2. Информационни безпорядъци (фалшиви новини, конспирация,
слухове, радикализация …)

В първата част на урока се разглеждат информационните безпорядъци, стратегиите за
борба с тях (проверка на фактите, контра-дискурс) и добавената стойност на МИГ.
Втората част е медийна информационна лаборатория (МИЛАБ). Тя представя
практически подход за преподаването на информационните безпорядъци.
Няколко понятия (вижте терминологичния речник)
 информационни безпорядъци
 договор за информация
 договор за споделяне
 проверка на фактите
 когнитивни склонности
 демократични общества
План
ЧАСТ I
Изграждане на знания
1. Информационните безпорядъци преди дигиталния свят
2. Информационните безпорядъци в дигиталния свят
3. Характеристики
4. Възможности и рискове, произтичащи от договора за информация и договора за
споделяне
5. Учебни цели, компетенции и добавена стойност на МИГ
6. Оценка
7. Обучителни материали
ЧАСТ II МИЛАБ
 Етап 1 - дейности
 Етап 2 - дейности
 Етап 3 - дейности

www.in-eduproject.eu

1

ЧАСТ I (4 сесии x 45 мин.)

Сесия 1: 45 мин.
1. Информационните безпорядъци преди дигиталната ера (20 мин.)
слухове, пропаганда, техники на убеждаване, манипулиране на изображения,
скандали или кампании за създаване на страх/клевети ...
Например: Студената война и изображенията на САЩ спрямо СССР
Полезен съвет на учителя:
Грешните новини „фалшиви новини“ ли са?
Дефиницията на „фалшиви новини“ всъщност изключва журналистическа грешка, тъй като е необходимо да е
налице намерение за предаване на невярна информация, за да бъде тя определена като „фалшиви новини“.

2. Информационните безпорядъци в дигиталния свят (25 мин.)
 Какво е новото по отношение на информационните безпорядъци?
Дискусия: Вземете добре известен пример за „фалшиви новини“.
Примери:
- има дърво в настърган пармезан;
- папата подкрепя избора на Тръмп;
- деца на роми се извеждат от училищата от организации;
- ромски мигранти къмпингуват в християнски гробища.
 какво наблюдавате?
 какви формати забелязвате (слух, градска легенда, хибридна заплаха, псевдо наука ...)?
Фактори, които улесняват фалшивите новини: отдалечаване от информационната фабрика
o Алгоритмите и тяхната логика: те насърчават популярни новини, а не качествена
информация
o Кликбейт (Clickbait – примамка/стръв за кликвания): привлекателните заглавия
привличат повече внимание и повече реклами въз основа на броя генерирани
кликвания
o Подтикване и класиране: насърчават електронната репутация и подтикват
потребителите да разширяват или създават фалшификати
o Когнитивни склонности: разчита се на стереотипите и нагласите на хората, по
специално склонността за потвърждаване.
o Ботове в социалните медии: автоматично усилват новините, включително
фалшивите новини, и могат да създадат усещането, че има огромно следване и
подкрепа за маргинални или малцинствени идеи.
o Трансграничен ефект: възползване от международното естество на Интернет, за да
се улесни политическа намеса от други страни
o Тролове и ферми за тролове: на някои хора се плаща, за да кликват и усилват
фалшивите новини
Какви са последиците от следното според вас?
 лекотата, с която изображенията могат да бъдат модифицирани в един
дигитален свят;
 лекотата на обогатяване и бързо разпространяване на идеите;
 лекотата на тролване за създаване на фалшиво усещане за подкрепа от
страна на тълпата за маргинални идеи
Полезен съвет на учителя:
Накарайте учениците да споделят любимите си фалшиви новини.
Спазвайте го за анализ на всяка стъпка от курса, така че да могат да виждат всички аспекти (от реторика до
цел до контра-дискурс)
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 Реториката на информационните безпорядъци (все още използвайки същите
примери)
o ние срещу тях: ако не сте с нас, това означава, че сте против нас, без средно
положение
o докажете, че грешим: поставяне на тежестта за доказване на другия лагер
o няма дим без огън: не съществува слух без елемент на истина
o много хора мислят като нас: използвайки аргумента на числата без доказателства
o емоция във връзка с информацията: използване на емоционален език срещу
рационално разсъждение
o експлоатация на често срещани когнитивни склонности (склонност за
потвърждаване, склонност за следване на авторитети…), често основаващи се на
стари митове, истории („преди беше по-добре“; илюминатите контролират света…)
Полезен съвет на учителя:
Накарайте учениците да обмислят примери за реторика на информационния безпорядък по време на
последните избори в своята страна.
Опитайте и сравнете резултатите с друга държава.
Обсъдете как комуникацията е станала по-ритуалистична, тоест не „акта на предаване на информация, а
представянето на споделени вярвания“. (Вж. James Carrey, 1989, Communication as Culture: Essays on Media and
Society, London: Routledge.)

