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ИНСТРУМЕНТИ ЗА МАНИПУЛАЦИЈА ВО МЕДИУМИTE - задачи 

 

Задача 1 

Учениците се делат во 2 групи. Едната група ќе бидат новинари, другата група ќе бидат 

гледачи.  

ЗАДАЧА: Симулирајте ТВ дебата со модератор и 5 учесници, на тема: задолжително 

носење на униформи во училиште. 

После 5 мунитна дебата, направете анализа на истата преку одговарање на следните 

прашања:  

 Дали имаше мислења „за“ и „против“  

 Дали имаше конфликтни одлуки? 

 Имаше ли натпреварување во идеите? 

 Имаше ли плурализам во мислењата? 

 Какво беше иднесувањето на модераторот? Дали тој/таа имаше неутрална 

позиција или дали се приклучи кон позицијата на своите гости? 

 Дали дискусијата/дебатата беше информативна и те натера да анализираш или 

дали беше манипулативна? 

 

Зачада 2 

Како да се избегне манипулацијата?  

Учениците се поделени во 2 групи. Секој ученик запишува на лист 2 начина како да се 

избегне манипулација, дискутираат за своите идеи во групата и избираат 4 идеи кои ќе 

презентираат пред останатите.  

  

Задача 3  

Поделени во 2 групи, анализирајте го негативното влијание на маницпилација со 

информациите кои се пласирани во медиумите, преку следниот извадок:  

„Еден од најсериозните негативни ефекти на телевизијата, а особено на интернетот, е 

зависноста и „перењето на мозоци“ преку манипулација со информациите. Модерните 

онлајн жртви-зависници, кои живеат во вируелниот поростор, можат да се споредат со 

Дон Кихот, познатиот лик од книгата Дон Кихот од Мигел де Сервантес, кој пред 4 века 

прикажал како еднонасочното и неконтролирано читање може да доведе до неред и 

искривување на чувството на реалност и одалечување на човекот од времето и 

местото. Како што „човекот од Ла Манча“ бил под влијание на романтичните книги и 

приказни од неговиот век, во денешно време, имаме многу жртви на онлајн светот кои 
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се оставени на милост и немилост на маницпулацијата со информации“ (Извор: 

интернет) 

1. Првата група дава примери за манипулација во медиумите  

2. Втората група дава примери за негативните ефекти од медиумската 

манипулација и сугестии како истите да се избегнат 

Групите ги презентираат своите одговори пред другите.  

 


