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ძი რი თა დი ში ნა არ სი

„თავ და პირ ვე ლი ჭეშ მა რი ტე ბი დან უმ ცი რე სი გა დახ ვე ვაც კი დრო თა 
გან მავ ლო ბა ში გა ათ ას მაგ დე ბა” - 

არ ის ტო ტე ლე

სა ხელ მძღვა ნე ლოს შე სა ხებ

მო ცე მუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო, და მა ტე ბით დო კუ მენ ტა ცი ას თან ერ თად, ციფ რუ ლი მე დე გო ბის პრო ექ ტის მთა-
ვარ გვერ დზე (www.digi-res.eu) უფ ას ოდ არ ის ხელ მი საწ ვდო მი. პუბ ლი კა ცია პე და გო გებს სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას 
აწ ვდის ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის შე სა ხებ, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც საკ ლა სო ოთ ახ ში ან ნე ბის მი ერ სხვა სას წავ ლო 
გა რე მო შია შე საძ ლე ბე ლი 14-20 წლამ დე მო ზარ დე ბის ჯგუ ფებ თან. სა ხელ მძღვა ნე ლო ში წარ მოდ გე ნი ლი მე თო-
დო ლო გია მარ ტი ვად ად აპ ტირ დე ბა სა გან მა ნათ ლებ ლო სექ ტორ ში და საქ მე ბუ ლი ნე ბის მი ერი აქ ტო რის მი ერ. ნა-
მუ შე ვა რი ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის შე სა ხებ სა ბა ზი სო ცოდ ნი თა და ძი რი თა დი უნ არ-ჩვე ვე ბით უზ რუნ ველ გყოფთ, 
თან მიმ დევ რუ ლად მი მო იხ ილ ავს ეტ აპ ებს, რო მელ თაც მცი რე მო დულ ზე მუ შა ობ ის პრო ცეს ში მოს წავ ლე ებ თან 
გა ივ ლით. მო დუ ლი ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის მე თო დო ლო გი ას ეყ რდნო ბა. მოს წავ ლე ებს უნ და მი ეც ეთ 
შე საძ ლებ ლო ბა, ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან და კავ ში რე ბით მცი რე კვლე ვა ჩა ატ არ ონ. დე ტა ლურ ინ ფორ მა ცი ას მე სა მე 
თავ ში გა ეც ნო ბით. სას წავ ლო პრო ცე სის წარ სა მარ თად, შე გიძ ლი ათ, მე-5 თავ ში გან მარ ტე ბუ ლი თა ნა დას წავ-
ლის მე თო დის კონ ცეფ ცია გა მო იყ ენ ოთ.

თი თოეული თა ვის მი მო ხილ ვა მომ დევ ნო გვერ დზე მო ცე მულ სქე მა შია შე ჯა მე ბუ ლი. პირ ველ თავ ში მო ცე მუ ლია 
ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გან მარ ტე ბა, მე ორე თავ ში კი ის ციფ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ები, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბით შე-
საძ ლე ბე ლია ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის ზე გავ ლე ნის გან თავ დაც ვა. მე-3 თა ვი ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის მე-
თო დო ლო გი ას ეხ ება და მოს წავ ლე ებს რე ალ ურ ქე ის ებ ზე მუ შა ობ ის სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს. მე-4 თა ვი მას წავ ლებ ლე-
ბის თვის შე მუ შა ვე ბულ გზამ კვლე ვებს მო იც ავს, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბა მო ზარ დებს მე დი აპ რო დუქ ტის შექ მნა ში 
და ეხ მა რე ბა. მათ მი ერ შექ მნი ლი მე დი ამ ას ალა სას წავ ლო პრო ცე სის შე დე გია და ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის მიგ ნე ბებს 
ას ახ ავს. მე-5 თა ვი საკ ლა სო ან ონ ლა ინ თა ნა დას წავ ლის პრო ცე სის ხელ შეწყო ბის თვის შე იქ მნა. მო ცე მულ ინ-
ფორ მა ცი აზე დაყ რდნო ბით, მოს წავ ლე ებს მათ მი ერ შექ მნი ლი მე დი აპ რო დუქ ტის პრე ზენ ტა ცი ისა და მო დუ ლის 
ფარ გლებ ში მი ღე ბუ ლი გა მოც დი ლე ბის გა ზი არ ება შე ეძ ლე ბათ თა ნაკ ლა სე ლე ბის თვის. 

რე კო მენ დე ბუ ლია, სა ხელ მძღვა ნე ლო თან მიმ დევ რუ ლად გა მო იყ ენ ოთ, მით უფ რო, თუ ამ სა კითხთან და კავ ში-
რე ბით წი ნა რე ცოდ ნა არ გაქ ვთ. ხო ლო მათ, ვი საც საკ მა რი სი ინ ფორ მა ცია აქ ვთ სა კითხზე, შე უძ ლი ათ, თა ვად 
აირ ჩი ონ, რო მე ლი თა ვე ბის გა მო ყე ნე ბა სურთ. მე-3-5 თა ვებ ში წარ მოდ გე ნი ლი ელ ემ ენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა უკ ვე 
არ სე ბულ სას წავ ლო მო დუ ლებ შიც შე იძ ლე ბა. მას წავ ლებ ლებს, რო მელ თაც ევ რო პის საბ ჭოს მი ერ გან მარ ტე ბუ ლი 
(2018) ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის კონ კრე ტუ ლი ელ ემ ენ ტე ბის და ნერ გვა სურთ, შე უძ ლი ათ, ყო ვე ლი თა ვის შე სა ვალ 
ნა წილს გა და ხე დონ, სა დაც ცალ კე ული დარ გია გან მარ ტე ბუ ლი.
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Tableau

შე სა ვა ლი  
(გვ. 5-7)

წი ნა სიტყვა ობა  
 (გვ. 9-15)

თა ვი 1 (გვ. 17-34)
ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი – 
გა მოწ ვე ვა დე მოკ რა ტი ული სა ზო გა დო-
ებ ის თვის
აღ წე რა, ტერ მი ნო ლო გია და  
ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გან მარ ტე ბა
შე სა ვა ლი ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის წი ნა-
აღ მდეგ მი ღე ბულ ზო მებ ში

თა ვი 3 (გვ. 61-67)
და ვიწყოთ მცი რე მო დუ ლით: ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა და ყალ ბი ახ ალი 
ამ ბე ბის კვლე ვა
მცი რე მო დუ ლის კვლე ვის კონ ცეფ ცია

თა ვი 4 (გვ. 69-82)
ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ება
კვლე ვა სა და ცოდ ნა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი მე დია პრო დუქ ტის შე საქ მნე ლად სა ჭი რო  
ინ სტრუ მენ ტე ბი და რე კო მენ დე ბუ ლი მე დია ფორ მა ტე ბი 

თა ვი 5 (გვ. 83-85)
კვლე ვის შე დე გე ბი
ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ებ ის ას (საკ ლა სო ან ონ ლა ინ) თა ნა დას წავ ლის  
აქ ტი ვო ბე ბის გზამ კვლე ვე ბი

დას კვნა (გვ. 87)

ციფ რუ ლი მე დე გო ბის პრო ექ ტის შე სა ხებ

მცი რე მო
 დუ ლი

თა ვი 2 (გვ. 35-59)
ციფ რუ ლი უნ არ-ჩვე ვე ბი ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან 
გა სამ კლა ვებ ლად
ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან ბრძო ლის ციფ რუ ლი კომ-
პე ტენ ცი ებ ის კონ ცეფ ცია 

რე კო მენ და ცი ები, რჩე ვე ბი და და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცია თი თოეულ თავ ში წარ მოდ გე ნი ლი ტექ სტის გრა ფა შია 
მო ცე მუ ლი, სას წავ ლო პრო ცეს ში რე კო მენ დე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბი კი - ნა რინ ჯის ფერ გრა ფა ში. თი თოეულს მი თი თე-
ბუ ლი აქ ვს სირ თუ ლის დო ნე: „სა ბა ზი სო“, „სა შუ ალო“, „რთუ ლი“, „ექ სპერ ტუ ლი“.

ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ძი რი თა დი ტერ მი ნო ლო გი ის გან მარ ტე ბე ბი შე გიძ ლი ათ, იხ ილ ოთ ლექ სი-
კონ ში “Reference Framework of Competences for Democratic Culture: Volume 1” (Council of Europe 2018b: 67).