3. Характеристики и мотивации, стоящи зад
Сесия 2: 45 мин.
информационните безпорядъци:
o Изграждане на онлайн репутация (забавление, обучение ...)
o Намесване в националната политика (дестабилизиране, поляризиране ...)
o Договор за споделяне (частни и публични разговори, коментари, усилване)
o Продажба на кликбейтове онлайн и генериране на трафик и печалба.
Разгледайте това моделиране на информационния безпорядък:

Фиг. 1: Матрицата на информационния безпорядък
Източник: Claire Wardle and Hossein Derakhshan
Information Disorder: Toward an interdisciplinary framework for research and policy making
Strasbourg : Council of Europe, 2017, стр. 5,
https://rm.coe.int/information-disorder-toward-an-interdisciplinary-framework-for-researc/168076277c.

www.in-eduproject.eu

3

Сравнете реториката на всеки механизъм със следната Схема на информационните
безпорядъци, която отчита секторите и актьорите, които са най-застрашени при
създаването и усилването на „фалшивите новини“. Обърнете внимание на отговорността
на масмедиите и социалните медии в процеса.
СЕКТОР

МЕДИИ

ПОЛИТИКА

ОБЩЕСТВО

Вид актьор

Вид мотивация

Вид фалшиви
новини

Въздействие

Масови медии

Трафик, печалба,
реклами

Кликбейт

меко

Социални медии

Трафик, печалба,
реклами

Сатира, Пародия

меко

Личности

Власт

Теории на
конспирацията

твърдо

Политически партии

Власт

Пропаганда

твърдо

Малки групи

Политическа
намеса

Екстремизъм

твърдо

Rogue agent / Трета
страна

Дестабилизация

Реч на омразата,
хибридна заплаха

твърдо

Група от гражданското
общество

Репутация

Градска легенда

меко

Ползвател

Признание

Търсене на
сензации

меко

Инфлуенсър

Влияние

Слух, сатира

меко

Фиг. 2: Схема на информационните безпорядъци
Източник: Divina Frau-Meigs, ‘Faut-il avoir peur des “fake news”?’
(Трябва ли да се страхуваме от фалшивите новини?) 2019

Резюме
Фалшивите новини са заплаха за целостта на информацията (мнение срещу факт,
манипулация ...)
Фалшивите новини са заплаха за демократичните общества (въздействие върху изборите,
политическа намеса от чужди държави ...)
Полезен съвет на учителя:
Накарайте учениците да проучат уебсайта на Европейския център за върхови постижения за борба с хибридните
заплахи, създаден от Съвета на Европа във Финландия. Помолете ги да обсъдят определението на „хибридни
заплахи“. Вижте как членовете на Центъра го поставят в контекста на „твърдото“ въздействие и адресирайте
заплахата за демократичните общества.
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4. Възможности и рискове от информационните
Сесия 3: 45 мин.
безпорядъци?
 Дискусия (15 мин.)
Били ли сте изложени на информационни безпорядъци?
Кой е най-добрият/най-лошият ви опит?
Как попаднахте на фалшивите новини?
Как разбрахте, че са фалшиви?
Как реагирахте: изобличихте? препратихте на приятели? игнорирахте?...
Полезен съвет на учителя:
Запазете фалшивите новини, които учениците са подбрали в по-ранния раздел на курса.
Накарайте ги да попълнят схемата на информационните безпорядъци (фиг. 2), където тя се прилага за техния
случай.

