mrežasti opravi deli serijo slik golih prsi (R)
2. Univerza prepove uporabo velikih začetnic v izogib zaznamovanju
študentov (L)
3. Par iz Kalifornije otroka poimenuje z emojiji (L)
4. 8-letnica iz jezera izvleče srednjeveški meč (R)
5. Cesta v Nemčiji prekrita s čokolado po izlivu iz tovarne čokolade (R)
6. Gorila se nauči plesti (L)
7. Dan zahvalnosti je bil izvorno praznovanje masakra nad indijanskim
plemenom (L)
8. Ta sladoled ima resnično okus po makaronih s sirom … če vam to
ustreza (R)
9. Paris Hilton trdi, da je ikonična “Nehaj biti reven” majica lažna (R)
10. Zombijevski morski pes še vedno na lovu za plenom, kljub temu da je
bil “napol pojeden“ med krutim bojem v osupljivem posnetku (R)
Viri:
theguardian.com
yahoo.com
thesun.co.uk
nypost.com
californianewstimes.com
Razprava
Kaj so lažne novice?
Ali ste kdaj prepoznali napačne informacije? Če da, kako?
Kakšni so vzroki in možne posledice lažnih novic?

Sredstva – orodja

seznam časopisnih
naslovov, lažnih in
resničnih, izvod za
vodjo za branje
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8.4 Vrzi kocko

Okviren čas (trajanje)

10’

Udeleženci prejmejo eno klasično šeststrano kocko, vendar številke na njej
niso predstavljene s pikami, temveč z nečim drugim (npr. tortni diagram,
barve, črte, številke zapisane z besedo).
Udeležence nato prosimo, naj oblikujejo pare. Mečejo kocko in primerjajo
rezultate, da ugotovijo, katera številka je višja. Aktivnost se prosto ponavlja
med različnimi pari.
S to interakcijo se vzpostavi igriva iztočnica za predstavitev glavne ideje
modula: številka je številka, a predstavitev le-te je lahko koristna ali
zavajajoča. Nekatere kocke bodo zlahka prepoznavne, medtem ko bo druge
skoraj nemogoče dešifrirati, kljub temu pa vse prenašajo enake informacije.

Sredstva – orodja

natisnjene predloge kock,
lepilo, zaslon (računalnik +
projektor)
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8.5 Preverjanje znanosti

Okviren čas (trajanje)

8’

Vodja vpraša udeležence, ali poznajo kakšno teorijo, ki preverja sicer splošno
sprejeta (znanstvena) dejstva. Če udeleženci kakšne naštejejo, vodja vpraša,
ali vedo, kateri so argumenti te teorije, ki jih uporablja, da nasprotuje
znanstvenim dokazom.
Po uvodnem pogovoru vodja predstavi primer psevdoznanosti in teorije
zarote:
1. The Flat Earth Society (Društvo ravne zemlje; zemlja je ravna in ne
okrogla; težnosti ni)
Predstavljajte si dva človeka, enega na severnem in drugega na južnem
polu. Če obstaja težnost, potem ju vleče navzdol. Predstavljajte si, da bi
oseba s severnega pola želela obiskati osebo z južnega pola
(predvidevajmo, da peš), potem bi jo na polovici poti potegnilo
naravnost navzdol, zapustila bi površino zemlje in odšla v vesolje. Vlade
dejstvo, da je zemlja ravna, skrivajo, ker kradejo denar, ki gre v t. i.
vesoljske programe (fotografije iz vesolja so obdelane).
2. Zanikanje klimatskih sprememb
Ravni toplogrednih plinov in tudi temperatur so skozi zgodovino večkrat
varirale.
Človeštvo ne more proizvesti navedene količine toplogrednih plinov.
Klimatske spremembe so propaganda okoljevarstvenih aktivistov.
Po predstavitvi sledi kratka razprava o verjetnosti navedenih trditev.

Sredstva – orodja

nič
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8.6 Kulturne domneve

Okviren čas (trajanje)

3’

Kulturne domneve so globoko zakoreninjene v naših možganih, zato se včasih
poslužujemo implicitnih pristranskosti, ne da bi se zavedali, da izvirajo iz
pristranskih informacij.
Da bi bolje razumeli, kdaj naši možgani nezavedno uporabijo pristranske
informacije, da bi razumeli in orisali dnevno realnost, vsak udeleženec dobi
natisnjen obrazec s seznamom poklicev.
Vodja udeležence prosi, naj pomislijo na prvo osebo, ki jim pride na misel v
zvezi s tem poklicem. Udeležencem ni potrebno pojasnjevati odgovorov,
ampak zapišejo le asociacije, ki jim prve pridejo na misel. Ko vsak udeleženec
izpolni seznam, vodja za vsakega izmed naštetih poklicev zastavi naslednja
vprašanja:
•
•
•
•
•

Ali je oseba določene rase?
Katerega spola je oseba?
Ali je tej osebi dodeljena spolna usmerjenost?
Ali je oseba drugače zmožna?
Katere predpostavke ste postavili vi?

Namen te aktivnosti je, da s hitro pogovorno interakcijo med udeleženci in
vodjo predstavimo glavno idejo modula.

Sredstva – orodja

natisnjeni obrazci za
izpolnjevanje
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8.7 Povej mi zgodbo

Okviren čas (trajanje)

30’

Vsak udeleženec pove izjemno, smešno ali strašno zgodbo preostanku skupine
ali partnerju.
Nekatere zgodbe bodo resnične (približno 20 %), nekatere izmišljene (približno
80 %). Vodja vsakega prosi, naj izbere žeton z oznako R (resnično) ali L
(lažno). Žetona ne pokaže preostalim. (5 minut za pripravo)
Naloga pripovedovalcev zgodb je, da so zgodbe prepričljive in verjetne.
(15 min za pripovedovanje zgodb)
Naloga poslušalcev je, da zastavljajo vprašanja in se odločijo, ali je zgodba
resnična ali lažna: (5 minut)
– v primeru skupinske aktivnosti z glasovanjem (dvigom rok)
– v primeru dela v parih se izpraševalca odločita individualno
Razprava: (10 minut)
Kaj je zgodbo naredilo resnično?
Kaj je pomagalo pri odkrivanju napačnih informacij?

Sredstva – orodja

žetoni (npr. črke v
dveh manjših
pisemskih ovojnicah)
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8.8 Generator naslovov

Okviren čas (trajanje)

20’

Vsak udeleženec mora generirati senzacionalen naslov po navodilih.
Vsak udeleženec si pripravi nekaj za pisanje in prejme kocko.
Vodja prebere navodila in posreduje besede, ki jih morajo uporabiti v
naslovu. (10 minut)
Navodila:
Kocko boste vrgli trikrat, da dobite 3 besede, ki jih morate uporabiti v
naslovu:
–
–
–

prvi met kocke za OSEBEK
drugi met kocke za POVEDEK
tretji met kocke za PREDMET

Vse tri besede morate uporabiti, dodate pa jih lahko več.

