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Tema: Moč informacijskih in komunikacijskih tehnologij 
 

 

Razdelek 3: Tehnologija kot orodje za manipulacijo in nadzor 
 
V naši dobi, preplavljeni z mediji, se zdi ogromna količina informacij, s katero nas zasipajo, včasih 
neobvladljiva. Pošiljanje novic, objavljanje na blogih in stalno posodabljanje podatkov ustvarjajo 
nenehen tok besed, kjer tisoče glasov in mnenj tekmuje za našo pozornost. Komu naj prisluhnemo? 
Komu naj zaupamo? Jim lahko zaupamo? Kaj je njihov namen? V naglo spreminjajoči se informacijski 
dobi, ko so kompleksne informacije pogosto strnjene v nekaj zvenečih besed, so to ključna vprašanja, 
ki si jih moramo postaviti. Za našo in prihodnje generacije je izjemno pomembno razvijati veščine, ki 
nam pomagajo razbrati, kaj je vsebina sporočila in kdo je njegov avtor. 
 
Opomba: Ta enota vsebuje povezave na spletna mesta, kot je YouTube. Vsebina zunanjih mest se 
lahko spremeni, zato je treba preveriti, ali je primerna za učence. 
 
Učni izidi tega razdelka 
 
Učenci bodo zmožni: 

 razumeti vplivno moč medijskega sporočanja v družbi 

 razmisliti, ali so informacije, ki jih prejmejo, nevtralne ali pristranske 

 razumeti, da lahko propaganda pripelje v ubijanje in genocid. 
 
Priložena gradiva 
 
Gradivo št. 7 Preglednica o informacijski tehnologiji 
Gradivo št. 8 Propagandne podobe  
Gradivo št. 9 „Avtoportret z zamislijo“, avtor Juraj Melis 
Gradivo št. 10 Cenzura 
  
Dejavnost v razredu št. 1 Razširjanje sporočil 

 
Vir: © Shutterstock 
 
 
Internet, družbeni mediji, televizija, radio, časopisi, plakati in letaki so različna komunikacijska 
orodja, ki se uporabljajo za razširjanje sporočil in mnenj. Ti viri informacij komunicirajo na različne 
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načine in z njimi lahko ciljno nagovorimo različna občinstva. Kot sredstva komuniciranja imajo 
prednosti in slabosti. Ko boste z učenci obravnavali različne načine medijskega sporočanja, jih 
razdelite v šest skupin in jim razdelite gradivo št. 7. Vsaki skupini dodelite enega od medijev, 
navedenih v preglednici. Njihova naloga je, da se domislijo sporočila ali dogodka, ki ga želijo 
promovirati z uporabo tehnologije, ki jim je bila dodeljena. Spodbudite jih k razmisleku, koga želijo 
doseči s sporočilom – kdo je njihovo občinstvo? Razmislijo naj tudi o prednostih in slabostih 
uporabljene tehnologije pri razširjanju sporočila med širše občinstvo. Vsaka skupina naj nato posluša 
rešitve drugih skupin in oceni, kako uspešne so bile pri sporočanju svoje zamisli ali koncepta. 
 
 
Skupinska dejavnost št. 1 Manipulacija javnega mnenja 
 
„Močno sredstvo za ponovno izgradnjo posameznika, njegove ideologije, njegovega načina življenja, 
njegove gospodarske dejavnosti.“ Ta stavek bi se lahko nanašal na katero koli sodobno obliko 
komunikacije, v resnici pa so z njim leta 1931 v sovjetski komunistični partiji opisali vpliv serijsko 
proizvedenih plakatov na javno mnenje. Podobnega mnenja je bil minister za propagando v 
nacistični Nemčiji Joseph Goebbels, ko je razmišljal, kako je mogoče pozornost ljudi pritegniti z 
radiem, filmom in umetnostjo. Izjavil je, da je „bistvo propagande v tem, da ljudje sprejmejo neko 
zamisel tako iskreno in korenito, da se ji na koncu popolnoma uklonijo in se ne morejo nikoli več 
odmakniti od nje“. 
 
Ko boste obravnavali moč propagande, razdelite razred v dve približno enako veliki skupini in 
razdelite gradivo št. 8. Te podobe so v različnih obdobjih uporabljali po vsej Evropi, da bi z njimi 
manipulirali javnost in jih prepričali v sporočila, ki so jih vsebovale. Učenci naj razmislijo o naslednjih 
vprašanjih: 

 Kaj je temeljno sporočilo vsake posamezne podobe? 

 Katera vizualna sredstva so v podobah uporabljena, da bi bilo njihovo sporočilo učinkovito 
posredovano? 

 Kako je oblikovano besedilo, da bi pritegnilo pozornost in spodbudilo čustven odziv? 
 