გლო ბა ლუ რი გა ციფ რუ ლე ბის ერ აში მიმ დი ნა რე ტექ ნო ლო გი ურ მა წინ სვლამ უდ იდ ესი გავ ლე ნა მო ახ დი ნა 21-ე სა უკ-
უნ ის სა ზო გა დო ებ აზე. ინ ფორ მა ცი ის ფლო ბა და მას ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა, ამ ინ ფორ მა ცი ის კომ პე ტენ ტუ რად 
და მუ შა ვე ბის უნ არი მთა ვარ როლს ას რუ ლებს სო ცი ალ ური კა პი ტა ლის დაგ რო ვე ბის პრო ცეს ში (ტუ რე ინი 1971, ბე ლი 
2010) (Touraine 1971, Bell 2010). 
თა ნა მედ რო ვე ციფ რუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ინ ფორ მა ცი აზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის კუთხით სრუ ლი ად ახ ალ ჰო რი ზონ-
ტებს შლის; ას ევე, სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს ინ ტერ ნე ტის თი თოეულ მომ ხმა რე ბელს, თა ვად იყ ოს ინ ფორ მა ცი ის წყა რო 
ყო ველ გვა რი ტექ ნი კუ რი შეზღუდ ვის გა რე შე, რაც სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბუ ლი მო ცე მუ ლო ბაა წარ სუ ლი მე დი ას ივ რცის-
გან. 
პო ლი ტი კუ რი ხა სი ათ ის ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა, რო მე ლიც მიზ ნად სა ზო გა დო ებ ით მა ნი პუ ლი რე ბას ან ინ დოქ-
ტრი ნა ცი ას ის ახ ავს, ან და ახ ალ ის ებს ინ დი ვიდ თა თუ სო ცი ალ ური ჯგუ ფის მი მართ დის კრი მი ნა ცი ას, ციფ რულ ერ-
აში წარ მო შო ბი ლი ფე ნო მე ნი არ არ ის. თუმ ცა, მსგავ სი ტი პის ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის დი ნა მი კა, რო მე ლიც 
პირ და პირ კავ შირ შია ტექ ნო ლო გი ურ და სო ცი ალ ურ პრო ცე სებ თან, ერ თგვა რი კა ტა ლი ზა ტო რის როლს ას რუ ლებს ცრუ 
ინ ფორ მა ცი ის, დე ზინ ფორ მა ცი ისა და ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გა მავ რცე ლე ბელ თა პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბის, დის კრი მი-
ნა ცი ისა და ინ დოქ ტრი ნა ცი ის კუთხით.

ნა რინ ჯის ფერ გრა ფა ში მო ცე მუ ლია აქ ტი ვო ბე ბი და დი დაქ ტი კუ რი რე კო მენ და ცი ები 

მწვა ნე გრა ფა ში წარ მოდ გე ნი ლია რე სურ სე ბი ბმუ ლე ბის ან ვი დე ოს სა ხით

ცის ფერ გრა ფა ში გან მარ ტე ბებს იხ ილ ავთ
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პო ლი ტი კუ რი კონ ცეფ ცი ები, რომ ლე ბიც გა რიყ ვის მე თოდს იყ ენ ებ ენ და სა მიზ ნედ ჰო მო გე ნურ სა ზო გა დო ებ ებს 
ირ ჩე ვენ, უმ ეტ ეს წი ლად, ნა ცი ონ ალ ის ტუ რი პერ სპექ ტი ვი დან გა მო დი ან და თა ვი ან თი მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ხში-
რად იყ ენ ებ ენ ციფ რულ სივ რცე ებს, რად გან გე ოგ რა ფი ული საზღვრე ბი ციფ რუ ლი ინ ფრას ტრუქ ტუ რის გან ვი თა რე ბის 
ამ ეტ აპ ზე აღ არ ავ ით არ შეზღუდ ვას აღ არ წარ მო ად გენს.
ციფ რუ ლი ეპ ოქ ის ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბა სი ძულ ვი ლი სა და წი ნას წა რი გან წყო ბე ბით აღ სავ სე მე სი ჯე ბის 
აღ საკ ვე თად სა ერ თა შო რი სო მნიშ ვნე ლო ბის პრო ექ ტია, რად გან ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დაც ვა ციფ რულ სამ ყა რო-
ში დიდ გა მოწ ვე ვად იქ ცა.
არ სე ბუ ლი პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბი დღემ დე ეძ ებ ენ ციფ რუ ლი სამ ყა როს რე გუ ლი რე ბის გზებს. ად ამი ან ები იმ გა რე-
მო ში ოპ ერ ირ ებ ენ, რო მელ შიც ინ ფორ მა ცი ის ნამ დვი ლო ბის დად გე ნა საკ მა ოდ რთუ ლია. ფორ მა ლუ რი კა ნო ნე ბი სა 
და პრინ ცი პე ბის პა რა ლე ლუ რად, ინ დი ვი დებს ციფ რუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბი სას კომ პე ტენ ცი ებ ის გა მო მუ-
შა ვე ბა, სიფ რთხი ლე და ცოდ ნა სჭირ დე ბათ. 
ევ რო კავ ში რი სა და ევ რო პის საბ ჭოს მი ერ სუბ სი დი რე ბუ ლი პრო ექ ტის „ციფ რუ ლი მე დე გო ბა“ მთა ვა რი მი ზა ნი ციფ-
რულ მე დი ას ივ რცე ში აქ ტი ური ახ ალ გაზ რდე ბის კომ პე ტენ ცი ებ ითა და ცოდ ნით აღ ჭურ ვაა. გა ნათ ლე ბა ციფ რუ ლი 
მო ქა ლა ქე ობ ის შე სა ხებ მოს წავ ლე ებს ეხ მა რე ბა, ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის სა კუ თა რი პა სუ ხის მგებ ლო ბა შე იგ-
რძნონ და ცოდ ნა თა ნა ტო ლებს გა უზი არ ონ. 
პრო ექ ტის მი ზა ნია, მოს წავ ლე ებს ის სტრა ტე გი ები გა აც ნოს, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბი თაც ის ინი ცრუ ინ ფორ მა-
ცი ის, დე ზინ ფორ მა ცი ისა და ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის აღ მო ჩე ნა სა და ან ალ იზს შეძ ლე ბენ. კონ სორ ცი უმ ის ხუ თი ვე 
პარ ტნი ორი ორ გა ნი ზა ცია პრო ექ ტზე მუ შა ობ ის პრო ცეს ში აქ ტი ურ ად თა ნამ შრომ ლობ და მას წავ ლებ ლებ თან, რა თა 
14-20 წლის ახ ალ გაზ რდე ბის თვის სა ინ ტე რე სო და გა მო სა დე გი მო დუ ლი შე ექ მნა.
სა ხელ მძღვა ნე ლო ში მო ცე მუ ლი მე თო დე ბის დახ მა რე ბით მოს წავ ლე ები შე ის წავ ლი ან, რო გორ გა უმ კლავ დნენ 
სო ცი ალ ური მე დი ის ზე გავ ლე ნას სა ზო გა დო ებ ასა და პო ლი ტი კა ზე, რო გორ გა ნი ხი ლონ ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ები 
და მა თი მო ტი ვე ბი; შე სა ბა მი სად, გაიუმჯობესონ მე დი ისა და ინ ფორ მა ცი ის წიგ ნი ერ ებ ის დო ნე; შე იმ უშა ონ 
კონ ტრსტრა ტე გია ონ ლა ინ სივ რცე ში დე მოკ რა ტი ულ პრო ცეს თა ხელ შეწყო ბის თვის. მი ღე ბუ ლი ცოდ ნის უკ ეთ გა-
მო სავ ლე ნად და მა თი დო კუ მენ ტი რე ბის თვის, მოს წავ ლე ები ის ეთ მე დი აპ რო დუქ ტებს შექ მნი ან, რო გო რე ბი ცაა 
ვი დეოები, ვლო გე ბი, ბლო გე ბი, მოკ ლე მეტ რა ჟი ანი ფილ მე ბი, პოს ტე რე ბი, პოდ კას ტე ბი და ონ ლა ინ პრე ზენ ტა ცი-
ები. ეს მა სა ლა პრო ექ ტის ვებ გვერ დსა და სო ცი ალ ური მე დი ის პლატ ფორ მე ბის ან გა რი შებ ზე აიტ ვირ თე ბა და თა-
ნა დას წავ ლის აქ ტი ვო ბე ბის სტი მუ ლი რე ბას შე უწყობს ხელს. მოს წავ ლე ებს სა შუ ალ ება მი ეც ემ ათ, ახ ალ შე ძე ნი ლი 
ცოდ ნა გა მო ავ ლი ნონ, თა ვინ თი პრო ექ ტე ბის პრე ზენ ტა ცი ები მო აწყონ და სა კითხზე არ სე ბუ ლი შე ხე დუ ლე ბე ბი 
ერ თმა ნეთს გა უზი არ ონ.
ციფ რუ ლი მე დე გო ბის სა კითხს საკ ლა სო ოთ ახ ში კონ სორ ცი უმ ის მი ერ დატ რე ნინ გე ბუ ლი მას წავ ლე ბე ლი ნერ გავს. 
პრო ექ ტში ჩარ თულ მას წავ ლებ ლებს ამ სა ხელ მძღვა ნე ლოს ავ ტორ თა გუნ დი ატ რე ნინ გებს. ის ინი სა კითხის სა-
ფუძ ვლი ანი ცოდ ნი თა და ინ ფორ მა ცი ით, სა გაკ ვე თი ლო მა გა ლი თე ბი თა და მე თო დე ბით არი ან აღ ჭურ ვი ლი.
ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის კონ ტექ სტში სას კო ლო გა ნათ ლე ბა უდ იდ ეს როლს ას რუ ლებს. ციფ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ებ ის 
გა მო მუ შა ვე ბა მხო ლოდ კვა ლი ფი ცი ური ტრე ნე რე ბის/მას წავ ლებ ლე ბის მი ერ მოს წავ ლე ზე ორი ენ ტი რე ბულ სას წავ-
ლო გა რე მო შია შე საძ ლე ბე ლი. მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მო ზარ დებს მრა ვალ ფე რო ვა ნი, პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი და თა ნა მედ-
რო ვე მე თო დე ბი შევ თა ვა ზოთ, რა თა მი ღე ბუ ლი ცოდ ნა ონ ლა ინ სივ რცე ში და ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში გა მო იყ-
ენ ონ. აუც ილ ებ ელია, ინ დი ვი დებ მა ავ ტო ნო მი ურ ობ ის თვის სა ჭი რო კომ პე ტენ ცი ები შე იძ ინ ონ, რა თა კრე ატი ულ 
და სო ცი ალ ურ ად პა სუ ხის მგებ ლი ან ციფ რულ მო ქა ლა ქე ებ ად ჩა მო ყა ლიბ დნენ. 
ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის შეს წავ ლა მთე ლი სი ცოცხლის გან მავ ლო ბა ში გრძელ დე ბა და გან პი რო ბე ბუ ლია ინ დი ვი დის 
ას აკ ით, და საქ მე ბის სტა ტუ სით, ინ ტე რე სე ბი თა და სხვა დას ხვა ინ დი ვი დუ ალ ური სა კითხით. სწო რედ ამ იტ ომ, სა-
ჭი როა, სკო ლე ბი, პო ლი ტი კის გამ ტა რებ ლე ბი და გა ნათ ლე ბის სფე როს პრო ფე სი ონ ალ ები თან მიმ დევ რუ ლე ბი და 
კო ორ დი ნი რე ბუ ლე ბი იყ ვნენ, გა ით ვა ლის წი ნონ კულ ტუ რუ ლი გან სხვა ვე ბუ ლო ბა, ლინ გვის ტუ რი, ტექ ნო ლო გი ური, თუ 
ქცე ვი თი უნ არ ები და სხვა დას ხვა სო ცი უმ ის სპე ცი ფი კუ რი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი.
ციფ რუ ლი სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ზე მოხ სე ნე ბუ ლი მიზ ნე ბის გან სა ხორ ცი ელ ებ ლად უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სია, რომ 
და ინ ტე რე სე ბულ მა პი რებ მა (მთავ რო ბებ მა, სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ სტი ტუ ტებ მა, ტრე ნე რებ მა/მას წავ ლებ ლებ მა, 
სკო ლებ მა და მშობ ლებ მა) ერ თად იზ რუ ნონ. პირ ვე ლი ნა ბი ჯი მიზ ნის ერ ოვ ნულ დო ნე ზე თუ ევ რო პის მას შტა ბით მი-
საღ წე ვად, მას წავ ლე ბელ თათ ვის თა ნა მედ რო ვე ტრე ნინ გპროგ რა მის შედ გე ნა და მე დი ის სწავ ლე ბის მრა ვალ პრო-
ფი ლუ რი ჩარ ჩოს შექ მნაა.
სა ხელ მძღვა ნე ლოს მი ზა ნია, წა ახ ალ ის ოს მას წავ ლებ ლე ბი თუ გა ნათ ლე ბის სფე როს სხვა წარ მო მად გენ ლე ბი, 
რომ ლე ბიც მე დი ის საქ მი ან ობ ას, ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ის ფორ მატს, ას ევე სან დო, ვა ლი დუ რი, ორ იგ ინ ალ ური ონ ლა-
ინ კონ ტენ ტის შექ მნას შე ას წავ ლი ან. პუბ ლი კა ცია პრო ექ ტზე მუ შა ობ ის პრო ცეს ში შე იქ მნა და უფ ას ოდ ხელ მი საწ-
ვდო მია პრო ექ ტის ვებ გვერ დზე (www.digi-res.eu).
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ევროპის საბჭოს რესურსები ხელს უწყობს იმ კომპეტენციების 
განვითარებას, რომლებიც ციფრული მანიპულაციის 
დაძლევისთვისაა საჭრო.
კა ლინ რუ სი (Calin Rus)

