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ИНСТРУМЕНТИ ЗА МАНИПУЛАЦИЈА ВО МЕДИУМИTE - работилницата 

*Предвидено времетраење на работлницата – 40 минути  

 

ЦЕЛИ НА РАБОТИЛНИЦАТА:  

● Истражување на концептот за манипулација, развивање на критичко размислување; 

● Идетификација на квалитетни информации и манипулативни пораки, аналзирајње и 

критичко интерпретирање на медиумските продизводи;  

● Разбирање на местото и улогата на медиумите во динамиката на современото 

општество; 

● Изразување на мислење и ставови кон примените информации.  

 

ОЧЕКУВАНИ ИСХОДИ: 

 Ги распознаваат формите на манипулација во медиумите;  

 Разивање на критериуми за селекција и евалуација за сетоа она што го читаат, 

слушаат и гледаат;  

 Знае како да избегне медиумска манипулација;  

 Ги знае негативните ефекти од манипулацијата.   

 

ВОВЕД 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА https://view.genial.ly/5f57cbf8b7c8000cf4e0dfcf/presentation-untitled-genially  

 

Што е манипулација?  

● Манипулација е дејство со кое социјалниот актер (личност, група, заедница) е 

натерано да размислува или да дејствува во склад со интересите на иницијаторот, а 

не согласно со споствените интереси.  

● Употреба на техники кои намерно ја изобличуваат вистината, оставјќи впечаток на 

слободна мисла и донесување на одлуки.  

● Манипулација со информациите преку медиумите е феномен кој што се среќава во 

повеќе земји кои имаат диктаторски политички режим или кревка демократија, каде 

https://view.genial.ly/5f57cbf8b7c8000cf4e0dfcf/presentation-untitled-genially
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што луѓето кои имаат интерес во политика или бизниз ги употребуваат медиумите 

кои ги поседуваат за да манипулираат со јавното мислење во нивен интерес.  

 

Техниките за манипулација во медиумите варираат, но можеме да споменеме неколку:  

1. Селективно преставување на фактите  

2. Мешавина на факти и мислења  

3. Не целосни изјави  

4. Фокус на деталите за да се прикрие основата  

5. Употреба на „етикети’  

Видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=oKMTVRu5Guk 

 

Задача 1 

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

гледачи.  

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? 

 

АНАЛИЗА 

https://www.youtube.com/watch?v=oKMTVRu5Guk
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 Претставниците на секоја група ги искажуваат своите мислење и она што тие сметаат дека 

треба да се промени за да не дојде до манипулација на јавното мислење и презентирање 

на вестите на вистински начин.  

Зошто медиумите употребуваат теники за манипулација?  

Интересот за манипулација на јавното мислење може да поттекнува од власта или други 

институции, странки или економски групи. Главните цели на оние кои го водат процесот на 

манипулацијат преку медиумите се:  

● здобивање со следбеници за поддршка или регенирање на идеа/идеологија или 

личности: 

● одвлекување на вниманието на општеството од важните проблеми и промени во 

насоки кои ги одредува политичката или економската елита;  

● обесхрабување на манифестација на цивилниот дух и учество во општесвени дејства 

кои би генерирале промени.  

 

Задача 2 

Како да се избегне манипулацијата?  

Учениците се поделени во 3 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.  

Како да се избегне манипулацијата?  

За да се избегнат замките на манипулација, важно е:  

● да се има критичко однесување кон информациите – ова значи да се употребу 

„филтерот на здрав разум“?   

 изворот од каде што доаѓа, дали е посветена институција или институција која има 

сомнителна репутација?  

● да се провери, таму каде што тоа е возможно, примената информација; 

 да се внимава на насловот и содржината: вообичаено „бомбастични“ наслови 

сугерираат дека станува збор за лажни вести; содржина која тешко се проверува или 

кога постои голема разлика во она што е кажано и она што ни е познато; кога постои 

недоследност или нелогични аргументи кои предизвикуваат недоумица.  

● да побараме повеќе независни извори: две или повеќе телевизиски куќи, портали, 

весници, радио станици со различни сопственици;  
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● да ја негуваме нашата способност за донесување на заклучоци базирани на 

инфромациите кои сме ги добиле, а не да дозволиме некој друг да донесува 

заклучоци за нас. Инаку се ставаме во позиција да бидеме манипулирани.  

 

 

РЕФЛЕКЦИЈА 

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 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.  
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