V naslednji vaji si oglejte videoposnetek „Večni Jud“, propagandni antisemitski film, ki so ga nacisti 
posneli leta 1940. Ustvarili so ga pod pretvezo, da gre za dokumentarni film, dejansko pa so v njem 
poskušali Jude ponižati in razčlovečiti v očeh nemških državljanov. Nacisti so se zavedali, da je film 
odličen medij za širjenje tovrstne sovražne propagande. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?t=57&v=QnirFkCuY_s  
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 Kako so se učenci odzvali na film? 

 Skupaj razpravljajte, kako so nacisti uporabili podobe podgan in Jude enačili z njimi. Ali 
razumejo, kako je ta primerjava prispevala k učinku razčlovečenja Judov? 

 Ali lahko učenci poiščejo sodobne primere, po možnosti iz vaše države, ko se kakšno skupino 
ljudi primerja z živalmi? Kakšne so posledice tovrstnega razčlovečenja? 

  
 
Dejavnost v razredu št. 2 Vplivanje na mnenje prek radia in televizij 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DIRCispGotg&spfreload=10  
Vir: CriticalPast.com 
 
Leta 1950, na vrhuncu hladne vojne, je ameriška radijska postaja Radio Free Europe začela iz 
Zahodne Nemčije oddajati v komunistične države Vzhodne Evrope. Postajo je financirala ameriška 
Centralna obveščevalna agencija (CIA), njena naloga pa je bila spodkopavati komunizem. Zagotavljala 
je, da so prebivalci vzhodne Evrope stalno prejemali politične, gospodarske in kulturne novice z 
Zahoda. Zanje je bila edini vir teh informacij. 
 
Po drugi strani je Sovjetska zveza za širjenje svoje propagande med občinstvom doma in v tujini 
uporabljala različne komunikacijske kanale. Naslednji videoposnetek z naslovom Glas nekoga 
drugega je bil namenjen otrokom, njegovo osnovno sporočilo pa je govorilo o nevarnostih Zahoda. 
Zgodba pripoveduje o prevzetni in zoprni sraki, ki se vrne iz tujine, prepričana, da je boljša od vseh 
drugih. Vendar druge ptice iz skupnosti v gozdu srako prav kmalu postavijo na njeno mesto. 
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https://www.youtube.com/watch?v=NXY2DD8Y8D8 
Vir: WarWorldMovies, YouTube 
 
Po ogledu posnetka se z učenci pogovorite, kako te vsebine na bolj posreden način obveščajo o 
vprašanjih v zvezi s hladno vojno. Razmislite zlasti o paranoičnem strahu obeh strani pred drugo, in o 
tem, kako je bila vsaka od njiju vedno pripravljena opozoriti na napake in pomanjkljivosti druge. 
 
V naslednji vaji učencem razdelite gradivo št. 9, ki vsebuje fotografijo z naslovom „Avtoportret z 
zamislijo“ Juraja Melisa (1942–). Melisova fotografija, ki je nastala leta 1980 na Češkoslovaškem, je 
na kljubovalen in premišljen način skozi umetnost pokazala, kako poskušajo totalitarni režimi 
nadzirati razmišljanje ljudi, hkrati pa tudi, kako lahko razmišljanja in zamisli posameznika na koncu 
privedejo do svobode. Spodbudite učence, naj po zgledu Melisove fotografije sami ustvarijo 
fotomontažo na temo svobode misli in izražanja. 
 
Dejavnost v razredu št. 3 Razprava o cenzuri  
 

 
http://www.dailymotion.com/video/x1iqmge_turkish-president-takes-to-twitter-to-criticise-ban-on-
social-media-site_news 
Vir: Euronews 
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Leta 2014 je predsednik Turčije Abdullah Gul kritiziral predsednika vlade Recepa Tayyipa Erdogana, 
ker je poskušal prepovedati spletna mesta nekaterih družbenih medijev, kot sta Facebook in Twitter, 
in s tem povzročil buren odziv turških državljanov in zunanjih opazovalcev. Recep Tayyip Erdogan je 
trdil, da ljudje po internetu širijo lažne informacije o njem, da bi oslabili njegov položaj v vladi, 
njegovi nasprotniki pa so trdili, da turško družbo obveščajo o njegovem slabem vodenju vlade. 
 
Skupaj z razredom si oglejte videoposnetek in razpravljajte o naslednjih vprašanjih: 

 Kako politiki uporabljajo internet in družbene medije v svojo korist? 

 Kako lahko internet politike prisili k odgovornemu ravnanju in zagotovi javni nadzor nad 
njihovimi dejanji? 

 Bi politiki sploh kdaj smeli imeti možnost, da cenzurirajo javno dostopne informacije? 
 
Za primerjavo z zgoraj omenjenim sodobnim primerom razdelite učencem gradivo št. 10, da si 
ogledajo primera državne cenzure v demokratičnem in totalitarnem okviru. Gradivo prikazuje, kako 
je francoska vlada cenzurirala časopise med alžirsko osamosvojitveno vojno od leta 1954 do 1962 in 
kako je komunistična Poljska cenzurirala pisma državljanov v osemdesetih letih 20. stoletja. 
 
 