ევროპისსაბჭოდაციფრულიმოქალაქეობა

ბავ შვე ბი სა და ახ ალ გაზ რდე ბის თვის უს აფ რთხო ონ ლა ინ გა რე მოს შექ მნა ზე ზრუნ ვა ევ რო პის საბ ჭომ სო ცი ალ-
ური მე დი ის გავ ლე ნი ანი პლატ ფორ მე ბის შექ მნამ დე და იწყო. დე ბა ტე ბი კვლა ვაც გრძელ დე ბა - ონ ლა ინ სივ რცის 
ეფ ექ ტუ რი რე გუ ლა ცი ებ ის შექ მნა სჯობს, თუ ინ ტერ ნე ტის ბო რო ტად გა მო ყე ნე ბი სად მი სა ზო გა დო ებ ის მე დე-
გო ბის გა მო მუ შა ვე ბა. პო ლი ტი კის მწარ მო ებ ლებ მა შექ მნეს გზამ კვლე ვე ბი და რე სურ სე ბი, რომ ლე ბიც რო გორც 
სა გან მა ნათ ლებ ლო სფე რო ში მო მუ შა ვე თათ ვის, ისე - მოს წავ ლე ებ ის თვი საა გა მო სა დე გი. მა თი დამ სა ხუ რე-
ბით სრუ ლი ად შე საძ ლე ბე ლი გახ და უს აფ რთხო ებ ის დაც ვა ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბის პრო ცეს ში. 
კამ პა ნია სი ძულ ვი ლის ენ ის წი ნა აღ მდეგ (No Hate Speech campaign) ევ რო პის საბ ჭოს ახ ალ გაზ რდულ საქ მე თა 
დე პარ ტა მენ ტმა შექ მნა. კამ პა ნი ამ დი დი რო ლი ით ამ აშა ონ ლა ინ სივ რცეს თან და კავ ში რე ბუ ლი გა მოწ ვე ვე ბის 
გა მოვ ლე ნის საქ მე ში. ის იმ დაშ ვე ბას ეფ უძ ნე ბა, რომ სი ძულ ვი ლის ენა არ სე ბობს „ყვე ლა ტი პის კო მუ ნი კა ცი-
აში“, მათ შო რის გა მოს ვლებ ში, შეტყო ბი ნე ბებ ში, ფო ტო ებ ში, ვი დეოებსა და ნე ბის მი ერი ტი პის ონ ლა ინ კო-
მუ ნი კა ცი აში. კი ბერ სი ძულ ვი ლი (cyberhate) სი ძულ ვი ლის ენ ის ტერ მინ თან გა ერ თი ან და. „ჩა ნარ თი - სი ძულ ვი ლის 
ენ ას თან ბრძო ლა სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის დახ მა რე ბით“ (Bookmarks – A manual for combating hate speech 
online through human rights education (2014) აქ ცენ ტს ონ ლა ინ სივ რცე ში სიძ ლვი ლის ენ ის მრა ვალ მხრივ გა მო ყე-
ნე ბა ზე აკ ეთ ებს და იმ სირ თუ ლეს უს ვამს ხაზს, რომ ლიც კონ კრე ტუ ლი კონ ტენ ტის სი ძულ ვი ლის ენ ად კა ტე გო რი-
ზე ბას ეხ ება. სა ხელ მძღვა ნე ლო ში აღ ნიშ ნუ ლია, რომ ონ ლა ინ გა რე მო სა ჯა რო სივ რცეა, შე სა ბა მი სად, დე მოკ-
რა ტი ულ სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბუ ლი პრინ ცი პე ბი ონ ლა ინ სივ რცე შიც ლე გი ტი მუ რია. ამ კონ ტექ სტში კი ბერ სივ-
რცე ში მყო ფი ახ ალ გაზ რდე ბის ბრძო ლი სუ ნა რი ან ობა სი ძულ ვი ლის ენ ის წი ნა აღ მდეგ ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია. 
„ახ ალ გაზ რდე ბი ციფ რუ ლი სამ ყა როს მო ქა ლა ქე ები არი ან, შე სა ბა მი სად, შე უძ ლი ათ, შეშ ფო თე ბა გა მო ხა ტონ 
სი ძულ ვი ლის ენ ის გა მო ყე ნე ბი სას; სურ ვი ლი ჰქონ დეთ, იმ ოქ მე დონ და სი ძულ ვი ლის ენ ის ავ ტო რებ ში პა სუ ხის-
მგებ ლო ბის გრძნო ბა გა აღ ვი ძონ. მათ შე უძ ლი ათ, ონ ლა ინ სივ რცე ებ ში ად ამი ან ის უფ ლე ბა თა დამ ცვე ლე ბად იქ-
ცნენ“ (ევ რო პის საბ ჭო 2014: 8).
2016 წლის შემ დეგ ევ რო პის საბ ჭო ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის შე სა ხებ გა ნათ ლე ბის პრო ექ ტით ონ ლა ინ უს აფ-
რთხო ებ ისა და ონ ლა ინ ს იძ ულ ვი ლის წი ნა აღ მდეგ ილ აშ ქრებს. პრო ექ ტს გა ნათ ლე ბის პო ლი ტი კის დე პარ ტამენ ტი 
მარ თავს, რომ ლის მი ზა ნია, გა ნათ ლე ბი თა და სა ჭი რო კომ პე ტენ ცი ებ ის გან მტკი ცე ბით ხე ლი შე უწყოს პრობ ლე-
მის წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში ჩარ თუ ლებს.
მო ზარ დე ბი სა და ახ ალ გაზ რდე ბის უს აფ რთხო, ეფ ექ ტუ რი, კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის უნ არ ითა და პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის გრძნო ბით შეიარაღება სამ ყა რო ში, რო მე ლიც სო ცი ალ ური მე დი ითა და ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ითაა გა ჯე-
რე ბუ ლი, მთა ვა რი პრი ორ იტ ეტია. ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის ცნე ბა სა კუ თარ თავ ში აერ თი ან ებს კომ პე ტენ ცი-
ებს, თვი სე ბებ სა და ქმე დე ბებს, რო მელ თა დახ მა რე ბით ციფ რულ სამ ყა რო ში არ სე ბუ ლი სარ გე ბე ლი და შე საძ ლებ-
ლო ბე ბი სრუ ლი ად გა მო ყე ნე ბა დი ხდე ბა. ამ ის პა რა ლე ლუ რად იკ ლებს მი სი პო ტენ ცი ური ზი ან იც და რის კიც. 
ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის კონ ცეფ ცია 3 სფე რო დაა გა და ნა წი ლე ბუ ლი და 10 ციფ რულ გან ზო მი ლე ბას აერ თი ან ებს.