OSEBEK

POVEDEK

PREDMET

1 bloger
2 tiger
3 zapornik
4 dedek
5 voznik
avtobusa
6 predsednik

1 krasti
2 teči
3 jesti
4 plesati
5 odkriti
6 potovati

1 krofi
2 rože
3 košara
4 nov roman
5 medvedek
6 natakarica

Vsi pripravijo in preberejo svoje naslove. (10 minut)

Sredstva – orodja

kocke (za vsakega
udeleženca ena),
svinčniki in papir
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9. Lažne novice in dezinformacije – teme
9.1 Globoki ponaredek
9.1.1 Predstavitev modula

Modul se osredinja na globoke ponaredke.
Fenomen bo pojasnjen s pomočjo praktičnih primerov. Opisali bomo, kdaj se je prvič
pojavil na internetu in kako je prešel na novičarski tok družbenih omrežij. V modulu
bo na kratko predstavljeno, kako so globoki ponaredki ustvarjeni.
V nadaljevanju vodja pojasni nevarnosti, povezane z globokimi ponaredki. Udeleženci
razpravljajo o tem, zakaj so informacije, prenesene s pomočjo globokih ponaredkov,
lahko nevarne. S pomočjo praktičnih primerov vodja udeležencem pokaže, kako
lahko globoke ponaredke prepoznajo. Sledi simulacija, kjer udeleženci poskušajo
prepoznati globoke ponaredke.

V tem delu moderator izpostavi dva primera, ki sta bila
predstavljena nedavno (objave na družbenih omrežjih,
članki), ter teoretično in praktično razloži, kaj je globoki
ponaredek. V tem delu predloge modula so obravnavane
naslednje teme:

Cilji

1.
2.
3.
4.

Kaj so globoki ponaredki (opredelite)?
Kako delujejo?
Kako so ustvarjeni (tehnični del)?
Namigi in predlogi, kako jih prepoznamo.

V zaključku modula se bodo udeleženci zavedali, da
globoki ponaredki obstajajo, posledično pa bodo razumeli,
kako nevarni so lahko zaradi informacij, ki jih prenašajo (ali
ki jih ne prenašajo kot orodje, ki je primerno za
dezinformiranje).
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9.1.2 Teoretično ozadje

Globoki ponaredek je lahko slika, video ali samo zvočni posnetek, ki je umetno ustvarjen s
pomočjo računalnika (oziroma algoritmov). Glavna ideja globokih ponaredkov je, da s
pomočjo računalnika obstoječo informacijo (v obliki slike, videa itd.) preoblikujemo v nekaj
zelo podobnega, da lahko prenesemo informacijo, ki je skladna z željo ustvarjalca globokih
ponaredkov. Na primer: ustvarjalec globokih ponaredkov lahko uporabi video osebe, s
pomočjo računalnika preuči njen glas, da bi lahko reproduciral identičen glas za drugačne
vsebine – v bistvu za karkoli, kar ustvarjalec želi.
Pogosto so najenostavnejše vsebine globokih ponaredkov povezane s slikami, kjer
računalnik analizira le majhen delček slike (npr. obraz) in na ta način se algoritem osredini
na glavo (lasje, obraz, izrazi itd.) in jo zamenja z obrazom druge osebe.
Tu vstavite fotografijo “John Oliver_Swap” (iz virov)
Z napredkom tehnologije v ozadju tega koncepta pa danes računalniki lahko analizirajo
celotno sliko brez posebnega napora in ustvarijo ne le ponaredek slike, ampak tudi
ponaredke videov. Ponaredki videov pa so še posebej nevarni, saj lahko reproducirajo glas
osebe in lahko prenesejo celoten govor izmišljenega besedila.
Globoki ponaredki so sodoben fenomen. Pojavili so se leta 2017 na internetu (Reddit), kjer
so uporabniki, vešči manipulacije slik, začeli menjati obraze znanih oseb z obrazi ljudi, ki so
počeli popolnoma druge stvari, največkrat pornografske narave. 99 % globokih ponaredkov
do leta 2019 je bilo pornografskih.
Danes pa je bolj običajno menjavanje obrazov znanih oseb v komične namene, npr. med
moškimi in ženskami.
Zakaj so nevarni?
V Afriki se je že zgodilo, da so v globokih ponaredkih videov uprizorili politične osebnosti
(ministri, regijski guvernerji), kjer so osebe v videu izjavljale dejstva, ki so popolnoma lažna
in napačna. Jasno je bilo, da je namen videov ustvarjanje zmede in kaosa. V Evropi se to
zaenkrat še ni zgodilo, čeprav so določeni videi vključevali znane osebnosti.
Najbolj sveže? Tom Cruise!
Tu vstavite povezavo do videa Toma Cruisa (iz virov)
Tom Cruise je zelo znan in premožen igralec, zato se vsaka njegova izjava razširi po celem
svetu. Vendar pa, ker je igralec, lahko njegova izjava povzroči le presenečenje, debato, a ne
tudi politično nestabilnost.
Kaj pa če bi bil v videu nekdo, ki je bolj pomemben, na primer Donald Trump?

20

Vstavite video lažnega Donalda Trumpa (iz virov)
Tehnična komponenta (če je ustrezno)
Računalnik naenkrat uporabi dva algoritma – eden je generator, drugi pa je diskriminator.
Generator preuči vsebino, ki bo služila kot “navdih” skladno z navodili človeškega
ustvarjalca. Generator nato producira različne učinke, ki jih diskriminator testira.
Diskriminator preverja in opazi lažne vsebine in generatorju posreduje informacije, potrebne
za ustvarjanje boljših vsebin oziroma bolj lažnih, torej nekaj kar diskriminator ne bo mogel
prepoznati kot lažno. Oba algoritma se na ta način učita drug od drugega in neprestano
izboljšujeta kakovost svojih storitev. Ta učni proces izvira iz izraza “globoko učenje”, ki je
metoda, s pomočjo katere se računalniki bolje prilagajajo potrebam končnih uporabnikov, in
sicer podobno kot to že počnejo ljudje oziroma drugi organizmi.
Predlogi in napotki (posredovani po aktivnosti)
“Ljudje se moramo naučiti biti bolj kritični. Splošna javnost se zaveda, da so lahko fotografije
obdelane, a ne vedo, da se lahko obdelujejo tudi videi.” (citat slovaškega državljana na
Češkem, avtorja 3D-simulacije za videoigre in filme).

John Oliver_Swap.jpg

Sredstva –
orodja

Tom Cruise Video:
https://www.tiktok.com/@deeptomcruise/video/69607079128639439
41?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
Trump globoki ponaredki:
https://www.youtube.com/watch?v=hoc2RISoLWU&t=6s
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9.1.3 Praktična aktivnost

Naslov
aktivnosti

Poizkusite najti neskladja

Okviren
čas
(trajanje)

20 minut

Cilj aktivnosti je praktično prikazati izkušnjo brskanja po spletu,
predvsem na družbenih omrežjih, za starostnike. Naučili se
bodo, kako uporabljati družbena omrežja tako, da se zavedajo
lažnih novic. Ta aktivnost pa se še posebej osredinja na globoke
ponaredke, definirane v prejšnjih razdelkih.

