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ÚVOD
Informačná a mediálna gramotnosť patrí v digitálnej ére k jednej z kľúčových zručností. Žijeme v období bezprecedentnej
dostupnosti obrovského množstva informácií. Najmä s pomocou moderných technológií sa vieme za niekoľko minút dostať
k informáciám o takmer čomkoľvek. Tieto informácie majú ale
rôznu kvalitu, a častokrát je veľmi problematické dostať sa k
aktuálnym, fakticky presným a dôveryhodným zdrojom.
Šíreniu nepravdivých a zavádzajúcich informácií praje aj širší
spoločenský kontext informačnej éry. Klesajúca dôvera k inštitúciám, ako sú tradičné médiá, ako aj rast nedôvery k expertom a vedeckým poznatkom, sú definičnými znakmi dnešnej
post-faktickej doby. Emócie v mnohých prípadoch hrajú
dôležitejšiu rolu ako samotné fakty. V spojení s rozšírením
informačných technológií, a najmä sociálnych sietí, sa menia
návyky na získavanie informácií. Internet a sociálne siete sa
stávajú čoraz dôležitejším zdrojom správ, čím sa vytvorila živná
pôda pre šírenie nepravdivých a zavádzajúcich informácií – či
už dezinformácií, propagandy, konšpirácií, hoaxov alebo falošných správ.
Práca s informáciami a odhaľovanie škodlivých informácií patria k schopnostiam, ktoré by mal mať každý študent a študentka. A mali by ich vedieť používať nielen v záujme svojich
individuálnych rozhodnutí, ale aj preto, lebo rozhodovanie na
základe presných a overiteľných informácií je kľúčovým predpokladom správneho fungovania demokratickej spoločnosti. Cieľom tejto publikácie je predstaviť niekoľko metodík pre
prácu so študentmi, ktoré sú zamerané práve na uvažovanie
nad kvalitou informácií, odhaľovanie nepravdivých a zavádzajúcich informácií a ktoré sa tematicky dotýkajú tém, ktoré sú
najčastejšími cieľmi dezinformačných kampaní – utečeneckej
krízy, Európskej únie alebo napríklad NATO.
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Načo potrebujeme správne informácie?
Bez správnych informácií nemôžu jednotlivci pochopiť a efektívne reagovať na udalosti, ktoré formujú náš svet. Prirodzene,
vždy sa rozhodujeme na základe aktuálne dostupných informácií. Predpokladom správnych rozhodnutí a efektívnych
riešení každodenných problémov sú však presné a pravdivé informácie. Či už je to rozhodovanie o nákupe nových tenisiek,
alebo rozhodovanie v rámci dôležitých demokratických procesov, akými sú voľby alebo referendum. Nepravdivé a zavádzajúce či neúplné informácie naše rozhodovanie deformujú,
a tým pádom vedú k horším rozhodnutiam.