ჩარ თუ ლო ბა ონ ლა ინ სივ რცე ში კე თილ დღე ობა ონ ლა ინ სივ რცე ში უფ ლე ბე ბი ონ ლა ინ სივ რცე ში
წვდო მა და ინ კლუ ზია
სწავ ლა და შე მოქ მე დე ბი თო ბა
მე დი აწ იგ ნი ერ ება და ინ ფორ მა ცი-
ული წიგ ნი ერ ება

ეთ იკა და ემ პა თია
ჯან მრთე ლო ბა და კე თილ დღე ობა
ინ ტერ ნეტ სივ რცე ში თა ვის წარ მო ჩე-
ნა და ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცია

აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობა
უფ ლე ბე ბი და პა სუ ხის მგებ ლო-
ბე ბი
პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვა 
და უს აფ რთხო ება
სა მომ ხმა რებ ლო ცნო ბი ერ ება

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია მოკ ლე მო ნა ხა ზი, თუ რას მოიაზრებს ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის 10 გან ზო მი ლე ბა1.

1 მოცემული ტექსტი ეფუძნება ევროპის საბჭოს 10 ციფრულ განზომილებას, რომლებიც შეგიძლიათ, იხილოთ ბმულზე: www.coe.int/ en/web/
digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digital-citizenship-education
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ჩარ თუ ლო ბა ონ ლა ინ სივ რცე ში

წვდო მა და ინ კლუ ზია - უმ ცი რე სო ბე ბი სა და გან სხვა ვე ბუ ლი აზ რის მქო ნე თათ ვის ციფ რუ ლი სივ რცის გახ სნი ლო ბა 
და ონ ლა ინ გან ცალ კე ვე ბის დაძ ლე ვა.

სწავ ლა და შე მოქ მე დე ბი თო ბა - ციფ რულ სივ რცე ში ცოდ ნის მი ღე ბის სურ ვი ლი, კრე ატი ულ ობ ის გან ვი თა რე ბა და 
შე მოქ მე დე ბი თი მიდ გო მა, რაც სხვა დას ხვა ინ სტრუ მენ ტე ბით ვი თარ დე ბა სხვა დას ხვა კონ ტექ სტში.

მე დი აწ იგ ნი ერ ება და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ება - ციფ რულ მე დი აში არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ინ ტერ პრე ტა ცი ის, 
კრი ტი კუ ლად შე ფა სე ბი სა და შე მოქ მე დე ბი თო ბის უნ არი.

კე თილ დღე ობა ონ ლა ინ სივ რცე ში

ეთ იკა და ემ პა თია - ონ ლა ინ ინ ტე რაქ ცი ის ეთ იკ ურ ობა, სხვე ბის გრძნო ბე ბი სა და შე ხე დუ ლე ბე ბის ამ ოც ნო ბა და 
გა გე ბა.

ჯან მრთე ლო ბა და კე თილ დღე ობა - იმ პრობ ლე მე ბი სა და შე საძ ლებ ლო ბე ბის აღ ქმა, რო მელ თაც გავ ლე ნა აქ ვთ 
ად ამი ან ის კე თილ დღე ობ აზე ციფ რუ ლი მე დი ით გა ჯე რე ბულ სა ზო გა დო ებ აში. ციფ რულ მო ქა ლა ქე ებს შექ მნი ლი 
აქ ვთ რო გორც ვირ ტუ ალ ური, ისე რე ალ ური გა რე მო. სწო რედ ამ იტ ომ, ძი რი თა დი ციფ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ებ ის სა-
ბა ზი სო ცოდ ნა საკ მა რი სი არ არ ის. ინ დი ვი დებს სჭირ დე ბათ გარ კვე ული და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის, ჩვე ვე ბის, ღი რე-
ბუ ლე ბე ბი სა და ცოდ ნის შე ძე ნა, რა თა ნაკ ლე ბად და ზა რალ დნენ ყალ ბი ამ ბე ბი თა და დე ზინ ფორ მა ცი ით.

ინ ტერ ნეტ სივ რცე ში თა ვის წარ მო ჩე ნა და ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცია - პერ სო ნა ლუ რი და ინ ტერ პერ სო ნა ლუ რი თვი-
სე ბე ბის ნაკ რე ბი, რო მელ თა დახ მა რე ბი თაც ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ები ციფ რულ სივ რცე ში სა კუ თა რი პი როვ ნე ბის 
გა მოვ ლე ნას შეძ ლე ბენ, და ამ ყა რე ბენ პო ზი ტი ურ ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ას, იქ ნე ბი ან ად ეკ ვა ტუ რე ბი და კონ სის-
ტენ ტუ რე ბი.

უფ ლე ბე ბი ონ ლა ინ სივ რცე ში

აქ ტი ური მო ნა წი ლე ობა - უკ ავ შირ დე ბა კომ პე ტენ ცი ას, რომ ლის წყა ლო ბი თაც ციფ რულ მო ქა ლა ქეს სრუ ლად აქ ვს 
გაც ნო ბი ერ ებ ული ონ ლა ინ სივ რცე ში კო მუ ნი კა ცი ის წე სი და რომ ლის სა ფუძ ველ ზეც ის პა სუ ხის მგებ ლი ან გა-
დაწყვე ტი ლე ბებს იღ ებს, ჩარ თუ ლია აქ ტი ურ ად და პო ზი ტი ურ გავ ლე ნას ახ დენს სა კუ თა რი სო ცი უმ ის დე მოკ რა-
ტი ულ კულ ტუ რა ზე. 

უფ ლე ბე ბი და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი - ონ ლა ინ სივ რცე ში მოქ მე დი უფ ლე ბე ბი სა და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბის ცოდ ნა.

პერ სო ნა ლურ მო ნა ცემ თა დაც ვა და უს აფ რთხო ება - პუნ ქტი 2 ძი რი თად კონ ცეფ ცი ას აერ თი ან ებს: ინ დი ვი დის მი-
ერ სა კუ თა რი, თუ სხვა თა ონ ლა ინ კონ ფი დენ ცი ალ ობ ის დაც ვა და ონ ლა ინ ქმე დე ბე ბის უს აფ რთხო ებ ის შე სა ხებ 
ცოდ ნა. 

სა მომ ხმა რებ ლო ცნო ბი ერ ება - ციფ რულ სამ ყა რო ში, მათ შო რის, ონ ლა ინ მე დი ასა და სხვა ვირ ტუ ალ ურ სო ცი ალ ურ 
სივ რცე ში არ სე ბო ბა რო გორც მომ ხმა რებ ლის, ისე კონ სი უმ ერ ის როლს მო იც ავს. მომ ხმა რე ბელ თა აქ ტი ვიზ მის 
დამ სა ხუ რე ბით, ბიზ ნე სის დაკ ვე თაა, გარ კვე ულ ღი რე ბუ ლე ბა თა გამ ტა რებ ლე ბი გახ დნენ, მა გა ლი თად, გა რე მო-
მე გობ რუ ლე ბი, ან ლო კა ლუ რი ეკ ონ ომ იკ ის ხელ შემ წყობ კომ პა ნი ებ ად მო დი ფი ცირ დნენ.

დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ები

ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის კონ ცეპ ტუ ალ ური მო დე ლი ევ რო პის საბ ჭოს ბო ლო წლე ბის ძი რი თად წყა როს - დე მოკ-
რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ებ ის ჩარ ჩოს - ეყ რდნო ბა (Reference Framework of Competences for Democratic 
Culture (RFCDC). დო კუ მენ ტში მო ცე მუ ლია მო დე ლი, რო მე ლიც იმ ძი რი თად ღი რე ბუ ლე ბებს, და მო კი დე ბუ ლე ბებს, 
კომ პე ტენ ცი ებ სა და ელ ემ ენ ტებს აერ თი ან ებს, რომ ლე ბიც დე მოკ რა ტი ულ და კულ ტუ რო ლო გი ურ ად მრა ვალ ფე რო-
ვან სა ზო გა დო ებ აში მცხოვ რებ მო ქა ლა ქე ებს სჭირ დე ბათ. რა საკ ვირ ვე ლია, ციფ რუ ლი სამ ყა რო სა ჯა რო სივ რცეა, 
რო მელ შიც ინ დი ვიდს ინ ტე რაქ ცია, გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის უნ არი, შე საძ ლებ ლო ბე ბი თუ საფ რთხე ები, უფ-
ლე ბე ბი და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი რე ალ ური ცხოვ რე ბის მსგავ სად აქ ვს. 

კომ პე ტენ ცი ებ ის მო დე ლი დე მოკ რა ტი ული ჩარ თუ ლო ბის ას ობ ით მო დე ლის და მუ შა ვე ბის შე დე გად შე იქ მნა, მათ 
შო რის იყო ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი სა და ინ ტერ კულ ტუ რუ ლი მა ხა სი ათ ებ ლე ბის ჩარ ჩო ები. ის 20 ელ ემ ენ ტის გან 
შედ გე ბა და დაჯ გუ ფე ბუ ლია ღი რე ბუ ლე ბე ბის, და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის, უნ არ-ჩვე ვე ბის, ცოდ ნი სა და კრი ტი კუ ლი გა-
აზ რე ბის ელ ემ ენ ტე ბის მი ხედ ვით. 
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ღირებულებები
•	 ადამიანის ღირსებისა და უფლებების 

დაფასება;

•	 კულტურული მრავალფეროვნების 
დაფასება;

•	 დემოკრატიის, სამართლიანობის, 
კეთილსინდისიერების, თანასწორობისა 
და კანონის უზენაესობის დაფასება

•	 დამოუკიდებლად სწავლის უნარ-ჩვევები;
•	 ანალიტიკური და კრიტიკული აზროვნების 

უნარ-ჩვევები;
•	 მოსმენისა და დაკვირვების უნარ-

ჩვევები;
•	 ემპათია;
•	 მოქნილობა და შეგუების უნარი;
•	 ენობრივი, კომუნიკაციური და 

მრავალენობრივი უნარები;
•	 თანამშრომლობის უნარ-ჩვევები;
•	 კონფლიქტების მოგვარების უნარ-

ჩვევები
უნარები

•	 საკუთარი თავის შეცნობა და 
კრიტიკული გააზრება;

•	 ენისა და კომუნიკაციის ცოდნა-
შემეცნება და კრიტიკული გააზრება;

•	 მსოფლიოს (პოლიტიკის, კანონის, 
ადამიანის უფლებების, კულტურის, 
კულტურათა, რელიგიების, ისტორიის, 
მედიის, ეკონომიკის, გარემოს 
დაცვისა და მდგრადი განვითარების) 
შეცნობა-შემეცნება და კრიტიკული 
გააზრება.

ცოდნა და კრიტიკული გააზრება

დამოკიდებულებები
•	 კულტურული განსხვავებულობისა და სხვა 

რწმენებისადმი, მსოფლმხედველობების, 
შეხედულებებისა თუ პრაქტიკისადმი 
შემწყნარებლური დამოკიდებულებისათვის 
მხაობა;

•	 პატივისცემა;
•	 მოქალაქეობრივი აზროვნება;
•	 პასუხისმგებლობა;
•	 თავდაჯერებულობა;
•	 გაურკვევლობისადმი შემწყნარებლური 

დამოკიდებულება

კომპეტენციები

ამ მო დელს კომ პე ტენ ცი ებ ის სხვა მო დე ლე ბის გან ორი სტრუქ ტუ რუ ლი ას პექ ტი გა ნას ხვა ვებს.
მო დელს სხვა ჩარ ჩო ებ ის გან ის სპე ცი ფი კა გა მო არ ჩევს, რომ იგი ცოდ ნას, უნ არ ებ სა და და მო კი დე ბუ ლე ბებ თან 
ერ თად ღი რე ბუ ლე ბებ საც შე იც ავს. მო დელ ში ღი რე ბუ ლე ბე ბის შე ტა ნა აქ ტი ური დე ბა ტე ბი სა და მკვლე ვა რებ თან, 
პრაქ ტი კო სებ თან, თუ პო ლი ტი კის შემ ქმნე ლებ თან კონ სულ ტა ცი ებ ის შე დე გად გა დაწყდა. ყვე ლა მხა რე შე თან-
ხმდა, რომ მო დე ლი „სწავ ლე ბა დი, დას წავ ლა დი და შე ფა სე ბა დი“ უნ და ყო ფი ლი ყო. თუმ ცა, მო დე ლის კომ პე ტენ-
ცი ებ ის შე ფა სე ბა დო ბის (და სხვა ფაქ ტო რე ბის) გან ხილ ვი სას მრა ვა ლი კითხვა გაჩ ნდა მი სი ლე გი ტი მუ რო ბი სა 
და ფორ მა ლურ სას წავ ლო გა რე მო ში სწავ ლე ბი სა და შე ფა სე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის თვალ საზ რი სით. სხვა დას ხვა 
ქვეყ ნის გა ნათ ლე ბის სპე ცი ალ ის ტთა მრა ვალ ფე რო ვა ნი პერ სპექ ტი ვი სა და გან ხილ ვის შემ დეგ კი ყვე ლა მხა-
რე შე თან ხმდა, რომ ღი რე ბუ ლე ბე ბის ნა წი ლი მო დელ ში მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო. ამ ას თან ერ თად, ღი რე ბუ ლე ბე ბის 
სექ ცი აში სწო რედ ის ღი რე ბუ ლე ბე ბია მოყ ვა ნი ლი, რომ ლე ბიც ევ რო პის საბ ჭოს აქ ვს გაცხა დე ბუ ლი: დე მოკ რა-
ტი ულ ობა; საბ ჭოს მი ერ აღი არ ებ ული ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბი და ღირ სე ბა; ას ევე, კა ნონ შე სა ბა მი სო ბა, სა მარ-
თლი ან ობა და კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბა. ეს ღი რე ბუ ლე ბე ბი იდ ენ ტუ რია ევ რო კავ ში რის კონ ვენ ცი ისა და 
ევ რო კავ ში რის ად ამი ან ის უფ ლე ბე ბის ქარ ტი აში მო ცე მუ ლი ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა. 
კომ პე ტენ ცი ებ ის მო დე ლის მე ორე სპე ცი ფი კუ რი ელ ემ ენ ტია ის ფაქ ტი, რომ ცოდ ნა სის ტე მუ რა დაა და კავ ში რე-
ბუ ლი კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის უნ არ თან. შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ბა ენ იჭ ება არა დას წავ ლას, არ ამ ედ იმ ცოდ ნის 
შე ძე ნას, რო მე ლიც კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის, ურ თი ერ თკავ ში რის დამ ყა რე ბი სა და დე და აზ რის ჩაწ ვდო მის შე დე გია. 
აღ ნიშ ნულ მო დელ ში ცოდ ნი სა და კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის სა მი სფე როა მო ცე მუ ლი: ენა, კო მუ ნი კა ცია და მსოფ-
ლიო მოწყო ბა, რო მე ლიც პო ლი ტი კას, სა მარ თალს, ად ამი ან ის უფ ლე ბებს, კულ ტუ რას, კულ ტუ რებს, რე ლი გი ას, ის-
ტო რი ას, მე დი ას, ეკ ონ ომ იკ ას, გა რე მო სა და მდგრად გან ვი თა რე ბას მო იც ავს. ეს პუნ ქტე ბი ცოდ ნა სა და კრი ტი-
კულ გა აზ რე ბას შო რის კავ შირს წარ მო ად გენს და გა დაკ ვე თის წერ ტი ლია ენ ას, კო მუ ნი კა ცი ას, ლინ გვის ტი კას, 
კო მუ ნი კა ცი ისა და მრა ვა ლე ნოვ ნო ბის უნ არს შო რის.
კომ პე ტენ ცი ებ ის მო დე ლი 6 და მო კი დე ბუ ლე ბა სა და 8 უნ არს აერ თი ან ებს. დას წავ ლი სა და ლინ გვის ტუ რი, კო მუ-
ნი კა ცი ისა და მრა ვა ლე ნოვ ნე ბის უნ არ ები უფ რო ზო გად ტერ მი ნო ლო გი ას წარ მო ად გენს, თუმ ცა, დე მოკ რა ტი ულ 
და კულ ტუ რუ ლად მრა ვალ ფე რო ვან სა ზო გა დო ებ აში ეფ ექ ტუ რი მო ნა წი ლე ობ ის უმ ნიშ ვნე ლო ვა ნე სი ფაქ ტო რია.
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ზე მოთ მო ცე მულ დი აგ რა მა ზე კომ პე ტენ ცი ებ ის მო დე ლის 20-ივე პუნ ქტი შე და რე ბით ნათ ლა დაა მოყ ვა ნი ლი. დე-
ტა ლუ რად შე სას წავ ლად კი ჩარ ჩო დო კუ მენ ტი არ სე ბობს. დო კუ მენ ტის ავ ტო რებ მა კომ პე ტენ ცი ებ ის ელ ემ ენ ტე-
ბის უკ ეთ გა სა გე ბად და თი თოეული მათ გა ნის ოფ ლა ინ- თუ ონ ლა ინ ქცე ვა ში გად მო სა ტა ნად, დე მოკ რა ტი ული 
კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ებ ის ჩარ ჩოს მე ორე ნა წი ლი შე იმ უშ ავ ეს. 