Cilji

Udeleženci Živega laboratorija bodo s to aktivnostjo lažje
identificirali te oblike lažnih novic, in sicer s tehnikama
opazovanja in prepoznavanja neskladnosti s “pravimi” prikazi. V
smislu medijske pismenosti se bodo starostniki bolje zavedali:
1) vrst medijev, skozi katere se globoki ponaredki producirajo
in širijo po spletu,
2) glavnih značilnosti globokih ponaredkov, kot so npr. njihov cilj
in katere značilnosti nam lahko pomagajo pri razločevanju od
izvirnih fotografij ali videov.
Nenazadnje bodo starostniki tudi razvijali veščine kritičnega
mišljenja, ki so ključne mehke veščine za vsakega, ki zbira in
prebira informacije na internetu.

Metodologija
in opis
aktivnosti

Po temeljitem analiziranju literature o globokih ponaredkih in
najnovejših raziskav na to temo skupaj z najboljšimi načini
identificiranja lažnih novic na internetu smo razvili osnovo za
metodologijo Živih laboratorijev. Metodologija bo opisana v
nadaljevanju.
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Vodja udeležencem predstavi izbor 3–4 digitalnih primerov slik,
videov ali govorov.
Struktura aktivnosti je modularna, saj se enaka oblika ponavlja.
Vodja predstavi digitalni medij s kratko razlago ozadja, nato
prepusti delo udeležencem. Prosi jih še, naj na kratko
razpravljajo, osvetlijo točke, za katere menijo, da se razlikujejo
od realnosti, in jih podelijo s preostalo skupino.
Primer 1
Vstavite primer številka 1
Datoteka: Primer 1 Sam doma
Se spomnite filma? Verjetno se. Pozorno poglejte fanta. Kaj
mislite? Sam je doma in se pripravlja, kot da gre ven s prijatelji.
Kaj mislite, je ta slika original?
Razmislite.
Vodja skupinam nameni nekaj minut za razpravo.
Kaj torej mislite?
Vodja prisluhne odzivom.
Če gledate sliko, mogoče prepoznate koga?
Datoteka 1 Slika 2 Stallone (iz virov)
Pravilno, to je SIlvestre Stallone. Znani igralec iz filmov Rocky
in Rambo. Prejšnja slika je nedvomno ponaredek.
Zdaj pa poglejte originalno fotografijo iz filma Sam doma.
Pozorno poglejte obe fotografiji in poiščite razlike med obema
obrazoma.
Datoteka: Primer 1 Sam doma_Stallone (iz virov)
Primer 2_Sam doma original (iz virov)
Kot lahko vidite je globoki ponaredek enako dober, zato
morate biti previdni! Splošni namigi za prepoznavanje
ponaredkov so:
• nenaravni obrazni izrazi
• odsotnost čustev
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•
•
•
•
•

nenavadni položaji telesa
nenaravne barve
nenaravni lasje
Umeten videz zob
slaba kakovost zvoka (za video)

Vse fotografije, ki jih vidite ali delite na spletu, so lahko
ponaredki, zato bodite pozorni na detajle in če ste v dvomih,
preverite podobne slike, preden delite.
Zdaj vam želim pokazati video nekoga, ki ga poznate.
Youtube video: Deepfake Queen: 2020 alternativno
božično sporočilo
Ogledali si bomo samo nekaj minut.
Vodja predvaja video.
Kaj mislite o tem videu?
Ali je original ali ponaredek?
Gledali smo kraljičino sporočilo ob koncu leta, ki je bolj ali manj
enako dejanskemu (tu vstavite primer predsednika, ki
nagovarja državljane ob božiču ali novemu letu).
Prosim, predebatirajte v skupinah.
Udeleženci v skupinah razpravljajo nekaj minut.
Video je originalen, to vam lahko zagotovim, vendar pa, ali ste
bili pozorni na vsebino kraljičinega govora? Nekaj stvari je bilo
malce nenavadnih, kajne?
Na primer: droben detajl se skriva v naslednjem stavku:
“A na BBC-ju nisem vedno smela govoriti preprosto in iz srca.
Zato sem hvaležna Channel 4 za priložnost, da povem karkoli
želim, brez da mi nekdo polaga besede v usta.”
Ali ni malo nenavadno, da se kraljičino sporočilo ne predvaja
na programu BBC, ki je javna televizijska hiša, in da se kraljica
javno pritožuje?
Prepričan sem, da ste ujeli tudi tole:
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“Leto, v katerem ste, zahvaljujoč pomanjkanju toaletnega
papirja, končno razumeli, kako je biti v težavah na prestolu.”
Čeprav je smešno, ali zares mislite, da bi kraljica govorila o
toaletnem papirju v božičnem času?
Tudi ta video je globoki ponaredek. Ta primer je še posebej
pomemben, ker ni sinhroniziran, kjer bi človeški glas govoril v
kraljičinem imenu, ampak je računalniško kreiran zvok, ki
posnema kraljico.
Pomembno je, da se zavedamo, da tudi takšni globoki
ponaredki obstajajo. Da bi jih bolje razumeli vam svetujemo
previdnost. Poslušajte vsebino videa in poskušajte ugotovite,
če je vsebina smiselna.
Z vami želim podeliti se zadnji primer, ki je bolj zahteven.
Se ga spomnite? To je predsednik ZDA George W. Bush.
Poglejte sliko. Kaj menite? Je slika originalna ali ponaredek?
Datoteka: Primer 3: George Bush original
Vodja razpravi o resničnosti slike nameni 1 minuto.
Dobro. Naj dvignejo roke tisti, ki mislijo, da je slika original. Kdo
misli, da je ponaredek? Lahko pojasnite zakaj?
O. K. Zdaj poglejmo drugo sliko.
Datoteka: Primer 3 George Bush spremenjeno
Torej, kdo misli, da je ta slika ponaredek?
Moram vam povedati, da sta obe sliki original in ponaredek.
Ta slika bo mojo trditev bolje pojasnila.
Datoteka: Primer 3 George Bush razloženo
Kot lahko vidite, moški na levi nadzoruje obraz predsednika
Busha. V tem primeru računalnik pomaga ustvarjalcu
globokega ponaredka, da premika originalno podobo
predsednika Busha, kakorkoli si zaželi.
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Kaj lahko v tem primeru naredite, da prepoznate globoki
ponaredek?
Ker se to navadno dogaja v videu, bodite pozorni na
nenavadne premike obraza ali telesa osebe, v tem primeru
predsednika Busha.
Tovrstni videi in slike bodo postali bolj običajni v prihodnosti.
Kot vidite so že mnogoštevilčni. Nekateri se zdijo smešni, ker
znanje še ni izpopolnjeno, a vendar je pomembno, da poznamo
glavne značilnosti, ki so skupne vsem globokim ponaredkom,
da se izognemo pastem lažnih novic.
Konec koncev, prišle so tudi v Slovenijo (uporabite lokalne
primere).
Vstavite video PM Mitsotakis.