Čo sú dezinformácie?
Súčasným hlavným problémom spojeným s existenciou nepravdivých a zavádzajúcich informácií je šírenie takzvaných dezinformácií. Tie sú z definície nesprávnymi informáciami, ktorých
cieľom je niekoho zmiasť. Slúžia teda na aktívne ovplyvňovanie
jednotlivcov a ich názorov na niektoré konkrétne udalosti, alebo
procesy. Sústreďujú sa najmä na témy, ktoré vyvolávajú emócie.
V našom prostredí sú to najmä rôzne zahraničnopolitické témy,
ako napríklad utečenecká kríza alebo medicínske témy, ako je
očkovanie a jeho efekty.
Dezinformácie nadobúdajú rôzne formy – často sú súčasťou
novinových článkov, ktoré šíria tzv. alternatívne médiá, nadobúdajú formy rôznych manipulatívnych obrázkov alebo videí,
falošných vyjadrení politikov a celebrít alebo vymyslených
príspevkov na sociálnych sieťach. Najčastejšie sa šíria práve v
prostredí internetu a sociálnych sietí, ktoré predstavujú platformy pre ničím neobmedzené šírenie takmer akýchkoľvek informácií.
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Prečo dezinformácie predstavujú problém?
Vývoj v posledných rokoch ukazuje, že šírenie nepravdivých a
zavádzajúcich informácií má konkrétne negatívne dopady nie
len na individuálne rozhodovanie jednotlivcov ale aj na širšie
spoločenské procesy. Ich rozširovanie súvisí s čoraz väčšou polarizáciou spoločnosti. Táto polarizácia je úzko spätá s čoraz
väčším využívaním sociálnych sietí v kombinácii s nastavením
fungovania týchto platforiem. Tie sú nastavené tak, aby svojim užívateľom zobrazovali pre nich čo najrelevantnejšie informácie a správy, ktoré zdieľajú stránky, ktoré sledujú oni a
ich najbližšie kontakty. Z toho dôvodu vedú k vytváraniu tzv.
informačných bublín. Zároveň nie je vždy zaručené, že tieto informácie budú presné a pravdivé.
Práve uzatváranie sa v informačných bublinách vedie k zvýšenej
polarizácii politických názorov v rámci spoločnosti, najmä v
súvislosti s témami, ktoré sú emočne nabité. Prílišné uzatváranie sa v informačných bublinách, ktorého následkom je čerpanie správ z ideologicky podobných zdrojov, môže dokonca
viesť k radikalizácii a adoptovaniu si extrémistických názorov.

Dezinformácie a voľby
Šírenie dezinformácií sa ukazuje ako jeden z faktorov, ktorý
mal efekt na nastolenie tém a ovplyvňovanie rozhodovania v
rámci viacerých nedávno uskutočnených volieb a referend.
Šírenie rôznych poloprávd v predvolebných kampaniach nie je
ničím novým, ale rozsah využívania dezinformácií niektorými
politickými aktérmi sa v poslednej dobe zvyšuje. Politické
rozhodovanie jednotlivcov je taktiež závislé na dostupných
informáciách, ktoré má rozhodujúci sa k dispozícii. Ak sú
súčasťou týchto informácií aj nepravdivé a zavádzajúce správy,
tak rozhodovanie nemôže byť optimálne.
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VIDEOKONŠPIRÁTOR
Neoverené a zavádzajúce informácie informácia sa šíria na internete nielen prostredníctvom správ, statusov a článkov, ale v
mnohých prípadoch aj prostredníctvom videí. Hlavným rizikom
videí je prepájanie informácii aj cez priame zapojenie vnemov
diváka. Predovšetkým využitím dramatickej hudby a obrázkov,
ktoré nasledujú v rýchlom slede a môžu byť upravené tak, aby
to šíriteľovi videa zvýšilo zdanlivú logickosť predkladaného
argumentu a príbehu. Divák videa je zahltený množstvom informácií, ktoré nedokáže, aj pod vplyvom dramaticky pôsobiacich vizuálnych a hudobných nástrojov, v reálnom čase rýchlo
vyhodnotiť.
Hlavným zámerom tohto cvičenia je identifikovanie prvkov
konšpiračných správ. Žiaci by mali byť schopní po vypracovaní
zadania a následnej diskusiu pochopiť, čo je to konšpirácia a
aké techniky bežne používajú šíritelia konšpiračných teórii.
Výučbová technika, ktorú pri tomto cvičení použijeme, sa volá
flipped classroom, je postavená na princípe, že sa žiaci povenujú učivu najprv doma a do školy prichádzajú už s určitou
predstavou o učive.

Pokyny pre učiteľa
Cieľ zadania: Žiaci by na konci stretnutia mali vedieť rozoznať
pojem konšpirácia a identifikovať prvky konšpiračných správ.
Pomôcky: Papier (flipchart), pero, fixky
Čas: 45 min. (+domáca práca s videom)

Zadanie domácej úlohy pre žiakov
Aktivita pozostáva z dvoch častí. Prvou časťou je domáca
príprava, druhou časťou práca v škole. Učiteľ žiakom nazdieľa
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video s konšpiráciou (napr. príklad v prílohe) a domáce zadanie,
žiaci si video pozrú v rámci domácej prípravy a vypracujú zadanie podľa pokynov.