გარ და ამ ისა, მო დელ ში მო ცე მუ ლი ელ ემ ენ ტე ბის თან მიმ დევ რო ბა, ღი რე ბუ ლე ბე ბი, და მო კი დე ბუ ლე ბე ბი, უნ არ ები, 
ცოდ ნა და გა აზ რე ბა ხაზს უს ვამს ღი რე ბუ ლე ბე ბი სა და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის მნიშ ვნე ლო ბას. 

კომ პე ტენ ცი ებ ის მო დელ ში მო ცე მუ ლი ელ ემ ენ ტე ბი, სი ტუ აცი ის სპე ცი ფი კი დან გა მომ დი ნა რე, უმ ეტ ეს ად, კლას-
ტე რე ბა დაა მო ცე მუ ლი. მა გა ლი თად, წარ მა ტე ბუ ლი ინ ტერ კულ ტუ რუ ლი კო მუ ნი კა ცია კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე-
ბი სა და სხვა კულ ტუ რე ბი სად მი ღიაობის, პა ტი ვის ცე მის, მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მიმ ღებ ლო ბი სა და თა ნაგ რძნო-
ბის ელ ემ ენ ტებს მო იც ავს. ეს კლას ტე რი ვა ლი დუ რია ციფ რულ სამ ყა რო შიც, კლას ტე რის ელ ემ ენ ტე ბი, უბ რა ლოდ, 
ონ ლა ინ ინ ტე რაქ ცი ას უნ და მო ვარ გოთ. 

კომ პე ტენ ცი ები ციფ რუ ლი მა ნი პუ ლა ცი ისა და ინ დოქ ტრი ნა ცი ის წი ნა აღ მდეგ

სა ვა რა უდ ოდ, დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ებ ის მო დე ლის უნ არ ებ ით აღ ჭურ ვი ლი ინ დი ვი დი მეტ წი ნა-
აღ მდე გო ბას გა უწ ევს ონ ლა ინ მა ნი პუ ლა ცი ასა და ინ დოქ ტრი ნა ცი ას. მა ნი პუ ლა ცია მო იც ავს რო გორც დე ზინ-
ფორ მა ცი ას, ისე - მი ზან მი მარ თუ ლად შეც დო მა ში შეყ ვა ნას, რა სიზ მის, არ ატ ოლ ერ ან ტო ბი სა და დის კრი მი ნა ცი-
ის გაღ ვი ვე ბას.

მა ნი პუ ლა ცია ად ამი ან ის რწმე ნა ზე, და მო კი დე ბუ ლე ბებ სა და ქცე ვა ზე ზე გავ ლე ნის მოხ დე ნის მცდე ლო ბაა. ის არც 
ახ ალი მოვ ლე ნაა და არც მხო ლოდ ონ ლა ინ სამ ყა როს თვის და მა ხა სი ათ ებ ელი. ის ტო რი ულ ად, გა ნათ ლე ბის სის-
ტე მა კულ ტუ რუ ლი ჰო მო გე ნუ რო ბის, კა ნონ მორ ჩი ლი მო ქა ლა ქე ებ ის აღ ზრდა ზეა ფო კუ სი რე ბუ ლი, თუმ ცა, ხში რად 
ხელს უწყობს ეთ ნო ცენ ტრუ ლი იდე ებ ის გან ვი თა რე ბას. სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რით მა ნი პუ ლა ცი ის ინ იცი ატ ორ ები 
ხში რად სა ჯა რო ინ სტი ტუ ტე ბი არი ან, ას ევე, პო ლი ტი კო სე ბი თუ მას მე დია, რო მელ თაც სა ჯა რო გან რიგ სა და ამ-
ომ რჩე ველ თა აზ რზე აქ ვთ გავ ლე ნა. მა ნი პუ ლა ცი ას ცდი ლო ბენ, ას ევე, რეკ ლა მის ინ დუს ტრი აში მომ ხმა რე ბელ თა 
და მო კი დე ბუ ლე ბებ სა და ქცე ვა ზე ზე მოქ მე დე ბის თვის. მა ნი პუ ლა ცი ის პრო ცე სის აღ სრუ ლე ბა ონ ლა ინ სივ რცე შიც 
ხდე ბა. 

კომ პი უტ ერ ული აპ ლი კა ცი ები და ონ ლა ინ პლატ ფორ მე ბი სპე ცი ალ ურ ად იქ მნე ბა ფსი ქო ლო გი ის იმ წე სე ბის დაც-
ვით, რომ ლე ბიც ად ამი ან ებს გარ კვე ული ქცე ვის კენ აქ ეზ ებ ენ. მა თი დი ზა ინი კი მი მარ თუ ლია ად ამი ან ში და მო-
კი დე ბუ ლე ბის გაღ ვი ვე ბის კენ, რაც ის ეთ უმ არ ტი ვეს ად ამი ან ურ მოთხოვ ნი ლე ბებს ეფ უძ ნე ბა, რო გო რე ბი ცაა 
კო მუ ნი კა ცი ის, აღი არ ებ ის, აფ ირ მა ცი ის ბა ზი სუ რი მოთხოვ ნი ლე ბე ბი, ჯილ დოს მი ღე ბის სურ ვი ლი. მა ნი პუ ლა-
ცია მუ შა ობს ად ამი ან ებ ის ბა ზი სურ, გა ნუ საზღვრე ლო ბის, გან სხვა ვე ბუ ლო ბის, თუ ჯგუფ ში მი უღ ებ ლო ბის ში-
შებ ზე. ციფ რულ ტექ ნო ლო გი ებს უნ არი შეს წევთ, ინ დი ვი დებს შე უზღუ დონ გა დაწყვე ტი ლე ბის და მო უკ იდ ებ ლად 
მი ღე ბის უნ არი, ან კო მუ ნი კა ცი ისა და ინ ფორ მა ცი აზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის სურ ვი ლი გა უღ ვი ვონ. 

დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ებ ის ჩარ ჩომ ონ ლა ინ გა რე მო ში ყვე ლა ზე გავ რცე ლე ბუ ლი მა ნი პუ ლა ცი ის 
მე თო დო ლო გი ის ან ალ იზი წარ მოგ ვიდ გი ნა: მა ნი პუ ლა ცი ის ეს ტი პი რა დი კა ლუ რი შე ხე დუ ლე ბე ბის გაღ ვი ვე ბას 
ემ სა ხუ რე ბა, რა საც ძა ლა დობ რივ ექ სტრე მიზ მსა და ტე რო რიზ მამ დე მივ ყა ვართ. მსგავ სი ტი პის ან ალ იზი შე საძ-
ლე ბე ლია, ონ ლა ინ სივ რცე ში გავ რცე ლე ბუ ლი ნე ბის მი ერი ნე გა ტი ური მე სი ჯის შე სა ხებ მომ ზად დეს და შე ვის წავ-
ლოთ, რამ დე ნად შეს წევთ უნ არი ინ დი ვი დებს, წი ნა აღ მდე გო ბა გა უწი ონ მსგავს შეტყო ბი ნე ბებს.