Datoteka: Primer 1_Sam doma_Stallone

Sredstva –
orodja

Datoteka: Primer 1_Photo 2_Stallone Original
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Primer 2_Sam doma_Original

Youtube Video: Deepfake Queen: 2020 Alternative
Christmas Message
https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM
Datoteka: Primer 3_George Bush_original

Datoteka: Primer 3_George Bush_explained
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Datoteka: Primer 3_George Bush_explained

Vstavi video of PM Mitsotakis
https://www.youtube.com/watch?v=UoGvKVfxf_c&t=41s

9.1.4 Zaključek
a. Ali imam predstavo o tem, kaj je globoki ponaredek?
b. Ali vem, kako se globoki ponaredki ustvarjajo?
c. Ali poznam glavne značilnosti globokih ponaredkov?
d. Ali znam prepoznati globoke ponaredke?
e. Ali vem, s kakšnim namenom se globoki ponaredki ustvarjajo?
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9.2 Trolanje
9.2.1 Predstavitev modula

Od globokih ponaredkov do trolanja – modul je namenjen ohranjanju fokusa
udeležencev na temo dezinformacij s predstavitvijo trolanja kot sredstva za
manipulacijo javnega mnenja.
Uvodna vprašanja vodje: Koliko udeležencev uporablja družbena omrežja? Katera? Ali
poznajo izraz trolanje?
Udeležencem bosta predstavljena dva primera kampanje trolov na družbenih omrežjih.
Nadaljevalo se bo z interaktivno aktivnostjo, v kateri bodo udeleženci lahko presodili,
ali sta predstavljena primera del organizirane kampanje ali pravi uporabniki družbenih
omrežij. Spodbujamo skupinsko razpravo.

Udeleženci bodo prepoznali, nagovorili, se lotili in spremljali
trole. Pridobili bodo znanje in bolje razumeli razloge in
motive, ki so v ozadju oblikovanja kampanj valilnice trolov.
Znali bodo identificirati trole na tistih družbenih omrežjih, ki
jih poznajo.

Cilji

Glavni cilj: razvoj kritičnih digitalnih veščin

9.2.2 Teoretično ozadje

– Dva primera kampanj trolov na družbenih omrežjih (3 minute)
Po uvodnem delu, kjer vodja spozna aktivnosti udeležencev na družbenih
omrežjih, sta udeležencem predstavljena dva primera. Predvidevamo, da so
udeleženci seznanjeni s Facebookom in tudi z različnimi deli za komentarje, ki
ponavadi spremljajo članke na medijskih platformah.
Primera kampanj trolov:
a. na Facebooku
b. v komentarjih na medijskih spletnih straneh
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– Kratka razprava o primerih z udeleženci (5 minut)
Glede na odgovore udeležencev vodja spodbudi kratko razpravo o primerih in
spodbuja udeležence, da izrazijo svoja mnenja. Vodja poveže njihove vtise z
motivom.
−

Vprašanje glavnega motiva: Zakaj bi nekdo uporabil trolanje? (3
minute)

Vodja predstavi motive, ki se nanašajo na predhodno izražene izkušnje
udeležencev in jih spodbuja, da o njih kritično razmišljajo.
−

Razlaga s pomočjo vsebin raziskav in primerov (3 minute)

V zadnji fazi vodja predstavi še druge primere trolanja v lokalnem kontekstu in
izkušnje z družbenih omrežij, ki jih starostniki ne poznajo, in jih s pomočjo
izkušenj vodi v oblikovanje enostavnih teoretičnih ozadij.
Primeri trolanja za slovenski kontekst so dostopni na povezavi:
Twitter brigade - raziskavalažnejavnosti (djnd.si)
Kaj je trolanje?
Internetna kampanja, ki jo vodi organizirana skupina posameznikov,
organizacija ali podjetje, ki poizkušajo razburiti spletno skupnost s tem, da se
vmešava v politična mnenja, javna mnenja ali odločanje uporabnikov. Trolanje
lahko ustvari vtis lažne publike podpornikov določenih političnih, družbenih ali
potrošniških skritih namenov. Poizkusi skupin trolov (lažni računi) ne
predstavljajo zanesljivega javnega mnenja in bi jih morali zanemariti.
Cilj modula je razvijanje kritičnih digitalnih veščin udeležencev. Kljub temu pa
verjamemo, da je najboljši način nadgrajevanje na preteklih izkušnjah
udeležencev v medijih, na družbenih omrežjih in v lokalnem kontekstu, ki ga
poznajo.
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9.2.3 Praktična aktivnost

Naslov
aktivnosti

Ali so uporabniki lažni (troli) ali resnični?

Okviren
čas
(trajanje)

5 minut

Cilji

Praktična aktivnost bo starostnikom omogočila, da se več
naučijo o računih in kampanjah trolov. Med vajo se bodo
starostniki naučili, kako identificirati trole. Pričakujemo, da bo to
pripomoglo k njihovemu digitalnemu kritičnemu zavedanju in jih
oblikovalo kot odgovorne medijske uporabnike.

Metodologija
in opis
aktivnosti

Vodja uporabi projektor za predstavitev primerov trolov in
organizacij kampanj trolov. Udeležence spodbuja k iskanju
lažnih ali resničnih računov. Aktivnost je interaktivna, a
udeležence tudi spodbuja k uporabi znanja, ki ga že imajo ali ga
pridobijo z modulom.
Spodbujajo se dodatne skupinske razprave.

Sredstva –
orodja

projektor

9.2.4 Zaključek
a. Naštejte tri stvari, ki ste se jih naučili na srečanju?
b. Ali se bo po srečanju vaše vedenje na družbenih omrežjih na kakršen
koli način spremenilo?
c. Se po današnjem srečanju počutite samozavestnejše?
d. Ali poznam razlog nastanka globokih ponaredkov?
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9.3 Besedna manipulacija
9.3.1 Predstavitev modula

Modul se osredinja na način uporabe jezika za manipulacijo pozornosti in vtisov
bralcev.

Cilji

•
•
•
•

Kako prepoznati klikolovko?
Kako so oblikovani senzacionalni naslovi?
Kako biti pozoren na mogoče napačne informacije?
Kakšen jezik je tipičen za lažne zgodbe?

9.3.2 Teoretično ozadje

Članki z lažnimi informacijami so napisani v jeziku, ki privabi pozornost in v bralcu
spodbudi močna čustva, z namenom spontane distribucije kot nekaj
senzacionalnega in vrednega pozornosti.
Obstaja nekaj tipičnih načinov, na katere avtorji lažnih novic uporabljajo jezik,
a pomembno je opozoriti, da čeprav obstajajo določeni signali, da je to, kar
beremo, lažno, je le redko edini specifičen in neposreden pokazatelj.
Senzacionalni naslovi (npr. Najboljši vseh časov!), ki so ponavadi v obliki vprašanj,
z velikimi tiskanimi črkami, s pretirano uporabo ločil in senzacionalnih besed, so
tisto, na kar moramo biti pozorni.
Jezik, uporabljen v člankih, je neformalen, pogovoren (občasno s pravopisnimi
napakami) in lahko vključuje kletvice. Članek je čustven, poudarek je na enem
pogledu na zadevo, prikazuje s črno-belo sliko ali enostavne rešitve.
Čeprav lažne novice posnemajo slog zanesljivega poročanja, jih lahko izda
pogosta uporaba besed, kot so npr. “briljantno”, “grozljivo”, “zares” ali
“najslabše”.
V prihodnosti bo verjetno umetna inteligenca igrala ključno vlogo v prepoznavanju
jezika zavajajočih člankov in reklam, a trenutno moramo biti pozorni na zgoraj
omenjene besede.
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9.3.3 Praktična aktivnost 1

Naslov
aktivnost

Klikolovka

Okviren
čas
(trajanja)

25–30 minut

Cilji

Udeležence ozavestiti, na kašen način je njihova pozornost
pritegnjena s senzacionalnimi naslovi.