Domáce zadanie pre študentov:
„Pozrite si z nasledujúceho videa prvú „záhadu – potopená loď“
(od začiatku videa po cca 2.45) a vypíšte si jeden fakt, ktorý je
overiteľný a pravdivý a jednu lož, ktorá je preukázateľne nepravdivá a jeden dohad, ktorý môže, ale nemusí byť pravdou. Zaznamenajte si, akým spôsobom ste si doma overovali pravdivosť
informácií z videa. Inými slovami, aký postup ste zvolili pri
overovaní informácii? Na základe čoho ste sa rozhodli, kam, do
ktorej kategórie, danú informáciu zaradiť?“

Postup práce priamo na hodine pod vedením učiteľa
Priamo na hodine pedagóg najskôr žiakom povie, čo je cieľom
hodiny. Cieľom je aby na konci stretnutia vedeli rozoznať pojem konšpirácia a identifikovať prvky konšpiračných správ.
Následne použije techniku nabaľovania na uvedenie do témy.
Popis techniky nabaľovania:
Každý žiak si behom pol minúty napíše na papierik, čo si predstavuje pod pojmom konšpirácia/konšpiračná teória. Keď uplynie pol minúty, učiteľ dáva signál, žiaci sa dajú do dvojíc (s
kýmkoľvek nablízku) a v dvojiciach si v priebehu jednej minúty
navzájom povedia svoje odpovede. Učiteľ dá opäť signál (tentokrát po jednej minúte) a žiaci sa zoskupia do štvoríc, kde
tri minúty diskutujú o svojich odpovediach. Po skončení tejto trojminútovky každá skupina krátko prezentuje svoj výstup. Po skončení všetkých skupín učiteľ odprezentuje oficiálne
uznávané vysvetlenie tohto pojmu (pozri nižšie v prílohe).
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Zadanie pre študentov priamo na hodine: Žiaci ostávajú vo štvoriciach, v ktorých končili nabaľovanie a dostávajú zadanie do
skupinovej práce na hodine:
1. „Prejdite si v rámci skupiny ‚1 Pravdu, 1 Dohad, 1 Lož +
Overovacie techniky‘ z domácej prípravy (každý člen skupiny predstaví skupine svoje) a pokúste sa svoje predstavy zhrnúť dokopy. Rozdeľte flipchart na štyri časti,
pričom do jednej vypíšte všetky pravdy, ktoré členovia
skupiny priniesli, do druhej všetky klamstvá, do tretej všetky dohady, na ktoré jednotliví členovia skupiny prišli a do štvrtej pár tipov z vašej domácej prípravy, ako si
overovať pravdivosť informácií).”
2. „Vo videu odznelo niekoľko možných odpovedí, čo mohlo
byť siluetou (obrysy mesta, fatamorgána, loď a pod.).
Vyberte v skupine najpravdepodobnejšie vysvetlenie
‚záhady‘ a povedzte, prečo ste sa rozhodli práve pre toto
vysvetlenie.”
3. „Zamyslite sa a pokúste sa vymyslieť ďalší dohad - možné
vysvetlenie ‚záhady‘ z videa: Čo by podľa vašej skupiny
mohla byť tá záhadná silueta?”
Po skončení skupinovej práce prichádza každá skupina s tromi výstupmi:
1. Plagát-Flipchart „Pravda-Dohad-Lož-Overovanie“
2. Slovné odprezentovanie, ktoré vysvetlenie z videa
považuje skupina za najpravdepodobnejšie a prečo?
3. Ďalšie možné vysvetlenie „záhadnej siluety“, ktoré vymysleli členovia skupiny?
Možné doplňujúce otázky do záverečnej reflexie:
1. Prečo je dobré vedieť si overiť pravdivosť informácie?
2. Akým spôsobom (akými krokmi) si môže človek overiť
pravdivosť informácií?
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3. Ako sa mi dnes pracovalo v skupine?
4. Čím som prispel k výsledku našej skupiny?
Dodatočné rady a tipy pre učiteľov:
1. Nakoľko ide o vážnu tému (konšpirácie), odporúčame,
vopred informovať rodičov o tejto hodine aj použití videa,
aby nedošlo k zbytočným nedorozumeniam.
2. V prípade, že nemáte triedu, kde by boli decká zvyknuté na skupinovú prácu, odporúčame nerobiť všetky
spomínané zadania a ponechať len prvé zadanie - a.)
Plagát-Flichart „Pravda-Dohad-Lož-Overovanie“
3. V prípade, že vás téma zaujíma a radi by ste sa jej venovali
dlhšie, niekoľko ďalších tipov, na čom by mohli jednotlivé
skupiny pracovať počas hodiny:
d. Vypíšte si výrazové prostriedky, ktorými autor videa
vytváral nejaký pocit tajomna a záhadnosti (obraz,
zvuk, strih...)
e. Natočte vlastné konšpiračné video