 Накарайте учениците да бъдат запознати с 3-те механизма на информационните
безпорядъци (вижте терминологичния речник):

Публичност

Скоростно разпространение

Автоматизация

Социални ботове /
зомби машини / вируси
/ Спамове / Дийпфейк

Ехо камери
Филтър балон
Тролове
Мемета
Когнитивни
пристрастия

Кликбейт
Алгоритми
Реклами (извличане на данни)

Фиг. 3: Трите механизма на фалшивите новини
Източник: D. Frau-Meigs, Faut-il avoir peur des “fake news”?’ (‘Should we be scared of fake news?’) 2019)
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Полезен съвет на учителя:
Изберете тема и накарайте учениците да се поровят в Интернет и да намерят реториката на всеки механизъм.
Например мемовете (скоростно разпространяване): малки илюстрации, които подсилват посланието, като тази
на Пепе Жабата (анимационен герой), приета от крайната десница в САЩ.
Например кликбейт (публичност): привлекателни заглавия, които се „харесват“ и се публикуват отново, без да се
чете действителната статия, или които може да съдържат фалшиви новини.
Например Дийпфейк (Deepfake) (автоматизация): модифицирани лица и звуци, които могат да накарат някоя
знаменитост да каже обратното на това, което е казал, или това, което може да го постави в неудобно положение
https://www.youtube.com/watch?v=Ro8b69VeL9U
Също така може да накарате учениците да отидат онлайн и да коментират поредицата
„Над шума“ от Изследователския институт за данни и общество, режисирана от Дана Бойд.
https://www.youtube.com/watch?v=CuFKYSSZtpo&feature=youtu.be

 Начини за развенчаване на фалшивите новини и борба с информационните
безпорядъци (неизчерпателни! )
СЕКТОР

Действие

Въздействие/цел

Примери

Журналистика

Проверка на фактите

Tineye, InVid

Платформа за
социални
медии

Сигнализиране

Проверка на
източника

Правителство

Регулиране

Незаконна реч
Клевета

Закон срещу речта
на омразата

Гражданско
общество

Развенчаване,
изграждане на контраразкази

Образование

Медийна и
информационна
грамотност

(Педагози,
НПО…)

YouTube

Демонетизация

Фиг. 4: Матрица за контрастратегии
Източник: D. Frau-Meigs, Faut-il avoir peur des “fake news”?’ (‘Should we be scared of fake news?’) 2019

 Някои решения (саморегулация) се приемат от самите масмедии и социални медии,
особено по време на избори (за запазване интегритета на изборите в демократичните
общества)
 Някои решения (регулации) се приемат от правителствата за предотвратяване на
хибридна заплаха, политическа дестабилизация и чужда намеса
 Някои решения (образование) се приемат от актьорите на гражданското общество, за
да се изгради устойчивост сред гражданите и да им се помогне да използват
критичното си мислене. Някои решения (образование) се приемат от участниците в
гражданското общество, за да се изгради устойчивост сред гражданите и да им се
помогне с МИГ да използват критичното си мислене
 Възможности и рискове (15 мин.)
Разгледайте възможностите и рисковете от информационните безпорядъци (от гледна
точка на актьорите, които ги създават и произвеждат, и от гледна точка на
актьорите, които ги усилват)
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•Публичност
(кликбейт)
•Скоростно
разпространение
(тролове)
•Автоматизация
(ботове)