1. del (5–10 minut)
• Vodja udeležence prosi, naj pregledajo vodilne spletne
novičarske portale in izberejo top 5 člankov, ki bi jim bili
zanimivi za branje.
• Vodja oblikuje top 5 seznam člankov za celotno skupino.
Razprava

Metodologija
in opis
aktivnosti

• Kaj je pritegnilo pozornost bralcev, da so izbrali določena
besedila?
• Ali so v naslovih in podnaslovih uporabljene specifične
besede ali izrazi? Če da, katere?
• Ali je vsebina člankov relevantna?
2. del (20 minut)
• Delo v parih ali manjših skupinah. Vodja udeležence prosi,
naj si predstavljajo, da so novinarji, ki si morajo izmisliti
senzacionalne naslove za svoje članke, da bi generirali
maksimalno število klikov.
• Vodja posreduje vsebine člankov.
• Najboljše klikolovke so izbrane z glasovanjem (dvig rok).
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Sredstva –
orodja

naprave z dostopom do interneta,
tabla in pisalo, natisnjeni članki brez naslovov

9.3.4 Praktična aktivnost 2

Naslov
aktivnosti

Jezik lažnih novic

Okviren
čas
(trajanje)

15–30 minut

Cilji

Pritegniti pozornost udeležencev na jezik lažnih novic.

Vodja udeležence prosi, naj izpolnijo tabelo z izrazi, ki so tipični
za običajna besedila in za lažne novice (15 minut).
Razprava in primeri (izbirno) (15 minut)

Metodologija
in opis
aktivnosti

✓ Vodja lahko pokaže specifične primere ali pokaže
besedila, ki uporabljajo jezik, ki je specifičen za lažne
članke.
✓ Namesto tega lahko vodja udeležence spodbudi, naj
bodo v prihodnjih dneh pozorni na jezik v besedilih, ki
jih bodo prebrali na internetu.
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Sredstva –
orodja

dostop do interneta

Delovni list
Tabelo dopolnite s spodaj navedenimi izrazi, glede na to, ali
kažejo na standardno novinarstvo in na članke z lažnimi
novicami:
število naključnih pravopisnih napak, besede, zapisane z
VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI; negativne besede, pogosto
povezane s tesnobo; pogostost prvoosebnih zaimkov, pogosta
uporaba zaimka ti/vi; drugi (uporaba mi in oni); čustven jezik;
nevtralno besedišče; uporaba presežnikov (npr. največ in
najslabše); številni pridevniki (npr. imenitno ali grozno).

Standardna besedila

Lažne novice

Dodatek

Rešitve

Lažne novice krepko, preostale standardna besedila

Število naključnih pravopisnih napak, besede zapisane z
VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI; negativne besede, pogosto
povezane s tesnobo; pogostost prvoosebnih zaimkov,
pogosta uporaba zaimka ti/vi; drugi (uporaba mi in oni);
čustven jezik; nevtralno besedišče; uporaba presežnikov
(npr. največ in najslabše); številni pridevniki (npr. imenitno
ali grozno).
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9.3.5 Zaključek

a.
b.
c.
d.

Kaj ste se naučili na današnji delavnici?
Kaj je šlo dobro?
Kaj vam je bilo všeč?
Kako izboljšati podobne delavnice v prihodnosti?
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9.4 Napačne informacije in manipuliranje s podatki
9.4.1 Predstavitev modula

Glavni namen modula je osvetlitev teme, kako je lahko napačna predstavitev
podatkov uporabljena za prenos pristranskih informacij.
S pomočjo kratke, igrive predstavitve in razprave o nekaj primerih se udeleženci
seznanijo s splošnimi pravili predstavljanja podatkov in razvijajo kritičen odnos do
statistike in vizualnih podatkov.

Modul se osredinja na vizualizacijo podatkov ter na razlike
med dobrimi in slabimi informacijami, ki uporabljajo
numerične podatke.

Cilji

Vodja posreduje praktične nasvete za razvijanje kritičnosti
do predstavljenih vsebin in kaj lahko iz teh vsebin izluščijo.
Ob zaključku modula bodo udeleženci znali analizirati, če je
numerična vrednost pravilno reprezentirana in če se
smiselno umesti v vsebino.

9.4.2 Teoretično ozadje

Prvi primeri napačne vizualizacije podatkov
Predstavitev podatkov je eden ključnih vidikov pravega novinarstva. Grafične
vizualizacije se pogosto uporabljajo za predstavitev zaključkov teme ali da
pozornost bralca pritegnejo z uporabo barv in oblik, a to lahko privede do slabe
predstavitve podatkov ali celo do napačnih podatkov.
Tega problema ne smemo podcenjevati, saj imamo ponavadi pravilen vir podatkov:
tu ne gre za polje psevdoznanosti ali globoke ponaredke, ampak za preprosto
ignoriranje osnovnih pravil predstavljanja podatkov in oblikovanje napačne slike.
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[primer napačne predstavitve podatkov]

Za začetek: pretiran primer neuporabnega tortnega diagrama
(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte1688239674)

Kratek teoretični uvod v vizualne spremenljivke
Koncept “vizualnih spremenljivk” je prvi uporabil Jacques Bertin v svoji knjigi
Semiologija grafike leta 1967. Njegovo delo se je osredinjalo na kategorizacijo
vizualnih aspektov, ki lahko variirajo, da bi prikazali variacije podatkov, primerjali
različne številke, izrazili polja in odstotke.
[drsnice razlag vizualnih spremenljivk in njihove prisotnosti v novinarstvu]
Podrobni primeri pristranskih vizualizacij podatkov
Problem napačnih informacij s pomočjo vizualizacije ni plod sodobnega časa: v
preteklosti je bilo velikokrat uporabljeno za predstavitev dragocenih podatkov v bolj
razumljivi obliki. Na primer: najbolj pristranska vizualizacija podatkov je prezentacija
sveta: projekcija zemljevida je nerešljiv problem in naš politični pogled na svet je s
tem močno povezan.
[drsnice vizualne reprezentacije sveta, vojnih poročil, člankov]
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Niso niti poskušali uporabiti lestvice.
(https://twitter.com/EagerEyes/status/13821850078)

Primer prekinjene lestvice in pravilne predstavitve
(https://medium.economist.com/mistakes-weve-drawn-a-few-8cdd8a42d368)
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Primer, ko se y os ne začne na 0
(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674)

Napačno predstavljena statistika na zemljevidu
(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674)
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Logaritemska y os, ki poskuša prikazati ravno krivuljo
(https://venngage.com/blog/bad-infographics/

Zrcalna y os za napačno predstavitev trenda
(https://gizmodo.com/11-most-useless-and-misleading-infographics-on-the-inte-1688239674)
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Zavajajoč zemljevid: kje je ISIS prisoten oziroma dejanska okupacija (lastne vsebine)

9.4.3 Praktična aktivnost

Naslov
aktivnosti

Kje so podatki?