Prílohy
Video (zadanie sa týka prvej „záhady – silueta na obzore“ - od
začiatku videa po cca 2,45): https://youtu.be/OChOCCpJD8o
Konšpiračná teória (zdroj Wikipédia): Konšpiračná teória alebo teória sprisahania je názor na ľubovoľnú tému, ktorý predkladá, že istá skupina ľudí vedome a tajne pôsobí v neprospech
inej skupiny ľudí. Vyznávači konšpiračných teórií si obyčajne
myslia, že touto skupinou je vláda, predstavitelia tajných organizácií, jedného alebo viacerých spoločne pôsobiacich podnikov alebo predstavitelia národov alebo náboženstiev, občas aj
mimozemské civilizácie.
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VYRÁBAME SI DETEKTOR LŽÍ DO VRECKA
Zavádzajúce a nepravdivé informácie, ktoré sa šíria na internete či sociálnych sieťach, spravidla využívajú opakujúce sa
techniky na skresľovanie reality. Zdravá skepsa je jedným z najlepších postupov ako sa nenechať oklamať neoverenými správami. Mnohé nepravdivé a zavádzajúce informácie sa šíria na
sociálnych sieťach. Je tu, podobne ako pri iných informáciách,
potrebné preveriť zdroj informácie, autora, základné fakty a sledovať výrazové prostriedky v texte. K tomu nám môže pomôcť
aj vyhľadávací nástroj Google, ktorý ponúka viacero možností
ako efektívne overiť informáciu zadaním konkrétnych údajov,
obrázka v správe či hľadať správy s podobnou témou. Zámerom
tohto cvičenia je ilustrovať študentom a študentkám postupy,
akými sa dá správa overiť. V závere stretnutia by tak mali byť
študenti schopní lepšie vyhodnotiť či správa, ktorú práve čítajú
na internete, je s vysokou pravdepodobnosťou pravdivá, alebo naopak, radšej by správe nemali dôverovať. V metodike sú
využité prvky projektového vyučovania, ktoré je charakteristické získaním hlbšieho pohľadu do témy, spracovaním témy
s vlastným prínosom k nej a v neposlednom rade prakticky
využiteľným výstupom (detektor lží).