Механизми

www.in-eduproject.eu

Възможности

•Изграждане на бизнес
•Подкрепа за идеите на
някого
•Евтина работна ръка
•Войнственост и
застъпничество

•Да бъдат
демонетизирани
от платформи
•Да бъдат
развенчани
•Други страни ще
създадат ботове,
за да
контраатакуват

Рискове

7

Изграждане на критичното мислене на учениците: АИР

АНАЛИЗИРАЙ

АИР

• механизми
• реторика
• формати

ИНТЕРПРЕТИРАЙ

• договор за информация
• договор за споделяне
•мотивация/въздействие

РЕАГИРАЙ

• инструменти за
проверка на фактите
• сигнализиране в
социалните медии
• изграждане на контранаративи
• познаване на закона клевета
•незаконна реч на
омразата

5. Фокус върху КРИТИЧНОТО МИСЛЕНЕ И ГРАЖДАНСКИТЕ КОМПЕТЕНЦИИ (7C) (15 мин.)
Критичното мислене дава възможност на потребителите да овладеят кодовете на
дигиталните медии и да бъдат саморефлексивни относно навигацията и участието си
онлайн. Когнитивните умения, които се подразбират, са свързани с търсенето и
валидирането на информация, както и с емоционалното разбиране на сложни
комуникационни ситуации, като фалшивите новини и информационните безпорядъци.

The 7 C(ompetences)
0

COMPREHENSION

CRITICAL THINKING

MIL

CITIZENSHIP

CROSS-CULTURAL
COMMUNICATION

COLLABORATION &
CONFLICT(S) RESOLUTION
CREATIVITY

CONSUMPTION

LEGACY Media

DIGITAL MEDIA

Вижте въведението и терминологичния речник
Гражданството е компетентността, която позволява на потребителите да бъдат активно
отговорни онлайн, като знаят своите права и отговорности и изграждат устойчивост срещу
информационните безпорядъци, като същевременно се ползват от предимствата на онлайн
присъствието.
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 Разделение на МИГ компетенциите по категории/индикатори за КРИТИЧНО
МИСЛЕНЕ

И ГРАЖДАНСТВО
Учениците трябва да могат:
да разбират и описват механизмите на информационните безпорядъци

да отговарят на информационните безпорядъци и да ги развенчават
(инструменти за проверка на фактите)

да изброяват начините за борба с дезинформацията

да се предпазят от прекомерните рискове на усилването и скоростното
разпространение

да насърчават здравословното онлайн присъствие чрез активно участие

 Добавена стойност на МИГ към човешките права
 свобода на изразяването
 участие

Сесия 4: 45 мин.
6. ОЦЕНКА
Изберете един пример за фалшиви новини и отговорете на следните въпроси, като
използвате схемата за информационните безпорядъци (фиг. 2 и фиг. 3): Кой е създал
фалшивите новини? С каква цел? Използвайки какъв формат или тип фалшиви новини?
Използвайки какви механизми?
7. Материали за подпомагане на обучението (вижте допълнителния раздел към
Плановете на уроците)
 Препратки към други материали и ресурси
 Полезни връзки за педагогическа анимация
 Терминологичен речник
 Полезен софтуер за интегриране на МИГ в резултатите от обучението (онлайн
ресурси по държави)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10wxgYEe9O8GiSKo8kTjv8uQqpkOeHJp5_k0ytB
cZsdU/edit?usp=sharing
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Да ОТИДЕТЕ ПОНАТАТЪК

ЧАСТ II. МИЛАБ (4 сесии x 45 мин., съгласно разпределения график за МИГ)

Дейностите на МИЛАБ са разработени в съответствие с трите етапа (1 – начален, 2 консолидиращ и 3 – задълбочаващ). Трите етапа са ориентировъчни: те могат да се
следват, както е предложено по-долу или да се използват в „plug-in“ модулен подход, в
зависимост от времето, определено за МИГ и/или желаното ниво на резултата.
Те включват няколко педагогически дейности, като: семинари, ролеви игри, писмени
упражнения и игри. Те изследват различни медийни формати като блогове, видеоклипове
и уеб статии с цел изграждане на умения за критично мислене на учениците (AТР).

ПРОУЧВАНЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА ОПРОВЕРГАВАНЕ ЗА ГРАЖДАНСКО И
КРИТИЧНО МИСЛЕНЕ:
Принос към социалните медии чрез туит, пост, история ...

ЕТАП 1 (15-16):
РАЗБИРАНЕ НА ВИДОВЕТЕ ИНФОРМАЦИОННИ БЕЗПОРЯДЪЦИ
 СЪЗТЕЗАНИЕ „НЕДОБРОСЪВЕСТНОСТ“ (3 X 45 МИН.)
Целта на това упражнение е да даде възможност на учениците да осмислят капаните
и триковете на когнитивните склонности (виж терминологичния речник). Първо,
помолете учениците да отидат на даден уебсайт, който предоставя списък на
когнитивните склонности!
Полезен съвет на учителя:
Потърсете който и да е уебсайт, предлагащ забавни презентации на когнитивни склонности. По подразбиране,
може да използвате статията в Уикипедия.

След това, в малки групи, помолете учениците да
- създадат история с фалшива новина
- разработят аргументите, които ще засилят когнитивните склонности, които са
избрали
- планират стратегията за разпространение и усилване.
Все още в малки групи, накарайте учениците да работят върху контра-разказ.
Накрая направете презентация в клас и подредете по степен най-лошите (найубедителните) фалшиви новини. Помислете какво би се случило, ако бъдат публикувани.
Като друга възможност
 ИГРАЙТЕ ИГРАТА НА ФАЛШИВИ НОВИНИ: отхвърлете цялата етика и се престорете, че
сте безскрупулен медиен магнат
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Полезен съвет на учителя:
Потърсете онлайн играта „getbadnews“, налична на

www.getbadnews.com

 ОЦЕНКА (45 мин.)
Вземете примери за конспиративни теории, напр. Майкъл Джексън е все още жив или
идеята, че човек никога не е ходил на луната.
Потърсете видеоклипове в YouTube и направете анализ като следвате схемата за
информационните безпорядъци (фиг. 2 и фиг. 3):
Кои са актьорите?
Каква е типологията?
Каква е мотивацията?
Какви са механизмите?
ЕТАП 2 (16-17):
ОВЛАДЯВАНЕ НА „ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ“
 АНАЛИЗ НА ТЕОРИЯТА НА ЗАГОВОРА (3 X 45 МИН.)
Изберете уебсайт, който говори за теория на конспирацията!
Първо, в малки групи, накарайте учениците да
- изберат конспиративна теория
- разработят аргументите, които засилват реториката на теорията:
ние срещу тях; докажете, че грешим; няма дим без огън; много хора мислят като нас;
емоция по отношение на информация; експлоатация на общи когнитивни склонности
...
- планират стратегията за разпространение и усилване
След това целият клас избира една от конспиративните теории, разкрити от групите, и я
развенчава:
Използвайте един от инструментите за проверка на фактите (например InVID
plug-in) (вижте фиг. 4: матрица на контра- стратегиите)
Напишете (и публикувайте, ако всички са съгласни) аргумент за опровергаване
срещу дадена конспиративна теория.
 ОЦЕНКА (45 мин.)
РОЛЕВА ИГРА НА УЕБ ДЕТЕКТИВ:
Представете си, че сте уеб детектив. Сравнете три ресурса за проверка на фактите
от вашата страна и избройте техните силни страни. Оправдайте собственото си
използване на тези ресурси, за да бъдете истински репортер.
ИЛИ