რა შე უძ ლია კომ პე ტენ ტურ ად ამი ანს: რას აკ ეთ ებს ად ამი ანი, რო მელ საც სა ჭი რო  
კომ პე ტენ ცი ები აკ ლია:

 f კრი ტი კუ ლი ან ალ იზი, შე ფა სე ბა, მი კერ ძო ებ ული 
ინ ტე რაქ ცი ის, პრო პა გან დის, ყალ ბი ინ ფორ მა-
ცი ის თუ დე ზინ ფორ მა ცი ის შე ფა სე ბა და თა ვის 
არ იდ ება;

 f სო ცი ალ ური და პო ლი ტი კუ რი პრობ ლე მე ბის მრა-
ვალ ფე როვ ნე ბის აღ ქმა, გა აზ რე ბა, რომ მსგავ სი 
სა კითხე ბი ყო ველ თვის მარ ტი ვი პა სუ ხე ბი თა და 
გა დაწყვე ტი ლე ბე ბით ვერ გა და იჭ რე ბა;

 f გან სხვა ვე ბუ ლი პერ სპექ ტი ვე ბის, შე ხე დუ ლე ბე-
ბის, რწმე ნე ბის დაშ ვე ბა, გა გე ბა და და ფა სე ბა. 
გა აზ რე ბა, რომ სხვა თა შე ფა სე ბა ის ევე ვა ლი დუ-
რია, რო გო რიც - სა კუ თა რი;

 f გავ რცე ლე ბუ ლი აზ რის ნაკ ლე ბად კრი ტი კუ ლად და 
გა და უმ ოწ მებ ლად მი ღე ბა;

 f „ჩვენ მათ წი ნა აღ მდეგ“ მიდ გო მის გან ვი თა-
რე ბა, ან მხარ და ჭე რა ნე ბის მი ერი და ვის დროს, 
გან ზო გა დე ბა და დე ტა ლუ რი და სა ბუ თე ბის გა რე შე 
აზ როვ ნე ბა;

 f პრობ ლე მის მხო ლოდ იმ ჯგუ ფის პო ზი ცი იდ ან შე-
ფე სე ბა, რო მელ საც თა ვად მი ეკ უთ ვნე ბა. მიჩ ნე-
ვა, რომ სწო რედ ეს არ ის ერ თა დერ თი ლე გი ტი მუ-
რი მო საზ რე ბა;
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 f გა აზ რე ბა, რომ არ აძ ალ ად ობ რი ვი დე მოკ რა ტი ული 
მე თო დე ბი ად ამი ან ებ ის მი ერ აზ რის გა მო ხატ-
ვის ეფ ექ ტუ რი გზაა, გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე-
ბის მი ღე ბა, პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ალ ური მიზ ნე-
ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის უნ არი;

 f ად ამი ან ის ღირ სე ბის, უფ ლე ბე ბის, კულ ტუ რუ ლი 
გან სხვა ვე ბე ბის, დე მოკ რა ტი ულ ობ ის, თა ნას-
წო რო ბი სა და სა მარ თლი ან ობ ის, სა მარ თლი სა და 
კა ნო ნი ერ ებ ის და ფა სე ბა. ღიაობა კულ ტუ რუ ლი 
გან სხვა ვე ბე ბი სა და გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე-
ბე ბის, მსოფ ლმხედ ვე ლო ბი სა და გან სხვა ვე ბუ ლი 
გა მოც დი ლე ბე ბის მი მართ. ად ამი ან თა პა ტი ვის-
ცე მა, რომ ლე ბიც არ იზი არ ებ ენ მის მო საზ რე ბას 
ად ამი ან ის ღირ სე ბი სა და უფ ლე ბე ბის დაც ვის 
ფარ გლებ ში.

 f სო ცი ალ ურ სა კითხებ თან, ან გან სვა ვე ბულ აზ-
რთან არ ას ამ არ თლი ანი, ძა ლა დობ რი ვი, ან ჯგუ-
ფე ბის ურ თი ერ თდა მა პი რის პი რე ბე ლი ზო მე ბის 
მი ღე ბა, წა ხა ლი სე ბა და მხარ და ჭე რა;

 f სა ზო გა დო ებ ის მხო ლოდ ერ თი ნა წი ლის უფ ლე ბე-
ბის აღი არ ება, კულ ტუ რუ ლი მრა ვალ ფე როვ ნე ბის 
აღ ქმა საფ რთხედ. დე მოკ რა ტი ის, თა ნას წო რო-
ბის, სა მარ თლი ან ობ ის, კა ნო ნი ერ ებ ის პრინ-
ცი პე ბის უგ ულ ებ ელ ყო ფა სა ზო გა დო ებ ის ერ თი 
კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფის სა სარ გებ ლოდ.

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ჩა მო ნათ ვა ლი, რა საკ ვირ ვე ლია, მხო ლოდ ძი რი თად ას პექ ტებს მო იც ავს. სა კითხს მე ტი სიფ-
რთხი ლით უნ და მო ვე კი დოთ. რა თქმა უნ და, პო პუ ლის ტი პო ლი ტი კო სე ბი ხშირ შემ თხვე ვა ში დე მოკ რა ტი ული 
ღი რე ბუ ლე ბე ბის, სა მარ თლი ან ობ ის, კა ნო ნი ერ ებ ისა და კა ნონ მორ ჩი ლე ბის გამ ტა რებ ლე ბად გვაჩ ვე ნე ბენ თავს 
მა შინ, რო დე საც სა პი რის პი როდ იქ ცე ვი ან. ის ინი დე მოკ რა ტი ის სა ხე ლით სა უბ რო ბენ, თუმ ცა დე მოკ რა ტი ულ ობ-
ის პრინ ციპს უმ რავ ლე სო ბის კა ნონს უტ ოლ ებ ენ, რა თა ოპ ოზ იცი ის შეზღუდ ვი სათ ვის მი ღე ბუ ლი ზო მე ბი გა ამ-
არ თლონ, მათ შო რის სა სა მარ თლო სის ტე მის კონ ტრო ლი, სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ებ ის გავ ლე ნის შე სუს ტე ბა 
არ ჩევ ნებ ზე. მი ზე ზად ხში რად ას ახ ელ ებ ენ კრი ტი კულ გა აზ რე ბას და თავს გვაჩ ვე ნე ბენ, თით ქოს მო წი ნა აღ მდე-
გე თა და სა ბუ თე ბა რე ალ ობ ას არ შე ეს აბ ამ ება; აბ რა ლე ბენ მა ნი პუ ლა ცი ას, სი მარ თლის და მალ ვა სა და სა ზო გა დო-
ებ ის შეც დო მა ში შეყ ვა ნას. და ეს ხდე ბა მა შინ, რო დე საც, რე ალ ურ ად, თა ვად არი ან ცალ მხრი ვი არ გუ მენ ტა ცი ის 
ავ ტო რე ბი, იგ ნო რი რე ბას უწ ევ ენ ფაქ ტებს და ნე გა ტი ურ კონ ტექ სტში გა ნი ხი ლა ვენ ყვე ლას, ვი სი აზ რიც მათ 
აზ რს არ შე ეს აბ ამ ება. 

დე ზინ ფორ მა ცი ის, ყალ ბი ინ ფორ მა ცი ის, პრო პა გან დი სა და პო პუ ლის ტუ რი გან ცხა დე ბე ბის დე კონ სტრუქ ცი ას 
გარ კვე ული უნ არ-ჩვე ვე ბის ქო ნა, ინ ფორ მა ცი ის ალ ტერ ნა ტი ული წყა რო ებ ის, კერ ძოდ კი, გან სხვა ვე ბუ ლი ნა რა-
ტი ვის მქო ნე წყა რო ებ ის, შეს წავ ლის უნ არი სჭირ დე ბა. ინ დი ვი დებს უნ და შე ეძ ლოთ, თი თოეული მოვ ლე ნი სა თუ 
გან ცხა დე ბის მიღ მა და მა ლუ ლი მო ტი ვე ბი, სურ ვი ლე ბი და მიზ ნე ბი აღ იქ ვან. ეს კი, თა ვის მხრივ, მე ტად მას შტა-
ბუ რი პო ლი ტი კუ რი და სო ცი ალ ური კონ ტექ სტის გა გე ბის თვი საა ს აჭ ირო, რო მელ საც მე სი ჯი ემ სა ხუ რე ბა. მსგავ-
სი კრი ტი კუ ლი ან ალ იზ ის შემ დეგ ინ დი ვიდ მა თან მიმ დევ რუ ლი დას კვნე ბის გა მო ტა ნა უნ და შეძ ლოს. 

პა სუ ხის მგებ ლო ბის გრძნო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია ონ ლა ინ გა რე მო შიც. ყალ ბი ინ ფორ მა ცი ის, მა ნი პუ ლა ცი ის შემ-
ცვე ლი მე სი ჯის, ან დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას, რაც დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ებ ის მო დელ ში 
არ სე ბულ ფუნ და მენ ტურ ღი რე ბუ ლე ბებს ეწ ინა აღ მდე გე ბა, სა ზო გა დო ებ ის თვის დი დი ზი ანი მო აქ ვს.