Pokyny pre učiteľa
Cieľ: Žiaci si otestujú postupy overovania informácií prostredníctvom kritického myslenia. Na záver stretnutia by mali
byť schopní lepšie posudzovať pravdivosť správ, ktoré čítajú/
počujú
Pomôcky: Papiere, perá, fixky, vytlačené „bombastické“ správy,
zoznam úkonov na overenie pravdivosti správy (pre učiteľa k
záverečnej verifikácii žiackych výstupov), flipchart
Čas: 45 min.
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Postup práce priamo na hodine pod vedením učiteľa:
Žiaci sa rozdelia do skupín (3-4 členné). Každá skupina dostane
vytlačenú „bombastickú“ správu (všetky skupiny majú totožnú
správu – napr. pozri príloha), ktorú 20 minút členovia skupiny
spoločne skúmajú a snažia sa zadefinovať čo najviac ciest,
ako overiť jej pravdivosť. Učiteľ nedáva návod, necháva žiakov
brainstormovať, premýšľať a prísť na vlastné riešenia.
Zadanie úlohy pre žiakov na hodine: „V dnešnej dobe sa stretávame s množstvom správ a informácií, niektoré sú pravdivé, iné
nie. V skupine podiskutujte o správe, ktorú ste dostali a pokúste
sa preveriť, ktoré tvrdenia v správe sú pravdivé a ktoré nie. Na
základe krokov, ktoré podniknete pri overovaní „bombastickej
správy“ sa pokúste vytvoriť manuál na identifikovanie nepravdivých správ a informácií. Výstupom vašej skupinovej práce by
mal byť zoznam krokov, ktoré by mal človek spraviť, ak sa chce
presvedčiť o pravdivosti informácie. Tento zoznam napíšte na
papier. Na overenie pravdivosti bombastickej správy, na následnú diskusiu i na spracovanie návodu máte 20 minút. Následne
bude každá skupina prezentovať v 2 minútach výsledky svojej
práce. Výstup by mal byť výsledkom práce všetkých členov skupiny. Počas práce na zadaní hovorte tichým hlasom, aby ste sa
navzájom nerušili.“
Po uplynutí 20 minút nasleduje prezentácia výstupov jednotlivých skupín (cca dve minúty na skupinu). Učiteľ počas prezentácií píše na flipchart jednotlivé nápady/odporúčané úkony,
ktoré postupne prichádzajú od všetkých skupín. Keď dokončí
posledná skupina, učiteľ doplní na flipchart aj vlastné podnety
– zoznam odporúčaných úkonov (ak ešte neodzneli od žiakov).

Dodatočné rady a tipy pre učiteľov:
1. Text „bombastickej správy“ nie je nutné vytlačiť, ak majú
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žiaci možnosť otvoriť ho v počítači.
2. V prípade mladších žiakov odporúčame text preložiť do
slovenského jazyka.
3. „Neznámkovaná písomka“ na nasledujúcej hodine –
každý žiak dostane nejakú „bombastickú správu“ a jeho
úlohou bude preveriť túto správu a jej relevantnosť.
4. Pri vyhodnocovaní cvičenia možno žiakov ubezpečiť, že
nie je nutné, aby striktný postup overovania pravdivosti aplikovali každý deň pri každej informácii, ktorá sa k
nim dostane. Už pri aplikácii postupu na niekoľko správ
publikovaných konkrétnym médiom možno posúdiť, či
má dané médium tendenciu zverejňovať (ne)dôveryhodné správy. Každý má tak individuálne možnosť vytvoriť si
akúsi “databázu” dôveryhodných každodenných zdrojov
informácií.
Otázky do záverečnej reflexie:
1. Prečo je dobré vedieť si overiť pravdivosť informácie?
2. Akým spôsobom (akými krokmi) si môže človek overiť
pravdivosť informácií?
3. Ako sa mi dnes pracovalo v skupine?
4. Čím som prispel k výsledku našej skupiny?

Prílohy
Zoznam odporúčaných krokov (slúži učiteľovi na doplnenie
žiackych prezentácií, ak tieto kroky neodzneli):
•
•
•
•
•

Kontrola originality obrázku
Porovnanie informácií s iným zdrojom/médiom, ktorý
opisuje rovnakú udalosť/správu/informáciu
Dohľadanie zdrojov (Ak sa v texte autor odvoláva na nejaké zdroje/zákony/štúdie)/
Overenie serióznosti štúdií, na ktoré sa v texte odkazujú
Overenie „všeobecne platných“ tvrdení v texte „jed13