Okviren
čas
(trajanje)

15 minut

Cilji

Ta del je nujen za predstavitev teoretičnih konceptov in prenos
teh v prakso. Udeleženci postanejo kritični do tega, kaj jim je
posredovano in kaj lahko razumejo iz vizualnih reprezentacij
podatkov.
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Ko so vizualne spremenljivke in njihov vpliv na vizualizacijo
podatkov definirani, je čas za razpravo o tem, ali je številka
oziroma koncept razumljiv v različnih primerih.
V tem delu modula so predstavljeni resnični primeri
vizualizacije podatkov in udeleženci morajo odgovoriti na sklop
vprašanj, ki se nanašajo na predstavljeno vsebino.

Metodologija
in opis
aktivnosti

Na primer:
– Katera je glavna številka?
– Ali se trend zvišuje ali znižuje?
– Ali se različni odstotki nanašajo na enako podskupino
podatkov?
– Ali so barve jasno razločne?
– Ali je vir podan in zanesljiv?
Po tej fazi analize vodja udeležence vodi skozi raziskovanje
virov podatkov o Facebooku, ki služi kot primer globalno
dostopnega vira podatkov.
Udeleženci imajo nalogo umestiti nevtralne podatke v pozitivno
ali negativno perspektivo: statistika je dejstvo, a način
predstavljanja podatkov lahko spremeni rezultat dojemanja.
Željeni izhod je surova grafična vizualizacija, ki jo skicira vodja
na podlagi vložka udeležencev, katere spodbuja, da
razpravljajo in uporabijo tehnike, ki so jih izkusili, da poudarijo
tiste podatke, ki bolje predstavijo zgodbo.

Sredstva –
orodja

računalnik in projektor,
tabla in pisala za tablo

9.4.4 Zaključek

a.
b.
c.
d.

Ali ste vedeli, kaj je infografika?
Ali ste spremenili mnenje o infografikah?
Ali ste bolj samozavestni pri interpretiranju vizualizacije podatkov?
Ali so vam ljubše infografike ali napisano besedilo?
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9.5 Psevdoznanost in teorije zarote
9.5.1 Predstavitev modula

Psevdoznanost in teorije zarote imajo veliko skupnega, predvsem najpomembnejše
je, da obema manjka natančnost znanstvenih raziskav. Modul prikaže razlike med
psevdoznanostjo in teorijami zarote na eni strani ter uveljavljeno znanostjo na drugi.

Udeleženci bodo znali prepoznati načine prepričevanja, ki
so tipični za zagovornike psevdoznanosti in teorij zarote.

Cilji

Odkrili bodo štiri vprašanja, s pomočjo katerih bodo razvili
kritično mišljenje. Z izpraševanjem pridobljenih informacij in
s primerjanjem njihove argumentacije bodo udeleženci
videli razliko v posredovanju novic, informacij, teorij itd.

9.5.2 Teoretično ozadje

Na začetku vodja pojasni pojme, ki so uporabljeni v modulu.
Psevdoznanost je sistem teorij, predpostavk in metod, ki zmotno veljajo za
znanstvene.
Teorija zarote je teorija, ki pojasni dogodek ali splet okoliščin kot rezultat skritega
načrta navadno vplivnih zarotnikov.
(Merriam-Webster, 2021)
Na tej točki vodja poudari, da je edina razlika med njima, da psevdoznanost s
svojimi teorijami nasprotuje splošno priznani znanosti. S tem želi delovati
znanstveno. Medtem ko teorije zarote želijo ljudi prepričati, da je nekaj narobe ali
se razlikuje od tega, kar navajajo predstavniki oblasti, in da z nami manipulirajo.
Vodja vpraša udeležence, zakaj ljudje verjamejo tovrstnim teorijam. Ko udeleženci
odgovorijo, vodja pojasni razloge s psihološke perspektive.
Ljudje v psevdoznanost in teorije zarote verjamejo, ker morajo zadovoljiti tri
psihološke motive:
Epistemični (potreba po znanju in gotovosti)
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Ko se nekaj zgodi, ljudje želijo vedeti resnico in biti v njo prepričani. K teorijam
zarote jih bolj vleče, ko čutijo negotovost. Poleg tega pa vplivajo tudi drugi
dejavniki, kot so npr. pomanjkanje znanja, veščin kritičnega mišljenja in razlikovanja
med dobrimi in slabimi viri.

Eksistencialni (potreba po varnosti)
Ljudje, ki se počutijo nemočni in razočarani, se bolj nagibajo k teorijam zarote, da
pridobijo vsaj informacije, zakaj nimajo nadzora.
Socialni (potreba, da se počutijo dobro kot posamezniki in kot del skupine)
Eden izmed načinov je posedovanje informacij, ki jih drugi nimajo, kar ustvari
občutek moči (drugi so ovce) in edinstvenosti (razlikovanje od drugih).
(Douglas, 2021)
Vodja nadaljuje s povezovanjem psiholoških motivov s splošnimi psihološkimi
karakteristikami ljudi, ko ustvarjajo svoja mnenja. Ko ljudje že verjamejo v nekaj,
bodo s tem nadaljevali in se celo za to borili (kognitivna pristranskost).
Ljudje iščejo informacije, ki potrjujejo njihova prepričanja in dandanes je takšnih
veliko (potrditvena in selektivna pristranskost).
Ljudje ustvarijo nabor smiselnih informacij (skupek iluzij).
Ko misliš, da veš več, kot pa v resnici veš (Dunning-Krugerjev učinek).
(Townson, 2016)
Zdaj vodja pokaže razliko med psevdoznanostjo in teorijami zarote, ki temelji na
njunih argumentih.
Psevdoznanost:
Nasprotovanje z osnovnimi znanstvenimi dejstvi.
Neuporaba natančnih in zanesljivih merilnih orodij ter ponavljanja opazovanj za
zmanjšanje napak.
Neizključevanje spremenljivk.
Navajanje drugih del s področja psevdoznanosti kot dokaz.
Navajanje resničnih znanstvenih publikacij kot dokaz, a se te ne nanašajo na
trditve, katere avtor navaja.
Avtor navaja, da so njegove ideje točne, ker je nadarjena oseba (guru, genij,
zdravilec).
Avtor uporablja presežnike, kot so npr. čudežen, pionirski in več časa poudarja, da
je naredil nekaj imenitnega, namesto pojasnjevanja, kako je to naredil.
Avtor nima nobenih objav v priznanih strokovnih zbornikih ali predstavitev na
uglednih akademskih konferencah.
Avtor nima visoke izobrazbe na področju, o katerem piše (npr. nova teorija o
težnosti napisana s strani nekoga, ki nima doktorata na področju fizike, je verjetno
psevdoznanost).
→ Avtor trdi, da zaradi zarote uradna znanost nasprotuje njegovemu delu.
(Baird, 2021)
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Teorije zarote:
→
→
→
→
→
→
→

nasprotovanje (v argumentiranju)
pretirana sumničavost (v vse, kar je uradno)
zlobni nameni (vladajoče elite)
nekaj je gotovo narobe (vedno splošen zaključek)
preganjane žrtve (ki so hkrati pogumni antagonisti)
imunost na dokaze (močnejši, kot so dokazi, večja je zarota)
ponovna interpretacija naključij (naključni dogodki so del širšega vzorca,
vse je povezano)
(Lewandowsky, Cook, Ecker, van der Linden, 2020)

