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СПРЕВУВАЊЕ СО ЛАЖНИ ВЕСТИ - презентација  

https://prezi.com/az86wzuof3jy/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 

 

Што ќе правиме денес?  

- Ќе учиме за лажни вести и зошто тие постојат 
- Ќе направиме рефлескија како нашите мислења влијаат врз начинот на кој ја 

евалуираме информацијата  
- Ќе поразговараме и ќе повежбаме употребувајќи критериуми за евалуација на 

информациите кои ги наоѓаме онлајн  

Дискусија 

- Каде вообичаено ги наоѓаме вестите? 
- Зошто е важно да одлучиме дали информациите кои ги наоѓаме се веродостојни? 

Лажни вести 

- Намерно објавени лаги, пропоганда и погрешни информации кои имаат за 
намера да доведаат до заблуда отколку да ги забавуваат читателите за 
финансиска, политичка или друга цел (Википедија) 

- Тие можат да бидат пренатрупани, исполнети со текст кој едвај се чита, искрено, 
тешки за гледање. Но странаца со лажни вести не треба да ве натера да останете 
таму долго. Тие имаат потреба вие само да кликнете на нив, и имаат потреба да 
ја споделите нивната содржина (Вашингтон пост - Washington Post) 

Анализа на лажните вести 

- Сатира / пародија 
- Лажни сајтови  
- Реални сајтови за „лажни вести“ 
- Микс од лажни и вистински вести  
- Политичко пристрасни 
- Псевдонаука  
- Кликјебт  

Ефект на ехо-комора (ехо-соба) 

„членовите на хомогена група лесно можат да бидат излажани кога ќе им се 
презентираат лаги кои се во согласност до нивните заеднички ставови. За жал, луѓето 
вообичаено формираат вакви ехо-комори на социјалните мрежи и во вистинскиот 
живот. Ние наоѓаме комоција и сигурност кога сме опкружени со луѓе кои се слични на 
нас“ (Такис Метакас - Takis Metaxas) 

Флуентна хевристика  
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„Ние преферираме информации кои се лесно се процесираат, односно оние кои се 
сметаме дека се повистинити и поубави“ (Харвард Бизнис Ривју – Harvard Business 
Review) 

Рефлескија  

- Размислете за ситуација во вашиот живот кога се дошле до некоја лажна вест или 
време кога когнитивната пристрасност влијела врз вашето разлислување 

- Дали некогаш некоја вест имала влијание врз вашето размислување? 
- Кои се некои пристрасности кои можат да влијаат на начинот на кој што реагирате 

или ги интерпретирате информациите? 

Критериуми за евалуација на натписи  

- Кој е авторот на публикацијата? 
- Кои се гледиштата на авторот/публикацијата и како тие се поврзани со вашите 

гледишта? 
- Која е публиката за која е намент натписот? 
- Кои докази ги користи авторот за да ги поддржи своите гледишта?  
- Што недостасува во натписот?  

Активност 

Со вашата група, критички прочитајте натписи и изберете некој натпис.  

Можете да ги употребите дадените линкови за да изберете натпис или изберете свои 
извори на натписи 

Заклучоци 

- Анализираје ја содржината/суштината, не површината/надворешниот изглед 
- Имајте  перспективата, а не пристрасност  
- Погледнете ги карактеристиките на квалитетното новинарство (Етички кодекс на 

друштвото на професионални новинари) 
- Најдете го оригиналниот извор на приказната/натписот 
- Контролирајте ги вашите емоции  

Примери:  

https://www.businessinsider.com/most-viewed-fake-news-stories-shared-on-facebook-

2019-2019-11 

https://researchguides.ben.edu/c.php?g=608230&p=4220071 