•
•
•
•

noduchým vygooglením“
Sledovanie výrazových prostriedkov v texte – absolútne
vyjadrenia (napr. „odhalenie, toto je skutočná pravda”),
expresívne prostriedky, zvýraznenia slov v texte a pod.
Preverenie autora článku, jeho povesť, jeho príspevky v
minulosti
Preverenie média, v ktorom článok vyšiel
Sekundárny šíriteľ - kto to zdieľal, kto o tom ešte písal

Návod ako efektívne využívať Google: How to Get More 		
Out of Google – bit.ly/akogooglit
Príklady správ:
„Bombastická správa“, s ktorou žiaci pracujú:
bit.ly/sprava-ronaldo
bit.ly/sprava-konspiracia

NA JEDEN DEŇ UTEČENCOM /
NA JEDEN DEŇ S UTEČENCOM
Utečenci a cudzinci sú vo všeobecnosti tradičnou témou
konšpiračných teórií a falošných správ na internete. Zámerom
šíriteľov je útok na emócie diváka a čitateľa, poukázanie na
ohrozenie bezpečnosti, tradícií a istôt „našich” občanov. Ľudia
sa vo všeobecnosti boja neznámych vecí. Podľa prieskumu SAV
z konca roka 2017 by dve tretiny Slovákov nechceli za suseda Róma, takmer polovica Slovákov by nechcela bývať vedľa
prisťahovalca či moslima a tretina vedľa homosexuála. Paradoxne pritom väčšina respondentov nemá reálnu skúsenosť s
ani jednou z vyššie spomenutou skupinou ľudí. Metodika využíva techniku zážitkového učenia, ktoré je postavené na prežití
zážitku, jeho následnej reflexii a učení sa z prežitého. Zámerom
tohto cvičenia je poukázať na riziko unáhlených záverov na
základe nepresných alebo aspoň neúplných informácií. Žiaci
budú mať možnosť vžiť sa do kože ľudí, ktorých nepoznajú, no
v princípe nie sú rozdielni od nás vo svojich životných potrebách a očakávaniach.

Pokyny pre učiteľa
Ciele: Žiaci sa pozrú na utečencov cez zážitok. Na záver stretnutia by mali pochopiť strach z nevedomosti a rizika unáhlených
zovšeobecňujúcich záverov.
Pomôcky: žiadne
Čas: 90 minút (ideálne dvojhodinovka)

Postup práce priamo na hodine pod vedením učiteľa prvých 45 minút
Žiaci si vylosujú svoju rolu: Domorodec a Utečenec a dostanú k
nej aj popis, podľa ktorého následne 45 minút fungujú. Utečen15

ci majú vyhradenú malú časť triedy (pri piatich „utečencoch”
cca 2 metre štvorcové) bez stoličiek, kde sú natlačení, nesmú
ju opustiť, iba ak ich domorodec pozve k sebe, nesmú sami od
seba hovoriť, môžu však odpovedať domorodcom, nesmú piť,
iba ak ich ponúkne domorodec, ani jesť, iba ak ich ponúkne
domorodec ani sedieť, iba ak im ponúkne stoličku domorodec.
Domorodci – Slováci môžu robiť čokoľvek bezpečné a slušné.
Môžu sa zhovárať, hrať na mobiloch, čítať si, jesť, piť, prechádzať sa…

Postup práce priamo na hodine pod vedením učiteľa
- druhých 45 minút
Druhá hodina je zameraná na reflexiu. Posadáme si do kruhu a
voľne debatujeme podľa jednotlivých okruhov:
1. Ako som konal v rámci mojej role?
2. Ako som vnímal „tých druhých“?
3. Akú zásluhu/vinu mám na získaní role, ktorú som hral
(bavíme sa o tom, že človek sa niekam narodí a nerozhoduje o tom, kam)?
4. Ako som sa cítil v role, ktorú som NÁHODOU dostal?
5. Pomohol som niekomu (pre domorodcov)?
6. Pomohol mi niekto (pre utečencov)?
7. Čo som si uvedomil počas tejto „role play“?