Vodja se osredini na primer teorije zarote in predstavi temo covid-19.
Svetovna zdravstvena organizacija trdi, da je covid-19 prva pandemija v zgodovini,
kjer so tehnologija in družbeni mediji masovno uporabljeni za zagotavljanje
varnosti, informacij in za ohranitev povezanosti in produktivnosti ljudi. Na drugi
strani pa tudi omogoča infodemijo, ki slabi globalni odgovor in ukrepe za
obvladovanje pandemije. Izraz infodemija, ki ga je predstavila Svetovna
zdravstvena organizacija, se nanaša na “preobilno količino informacij, in sicer na
spletu in tudi zunaj njega. Vključuje namerne poizkuse za širjenje napačnih
informacij, ki slabijo javni zdravstveni odziv, ter v ospredje postavljajo alternativne
skrite namene skupin in posameznikov” (WHO, 2021). V tem okviru psevdoznanost
in teorije zarote pridobivajo na moči v medijskem prostoru, kar posledično povzroči
zmanjšano zaupanje v znanost, vlade, zdravstvene delavce, novinarje itd.
Vodja na zaslonu prikaže 7 trditev, ki jih udeleženci poizkušajo povezati s prej
prikazanimi tipi argumentiranja, ki so značilni za teorije zarote.
V zadnjem delu udeležence opremimo s štirimi osnovnimi nasveti, ki jim lahko
pomagajo, ko se soočajo s potencialno psevdoznanostjo in teorijami zarote. Takšen
pristop je namenjen razvijanju kritičnega mišljenja, s pomočjo katerega ljudje dobijo
znanje in veščine za prepoznavanje tovrstnih teorij in jim omogočijo bolj
znanstveno preverjanje informacij:
•
•
•
•

preverite članek in ga primerjajte s preostalimi (iščite in primerjajte citate,
definicije, jezik itd);
preverite avtorja (njihovo pisanje o drugih temah, raziskovalno področje,
prisotnost v akademskih vodah);
preverite videz članka (ali je resen, osredinjen na temo ali je prepričevalen);
raziščite revijo, spletno stran itd., da vidite, če obstajajo podobni članki in če
je ugleden, priznan.

Za zaključek vodja opozori na dva ključna aspekta vloge znanosti:
Čeprav ima zaupanje v znanost pomembne družbene koristi, ne more zaščititi ljudi
pred napačnimi informacijami. Trosilci napačnih informacij se običajno sklicujejo na
znanost. Ne gre za spodbujanje ljudi, da ne verjamejo vsemu, kar se sklicuje na
znanost; namesto tega bi morali spodbujati ljudi, da se učijo o znanstvenih metodah
in najdejo načine, kako kritično pristopati k zadevam z znanstveno vsebino.
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(Preidt, 2021)
Več raziskovalcev bi moralo postati aktivnih udeležencev v javnem boju proti
napačnim informacijam. Potrebujemo fizike, mikrobiologe, imunologe,
gastroenterologe in vse znanstvenike iz relevantnih področij, da posredujejo
enostavne vsebine, kjer pojasnijo, zakaj je izraba pravih raziskav netočna in
znanstveno nepoštena.
(Caulfield, 2020)

9.5.3 Praktična aktivnost

Naslov
aktivnosti

Preverite svoje informacije

Okviren
čas
(trajanje)

30 minut

Cilji

Metodologija
in opis
aktivnosti

Udeleženci primerjajo informacije iz različnih virov in vadijo
preverjanje argumentacijskega procesa ali znanstvenega
pristopa, na katerem ta informacija temelji, in tudi lastna
mnenja.

Vodja udeležence razdeli v 4 skupine. Udeleženci prejmejo
seznam s štirimi vprašanji, o katerih razpravljajo in potem
zapišejo odgovor.
Vprašanja so:
1. Katere informacije o covidu-19 po vašem mnenju temeljijo
na psevdoznanosti ali teoriji zarote?
2. Katere informacije o covidu-19 so po vašem mnenju
resnične?
3. Zakaj mislite, da so resnične?
4. Kakšno je vaše mnenje o covidu-19?
Po skupinski razpravi vsaka skupina podeli svoje odgovore,
temu pa sledi panelna razprava.
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Če udeleženci ne poznajo glavnih teorij zarote, jih vodja
navede nekaj (biološko orožje bodisi iz Kitajske ali ZDA;
globalna elita poizkuša pokazati še večjo nadvlado nad
populacijo; Bill Gates širi virus prek omrežja 5G z namenom
nadzorovanja sveta prek cepljenja; velika farmacevtska
podjetja želijo ustvariti večje zaslužke).
Vodja pomaga udeležencem razumeti, zakaj je večja
verjetnost, da nekatere informacije niso resnične (proces
argumentacije, znanstveni pristop).
Za zaključek razprave vodja poudari, da je pomembno
razumeti, kako mi oblikujemo svoja mnenja.

Sredstva –
orodja

seznam z vprašanji

9.5.4 Zaključek

a.
b.
c.
d.
e.

O čem se je vaše znanje izboljšalo?
Kateri del delavnice je bil za vas najbolj koristen?
Kateri del po vašem mnenju ni bil razložen dovolj dobro?
Kaj bi na delavnici spremenili?
Kaj boste v prihodnje delali drugače v povezavi z informacijami,
teorijami, članki itd.?
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9.6 Pristranske informacije
9.6.1 Predstavitev modula

V modulu so predstavljene pristranske informacije, ki so posredovane s strani
tradicionalnih medijev in družbenih omrežij. Mediji in družbena omrežja so neusahljiv
vir informacij in znanja, zato je zanimivo razpravljati o tem, kako so novice oziroma
informacije predstavljene, in analizirati morebitne pristranskosti in stereotipe.
Uvodno vprašanje vodij:
•
•

Ali poznate izraz pristranske informacije?
Kakšne so vaše navade v zvezi s spremljanjem medijev: Katere tradicionalne
medije uporabljate? Ali družbena omrežja uporabljate tudi za iskanje novic?
Katera družbena omrežja uporabljate v teh primerih?

