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Tema Moč komunikacije – informacijske tehnologije 
 
To temo bomo predelali v treh ločenih razdelkih. V vsakem je obdelan poseben vidik te teme, kar 
omogoča različna spoznanja in izzive. 
 
Razdelek 1 Kako informacijska doba spreminja naš svet in življenja? 
Razdelek 2 Informacijske tehnologije kot orodja za opolnomočenje 
Razdelek 3 Informacijske tehnologije kot orodja za manipulacijo in nadzor 
 
V posameznem razdelku so: 

 Navodila za učitelja 

 Dejavnosti 

 Vizualno in tekstovno gradivo 

 Priporočeni spletni viri  
 
Dejavnosti lahko obsegajo razprave pod vodstvom učitelja, skupinsko delo, samostojno učenje in 
uporabo zgodovinskega gradiva iz primarnih in sekundarnih virov. Učitelji lahko sami presodijo, 
katere razredne ali skupinske dejavnosti bodo izvedli. 
 
Pregled teme 
 
Informacijska doba, imenovana tudi računalniška doba ali digitalna doba, je spremenila sodobni 
življenjski slog na načine, ki jih do pred kratkim sploh ni bilo mogoče predvideti. Danes imamo 
takojšen in neposreden dostop do informacij 24 ur na dan, sedem dni na teden. Prek prosto 
dostopnih spletišč za izmenjavo informacij, kot je Wikipedija, lahko izvemo stvari, za katere še nikoli 
prej nismo slišali, ali pa podatke spremenimo, če menimo, da niso točni. Wikileaks nam ponuja 
vpogled v delovanje vlad in organizacij, kot ga pred tem še ni bilo. Prek družbenih medijev, kot sta 
Facebook in Twitter, je mogoče sprožiti revolucijo ali se, v bolj vsakdanjem slogu, v realnem času 
pogovarjati z družinskimi člani in prijatelji po vsem svetu. Vendar pa vsi ne sodelujejo v teh 
izmenjavah. Tako iz sodobnih kot zgodovinskih razlogov je mogoče ljudem po Evropi in v drugih delih 
sveta onemogočiti dostop do informacij, kar negativno vpliva na njihovo pridobivanje znanja in 
osebni razvoj. Nagel porast tehnologij digitalnih medijev in vsebine, ki jo ustvarjajo, pomeni, da se 
moramo naučiti analizirati in kritično sprejemati sporočila, ki nam jih posredujejo. Kdo nas nagovarja 
in kaj nam želi povedati? So informacije pristranske ali nevtralne? Jim je mogoče zaupati? Vse to so 
pomembna vprašanja za državljane v informacijski dobi. Evropska zgodovina nas uči, da segajo 
korenine tehnološkega in digitalnega napredka 21. stoletja v čas pionirskih poizkusov in izumov 
predhodnih desetletij in stoletij. Sodobne družbe se lahko tudi oprejo na izkušnje prejšnjih družb pri 
tem, kako razbrati subtilne namene medijskih sporočil. Včasih so od te sposobnosti lahko odvisna 
tudi življenja. 
 
Opredelitve pojmov 
 
Informacijska doba 
Imenujemo jo tudi računalniška doba ali digitalna doba in je prelomno obdobje v razvoju človeštva, 
saj označuje prehod iz industrijskega obdobja preteklosti v globalno povezan svet. 
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Internet 
Njegove korenine segajo v šestdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so medsebojno povezali 
računalniške sisteme po svetu, zato nima osrednje strukture upravljanja. 
 
Svetovni splet 
Vzpostavljen je bil leta 1991, ko so z uvedbo hiperpovezav in enoličnih krajevnikov vira (URL) 
medsebojno povezali vse informacije na internetu. 
 
Splet 2.0 
Izraz, ki je bil prvič uporabljen leta 2005, se nanaša na novo razvojno fazo interneta, ko ta vključuje 
vsebine, ki jih ustvarijo uporabniki prek družbenih medijev. 
 
Družbeni mediji 
Informacijska omrežja in platforme, ki omogočajo interaktivnost uporabnikov in ustvarjanje vsebin. 
 
Tradicionalni mediji 
Televizija, tisk, radio. 
 
Propaganda 
Poskusi, da bi z zavajajočimi, napačnimi ali selektivnimi, pogosto čustveno nabitimi informacijami, 
vplivali na mnenje ljudi ali ga poskusili spremeniti. 
 