Prílohy
5 kartičiek pre utečencov
20 kartičiek pre domorodcov
Kartička pre utečenca: Si utečenec, nasledujúcu hodinu (45
minút) stráviš vo vyhradenom priestore, označenom názvom
„Utečenecký tábor“, nesmieš sedieť na zemi ani si priniesť
vlastnú stoličku, nesmieš jesť vlastné jedlo ani piť vlastné nápoje, nesmieš začať žiaden rozhovor. Odober sa do tábora!
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Kartička pre domorodca: Si domorodec, nasledujúcu hodinu
(45 minút) môžeš tráviť, ako sa Ti zažiada. Platia len 3 pravidlá:
musíš ostať slušný/á, nesmieš robiť nič, čo by bolo nebezpečné
pre teba alebo kohokoľvek v triede, nesmieš odísť z triedy. Nech
sa páči, uži si svoju hodinu!
Dodatočné rady a tipy pre učiteľov:
1. Reflexia je nutnou podmienkou tejto aktivity, bez kvalitnej reflexie nemá aktivita žiaden zmysel a môže narobiť
viac škody, než osohu!
2. Táto aktivita je vhodná pre triedne kolektívy (učiteľov a
žiakov), ktoré majú vytvorený dobrý vzťah a nehrozí tam,
že si žiaci budú naschvál ubližovať alebo budú učiteľovi
robiť prieky.
3. Po skončení aktivity možno v rámci medzi-predmetových
vzťahov zadať žiakom napísať na slovenskom jazyku esej
na tému: „Na jeden deň utečencom“/ „Na jeden deň s
utečencom”, v závislosti od role, ktorú žiak hral.
4. Aktivita je navrhnutá pre priemerne veľkú triedu (25 žiakov), pomer domorodcov a utečencov by mal byť asi 4:1 a
vyhradený priestor pre utečencov by nemal mať viac ako
meter štvorcový na jedného utečenca. Veľkosť priestoru
i počty utečencov a domorodcov treba prispôsobiť počtu
žiakov v triede.

KONŠPIRUJEME O 106
Konšpiračné teórie nie sú fenoménom len posledných rokov,
ale sú staré ako ľudstvo samo. A hoci sa o konšpiráciách hovorí
predovšetkým v oblastiach bezpečnosti či medzinárodnej politiky, v skutočnosti ich nájdeme tisíce v ľubovoľných témach.
Príkladom môže byť rozšírený strach, že žiarenie z mikrovlnných rúr poškodzuje mozog, zmysly a spôsobuje rakovinu.
Častými príkladmi sú rôzne interpretácie smrti slávnych hercov
či spevákov. Dodnes nájdete stovky teórii o tom, že Elvis Presley či Michael Jackson nikdy nezomreli a dodnes žijú v utajení.
Aj vzhľadom na široký záber konšpiračných teórii nevyhnutne
neplatí, že vzdelanejší ľudia, liberáli či katolíci, sú imúnni voči
konšpiráciám. Každý jedinec sa snaží získať vysvetlenie na javy
vôkol seba, ktoré vzhľadom na obmedzené poznatky a schopnosti nedokáže plne pochopiť. Dôležité však je, aby si ľudia
uvedomovali prítomnosť konšpiračných teórii a boli schopní rozoznať základné metódy a postupy, ktoré konšpirátori
používajú. Toto poznanie môže výrazne zvyšovať imunitu voči
konšpiráciám a dezinformáciám. Cvičenie „Konšpirujeme o
106” umožní študentom uvažovať o problematike konšpirácii
a následne otestovať metódy, ktoré konšpirátori používajú. Na
záver cvičenia, by teda študenti mali byť schopní rozoznávať
základné znaky konšpiračných teórii a vytvoriť si istý cit, ktorý
im môže v budúcnosti napomôcť intuitívne konšpirácie rozoznať ešte skôr, než správu podrobia detailnej analýze. Pri tejto metodike je využitá technika „learning by doing”.