Udeležencem se predstavi definicija pristranskih informacij, vključno s konceptoma
implicitna pristranskost in potrditvena pristranskost. Predstavijo se tudi lastništvo
medijev, politično izkrivljanje, cenzura in svoboda izražanja.
Implicitna pristranskost:
Predstavljena sta dva primera pristranskih informacij v medijih/na družbenih omrežjih:
1) Inuiti in kitolov. Zaradi kitolova Inuite pogosto prikazujejo kot morilce. Inuiti in
njihova tradicija/kultura/jezik: lov je med drugim jedro njihove tradicije in
življenja. Nekatera gibanja se zavzemajo, da se jim dovoli nadaljevanje
kitolova. Prisotni pa so tudi drugi izzivi, povezani z območjem, kjer Inuiti živijo,
saj so bogati z naravnimi viri (plin, minerali, kovine).
2) Vsakoletni lov delfinov na Ferskih otokih. Morilci versus Gibanje za zaščito
lokalnega jezika in kulture ter tradicionalnega načina življenja.
Po predstavitvi obeh primerov vodja spodbuja interakcijo, udeleženci pa delijo svoje
izkušnje s pristranskimi informacijami.

Cilji

Udeleženci bodo razvili kritično mišljenje, prepoznali
pristranske informacije, jih primerjali z drugimi viri
informacij, iskali kakovostne novice in oblikovali lasten
pogled na različne teme.
Glavni cilji so razvijanje kritičnih digitalnih veščin iskanja in
primerjanja informacij ter preverjanje vira informacij.
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9.6.2 Teoretično ozadje

Po aktivnosti prebijanja ledu vodje zastavijo dve uvodni vprašanji, da ugotovijo
navade udeležencev glede pridobivanja informacij. Vodje nato s pomočjo
projektorja predstavijo definicijo pristranskih informacij, vključno s konceptoma
implicitne pristranskosti in potrditvene pristranskosti. (5 minut)
Verjamemo, da udeleženci poznajo novičarske platforme in Facebook, verjetno pa
poznajo tudi druge medijske platforme (spletni časopisi, novičarske spletne strani
itd.).
V nadaljevanju vodja udeležencem predstavi dva primera pristranskih informacij.
(3 minute)
1. Inuiti in kitolov? Inuitski jezik, kulturna tradicija (na primer: mediji Inuite
predstavljajo kot eksotične, trdožive ljudi, ki se borijo za ohranitev
tradicionalnega načina življenja v iglujih). Ko se razpravlja o kitolovu, jih isti
mediji opisujejo kot krute lovce ali celo morilce.
2. Lov delfinov na Ferskih otokih/ferska kultura/jezik, turizem. V tej fazi vodja
zastavi nekaj uvodnih vprašanj preden nadaljuje s skupinsko razpravo:
(2 minuti)
• Ali veste kdo so lastniki medijev, ki jih spremljate? Kako lahko to
vpliva na novice v tem specifičnem mediju? Primer?
• Ali lahko identificirate politična izkrivljanja, če so prisotna v članku, ki
ga berete? Primer?
• Ali prepoznate kulturne pristranskosti/spolne pristranskosti, ko
prebirate novice?
• Ali poznate izraz medijska cenzura? Kako se manifestira v
ustvarjanju/objavljanju novic?
• Kaj pomeni svoboda izražanja? Kako se zagotavlja?
Sledi interaktivna razprava o primerih z udeleženci. Vodje spodbujajo razpravo s
poudarjanjem vsebine in spodbujanjem udeležencev, da izrazijo svoje ideje in
mnenja. (5 minut)
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9.6.3 Praktična aktivnost

Naslov
aktivnosti

Pristranske informacije: katero plat zgodbe
berem?

Okviren
čas
(trajanje)

8 minut

Dandanes smo vsakodnevno izpostavljeni izzivom masovnega
vala informacij s strani različnih medijev. Nekateri to opazijo,
drugi ne.
Po zaključku tega modula bodo udeleženci prepoznali in
obravnavali pristranske informacije s primeri, ki so specifični za
njihov teritorialni kontekst.

Cilji

Namen te aktivnosti je, da uporabniki samozavestno dostopajo
do digitalnih informacij, da pridobijo znanje, s pomočjo
katerega razvijajo kritičnost do digitalnih vsebin. Udeleženci
usvojijo veščine za iskanje različnih virov informacij in
postanejo zavedni medijski uporabniki.
Po koncu modula si bodo udeleženci lahko zastavili naslednja
vprašanja:
Kaj naredimo z informacijami, ki so nam predstavljene? Kako
naj jih beremo? Kako lahko preverim kredibilnost informacij in
se s tem izognem napačnim informacijam?

Metodologija
in opis
aktivnosti

Vodja predstavi članke (iz različnih perspektiv) o lovu na divje
prašiče (na primer: lov na divje prašiče z vidika varovanja živali,
z vidika lovca, z vidika živalstva, z vidika nadzorovanja
populacije divjih prašičev).
Vodja moderira interaktivno razpravo o temi. Udeleženci
izrazijo svoja mnenja in delijo svoje izkušnje in znanje o temi.
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Aktivnost je interaktivna in temelji na metodologiji aktivnega
poslušanja.
Vodje udeležence motivirajo, da uporabijo staro in novo, v
modulu pridobljeno, znanje za prepoznavanje potencialnih ali
obstoječih primerov pristranskih informacij. (največ 5 minut)
Vodje zaključijo aktivnost z vprašanji in odgovori. (3
minute).

Sredstva –
orodja

projektor

9.6.4 Zaključek

a. Ali menite, da boste po tej delavnici znali prepoznati pristranske
informacije?
b. Ali razlikujete med implicitno pristranskostjo in potrditveno pristranskostjo?
Poskusite pojasniti oba termina s praktičnim primerom.
c. Zakaj je po vašem mnenju vir informacij ključen za samo informacijo?
d. Ali ste kdaj prej naleteli na pristranske informacije? Kako ste jih prepoznali?
Ali lahko podelite s skupino?
e. Ali ste se naučili kaj novega med delavnico? Kaj točno ste izvedeli?
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10. Rezultati in poročanje
Metodologija, ki je predstavljena v tem dokumentu, se lahko uporabi na dva načina: kot
samostojna metodologija, namenjena izboljšanju digitalne pismenosti starostnikov s pomočjo
aktivne udeležbe na delavnicah ter s pomočjo aktivnosti, ki so prirejene njihovim potrebam in
predznanju; hkrati pa je metodologija del celotnega paketa orodij, ki podpirajo širši vnos znanja
in ozaveščanje o tveganjih, s katerimi se starostniki (in drugi) srečujejo in soočajo pri brskanju
po spletu, še posebej na družbenih omrežjih, in se nanašajo na proces zbiranja in analize
informacij. Pri opazovanju projekta FI.DO s te perspektive lahko metodologijo dojemamo kot
sestavni del priročnika, ki vodjem ponuja veliko teoretičnega znanja s področja lažnih novic in
napačnih informacij, ter resne videoigre, ki je orodje, ki združuje kreativnost, praktične veščine
za prepoznavanje lažnih novic in predstavlja igralni pristop v učnem procesu.
Vsaka komponenta se medsebojno dopolnjuje. Povratne informacije v obdobju testiranja
dokumentov omogočajo uporabnikom pridobivanje potrebnih izkušenj za nadgrajevanje orodij,
ki so predlagana v okviru projekta FI.DO. S tem se zagotavlja dostopnost posodobljenega
znanja in aktivnosti za boj proti lažnim novicam in napačnim informacijam.
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