СЦЕНАРИЙ „ПОДВЕЖДАЩ ДЕТЕКТИВ“: Представете си, че сте открили важна фалшива
новина (потърсете фалшива новина онлайн) и че трябва да я развенчаете! Наблюдавайте,
анализирайте и покажете поне 5 причини, които доказват, че това е фалшива новина.
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Полезен ресурс:
Може да пожелаете да се вдъхновите от плакат на линка по-долу, който води един
„Подвеждащ детектив“ да търси отговори: С
https://d1e2bohyu2u2w9.cloudfront.net/sites/default/files/tlr-asset/document-cs-educationfakenews-poster-release-lr.pdf

ЕТАП 3 (18-19);
ИЗГРАЖДАНЕ НА УСТОЙЧИВА СТРАТЕГИЯ СРЕЩУ ФАЛШИВИТЕ НОВИНИ
 Анализ на хибридна заплаха (2 X 45 мин.)
Разгледайте таблиците по-долу, изготвени от Стратком на Съвета на Европа. Те
показват темите, които са най-усилени в социалните медии в балтийските страни.
Едната таблица показва усилените теми в социалната мрежа VKontakte, а другата
показва тези, които са усилени в социалната мрежа Facebook.
Помислете за най-популярните теми: върху кои въпроси е наблегнато?
Защо се появяват теми като Втората световна война и СССР?
Сравнете тяхното разпространение във VKontakte (руска социална мрежа) срещу
Facebook (американска социална мрежа).
Какво разкрива това усилване по отношение на манипулацията и реториката?
Използвайте списъка с реториката на фалшиви новини по-долу, за да аргументирате
мнението си:
o ние срещу тях
o докажете, че ние грешим
o няма дим без огън
o много хора мислят като нас
o емоция във връзка с информацията (носталгия, страх, ...)
o експлоатация на често срещани когнитивни склонности (склонност за потвърждаване,
склонност към следване на авторитети ...), често разчитащи на стари митове, истории
(по-добре беше преди ...)
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Източник: https://www.stratcomcoe.org/virtual-russian-world-baltics страница 24 и 28
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Полезен съвет на учителя:
Пример на ресурси за проверка на фактите:




Наръчникът за проверка [http://verificationhandbook.com/] предлага изчерпателно ръководство за проверка
на генерирано от потребители съдържание по време на извънредни ситуации, бедствия и други извънредни
събития..
First Draft News е сайт, посветен на предоставянето на безплатни учебни ресурси за верификация на
очевидци и социални медии.
TED беседата от Маркам Нолан озаглавена „Как да разделим факт и фикция онлайн.“:
https://www.youtube.com/watch?v=sNV4yIyXXX0

Още ресурси можете да намерите тук: https://ijnet.org/en/story/11-tools-verification-and-fact-checking-2016

Или тук:
https://factcheckingday.com/

 Стратегия за опровергаване (45 мин.)
Избирайки една от „макротемите“ в таблиците по-горе, напишете и
публикувайте аргумент за опровергаване, който се противопоставя
на популярността на темата (пример: може да искате да адресирате
въпроса за „негражданите“ (мигранти? малцинства? .. .) или
потенциалната връзка между „СССР“ и „Русия“…)
 ОЦЕНКА (45 мин.)
Представете си каква хибридна заплаха може да бъде осъществена във вашата страна.
Според Европейския парламент хибридната атака е „явление в резултат на конвергенция и
взаимосвързаност на различни елементи, които заедно образуват по-сложна и многоизмерна заплаха.
Хибридният конфликт и хибридната война са две специфични категории, при които някои хибридни тактики се
използват от дадена държава за постигане на стратегическите й цели.‘
Източник : https://epthinktank.eu/2015/06/24/understanding-hybrid-threats/

Напишете кратка статия за хакерите, свързани с държавата,
техните мотивации, цели и интереси в дестабилизирането на
вашата страна.
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