Pokyny pre učiteľa
Ciele: Po absolvovaní zadania, by študenti mali byť schopní
identifikovať konšpiračné teórie, ich znaky a zároveň aj techniky, ktoré konšpirátori používajú.
Pomôcky: Internet, poučka konšpiračnej teórie
Čas: 45 minút
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Postup práce priamo na hodine pod vedením učiteľa prvých 20 minút
Učiteľ/učiteľka položí otázku „Čo rozumiem pod pojmom
konšpiračná teória?“ a každý žiak si sám pre seba skúsi v pol
minúte odpovedať a svoju odpoveď si napíše na papierik. Pozor, otázkou nie je to, čo konšpirácia naozaj je, ale čo pod tým
rozumie žiak. Následne sa otočí každý žiak k susedovi a vo dvojiciach si vzájomne počas minúty povedia svoje názory. Potom
vytvoria blízke dvojice štvorice a behom ďalších 3 minút každý
zo štvorice povie svoj názor a štvorica spoločne skúsi vytvoriť
nejakú spoločnú definíciu konšpiračnej teórie. Následne po
spísaní definície, každá skupina prečíta svoj výsledok ostatným. Potom skupiny dostanú ďalšie 3 minúty na to, aby si našli
definíciu konšpiračnej teórie na internete a porovnali so svojim výsledkom. Učiteľ/učiteľka sa postaví pred tabuľu a požiada žiakov, aby zadefinovali základné konšpiračné teórie (na
základe doterajšej práce) a učiteľ/učiteľka ich píše na tabuľu.
Po zadefinovaní základných znakov konšpiračných teórii dostanú žiaci ďalšie zadanie, ktorým si vyskúšajú použitie týchto
znakov v praxi.

Zadanie úlohy pre žiakov na hodine - druhých 25 minút
„Behom nasledujúcich 20 minút v skupine vymyslite a napíšte
konšpiračnú teóriu, prečo sú lavice nakrivo. Kto je za tým?
Ktorá svetová organizácia? Prečo nám to spravili? Čo sú ďalšie
fakty, ktoré potvrdzujú teóriu, že to nie je náhoda?“
Jednotlivé skupiny prezentujú svoje konšpiračné teórie a vždy
po prezentácii ostatné skupiny zhodnotia, nakoľko splnená
úloha vykazovala znaky konšpirácií, ktoré sú vypísané na tabuli.
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Dodatočné rady a tipy pre učiteľov:
1. Ak sa učiteľ cíti na rolu herca, môže sa vžiť do role a v
rámci zadávania úlohy na vytvorenie konšpirácie, tak, že
napríklad zvýšeným, mierne hysterickým hlasom, zvolá?
„Prečo to tak je? Kto stojí za tým? Aká svetová tajná organizácia? A prečo nám to spravili?“
2. V prípade, ak vaši žiaci nesmú používať na hodine mobil/
internet, majte pripravenú vytlačenú poučku a v bode,
keď sa v metodike odporúča vyhľadať poučku na internete, poskytnite im náhradu v podobe vytlačenej verzie.
3. Lavice nakrivo sú len príkladom, ideálne je použiť niečo,
čo je aspoň trochu mimo štandard - stoličiek je nepárny
počet aj keď žiakov je počet párny, alebo práve na zadnom okne chýba kľučka a nik nevie, kedy zmizla, alebo
„záhadný fľak na stene v rohu triedy...” a pod.)
Otázky do záverečnej reflexie:
1.
2.
3.
4.

Prečo ľudia vymýšľajú konšpiračné teórie?
Aké znaky majú konšpiračné teórie?
V čom spočíva nebezpečenstvo konšpirácií?
Ako som sa cítil počas dnešnej skupinovej práci?

Prílohy
Jednoduchú a pre túto aktivitu využiteľnú definíciu konšpiračnej
teórie nájdete napríklad na Wikipédii. Aký je životný cyklus
konšpirácií, kde sú ich silné a slabé miesta a najmä, ako ich
účelne odhaliť nájdete v skvelom doplňujúcom texte denníka
SME Konšpiračné teórie: všetko je inak bit.ly/2m5qTDT
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