მა ნი პუ ლა ცი ის თვის წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვა მხო ლოდ ცოდ ნი სა და უნ არ-ჩვე ვე ბის გა მო ყე ნე ბით არ გა მო დის. 
ფაქ ტი, რომ არ სე ბობს ინ სტრუ მენ ტე ბი, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბი თაც ინ ფორ მა ცი ის სი ნამ დვი ლის გა და მოწ მე ბა 
შე იძ ლე ბა, სუ ლაც არ ნიშ ნავს იმ ას, რომ ამ ინ სტრუ მენ ტებს მა სობ რი ვად გა მო იყ ენ ებ ენ, მი ღე ბუ ლი მე სი ჯის 
დე კონ სტრუქ ცი ას მო ახ დე ნენ და სა კად რის პა სუხს გას ცე მენ. ემ ოცი ური ელ ემ ენ ტე ბი დიდ როლს თა მა შობს და 
ად ამი ან ებ ის რე აქ ცი ასა და ქცე ვა ზე მოქ მე დებს. კოგ ნი ტუ რი მი კერ ძო ება არ ის მი ზე ზი, რო მე ლიც მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია მე სი ჯის გა აზ რე ბა ში. და დას ტუ რე ბის მი კერ ძო ება კი იმ ინ ფორ მა ცი ის სა სარ გებ ლოდ გა დაწყვე ტი ლე ბას 
ნიშ ნავს, რო მე ლიც ჩვენს რწმე ნებს ამ ტკი ცებს და მათ სა წი ნა აღ მდე გო ინ ფორ მა ცი ას გან დევ ნის. მი კერ ძო ება 
პრობ ლე მა ტურ სა კითხებ ზე კონ კრე ტუ ლი რე აგ ირ ებ ის შან სებ საც ამ ცი რებს. მა გა ლი თად, დამ კვირ ვებ ლის ეფ ექ-
ტი აჩ ვე ნებს, რომ ნაკ ლებ სა ვა რა უდოა, ინ დი ვიდ მა გა ჭირ ვე ბა ში მყოფ ად ამი ანს, რო მე ლიც აგ რე სი ის, ან შე ურ-
აცხყო ფის მსხვერ პლია სა ჯა რო სივ რცე ში, სა დაც სხვა თვით მხილ ვე ლე ბიც არ სე ბო ბენ, დახ მა რე ბა გა უწი ოს. 
ეს ეფ ექ ტი ონ ლა ინ სა ჯა რო სივ რცე ებ შიც მარ ტი ვად შე სამ ჩნე ვია. სწო რედ ამ იტ ომ ენ იჭ ება ღი რე ბუ ლე ბებ სა და 
და მო კი დე ბუ ლე ბებს დი დი მნიშ ვნე ლო ბა. 

ეს მოკ ლე ან ალ იზი გვიჩ ვე ნებს, რომ დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ები სა ჭი როა ონ ლა ინ მა ნი პუ ლა-
ცი ას თან ბრძო ლა ში. ამ ას თან, ევ რო პულ სა გან მა ნათ ლებ ლო სის ტე მა ში დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ-
ცი ებ ის მო დე ლის სწავ ლე ბას დი დი პა სუ ხის მგებ ლო ბით ეკ იდ ები ან. ეს დას ტურ დე ბა დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის 
კომ პე ტენ ცი ებ ის ჩარ ჩოს და ნარ თში, რო მე ლიც ევ რო პის საბ ჭოს სა ბო ლოო დეკ ლა რა ცი ის ნა წი ლია. დო კუ მენ ტი 
2016 წელს2 გა ნათ ლე ბის მი ნის ტრებ მა შე იმ უშ ავ ეს და ევ რო კავ ში რის რე კო მენ და ცი ებ ის გათ ვა ლის წი ნე ბით, 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ღი რე ბუ ლე ბე ბის, ინ კლუ ზი ური გა ნათ ლე ბი სა და სწავ ლე ბის ევ რო პუ ლი მო დე ლი მი იღ ეს 2018 
2 ხელმისაწვდომია ბმულზე www.conference-service.com/25_standingconference/documents/E%20MED-25-3%20Final%20DECLARATION.pdf, 
მონაცემები მიღებულია 2019 წლის 10 ნოემბერს
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წელს3. მო ცე მუ ლი სა ხელ მძღვა ნე ლო კომ პე ტენ ცი ებ ის გან სა ვი თა რებ ლად პრაქ ტი კულ მიდ გო მებს გვთა ვა ზობს 
და პირ და პირ მი უთ ით ებს ციფ რუ ლი მა ნი პუ ლა ცი ის ად მი წი ნა აღ მდე გო ბის სირ თუ ლე ზე. 

დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ებ ის ჩარ ჩოს და ნარ თი გარ კვე ულ სა გან მა ნათ ლებ ლო მიდ გო მე ბის სიღ-
რმი სე ულ ან ალ იზს მო იც ავს. ეს მიდ გო მე ბი კი ციფ რუ ლი მე დე გო ბის პრო ექ ტშია გად მო ცე მუ ლი. მო დე ლი ის ეთ 
ელ ემ ენ ტებ ზე ამ ახ ვი ლებს ყუ რადღე ბას, რო გო რე ბი ცაა პრო ექ ტზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა, მო ხა ლი სე ობ რი ვი 
სწავ ლე ბა და თა ნამ შრომ ლო ბი თი სწავ ლე ბა.

დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ები ციფ რუ ლი მე დე გო ბის მე თო დო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით 3 ძი რი თად 
სტა დი ად ვი თარ დე ბა: ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის ფა ზა, ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ება და თა ნა დას წავ-
ლის პრო ცეს ში კვლე ვის შე დე გე ბის გა ზი არ ება. დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ებ ის ჩარ ჩო-დო კუ მენ ტის 
მე ორე ნა წილ ში მო ცე მუ ლი კომ პე ტენ ცი ები, რომ ლე ბიც ამ სა ხელ მძღვა ნე ლო შია მოყ ვა ნი ლი, სა ხელ მძღვა ნე-
ლოს გა მო ყე ნე ბი სას მო სამ ზა დე ბელ და სა გან მა ნათ ლებ ლო აქ ტი ვო ბებ ში აქ ტი ურ ად უნ და იყ ოს ჩარ თუ ლი.

ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა და დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ები

ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის პრო ცეს ში სა კითხის გან ხილ ვის ეტ აპ ზე მოს წავ ლე ები კომ პე ტენ ცი ებ ის იმ 
კლას ტე რებს შე ის წავ ლი ან, რომ ლე ბიც დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ებ ის მო დელ შია მო ცე მუ ლი. 
ვი ნა იდ ან პრო ცე სი კვლე ვა სა და მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბა ზე, შემ დეგ კი ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბა სა და ან ალ იზ-
ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი, ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბა, პირ ველ რიგ ში, ან ალ იტ იკ ური და კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის უნ არ-
ებს ავ ით არ ებს; სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს მოს წავ ლე ებს, მე დი აში გავ რცე ლე ბუ ლი შეტყო ბი ნე ბე ბის დე კონ სტრუქ ცია 
მო ახ დი ნონ, შე ად არ ონ და და უპ ირ ის პი რონ ერ თმა ნეთს; გა მო იყ ენ ონ კრი ტე რი უმ ები, რო მელ თა დახ მა რე ბით 
ყალბ ახ ალ ამ ბებს, მა ნი პუ ლა ცი ას, ცრუ ინ ფორ მა ცი ასა და დე ზინ ფორ მა ცი ას ამო იც ნო ბენ. კვლე ვის სა გა ნი, რო-
გორც წე სი, მე დი აში გავ რცე ლე ბუ ლი მე სი ჯია და, შე სა ბა მი სად, მოს წავ ლე ებს რო გორც მე დია შეტყო ბი ნე ბე ბის, 
ისე მე დი ის კრი ტი კუ ლი შე ფა სე ბის უნ არ ებ იც უვ ით არ დე ბათ. 
სა ბო ლოო ჯამ ში, პრო ცე სი მხო ლოდ ან ალ იტ იკ ური და კრი ტი კუ ლი შე ფა სე ბი სა თუ გა აზ რე ბის უნ არ ებს რო დი ავ-
ით არ ებს.
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ვი ცო დეთ, რომ კვლე ვის პრო ცე სი მოს წავ ლე ებს ეხ მა რე ბა, მე ტი შე იტყონ სა კუ თა რი ღი რე ბუ-
ლე ბე ბის შე სა ხებ. ღი რე ბუ ლე ბე ბის სა მი ვე კა ტე გო რია, რომ ლე ბიც კომ პე ტენ ცი ებ ის მო დელ შია მო ცე მუ ლი, გან-
სა კუთ რე ბით ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის პრო ცეს ში, და კავ ში რე ბუ ლია ად ამი ან ის ღირ სე ბის შემ ლა ხავ 
საფ რთხე ებ თან, კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფის უფ ლე ბებ თან, კულ ტუ რულ მრა ვალ ფე როვ ნე ბას თან, წი ნა აღ მდე გობ რივ 
სი ტუ აცი ებ ში გა მო ყე ნე ბულ დე მოკ რა ტი ულ პრაქ ტი კებ თან, სა მარ თლი ან ობ ას თან და კა ნო ნი ერ ებ ას თან. მე სი-
ჯე ბი, რომ ლე ბიც გან ზრახ არი ან ყალ ბი ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის წყა რო, სა მარ თლი ან ობ ისა და პა ტი ოს ნე ბის 
შე ფა სე ბის სა კითხებს წა მოჭ რი ან.
ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის პრო ცე სი სხვა დას ხვა ტი პის და მო კი დე ბუ ლე ბი სა და უნ არ-ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე-
ბას უწყობს ხელს. მა გა ლი თად, სა ჯა რო ინ ტე რე სის სა გან სა და სა ზო გა დო სი კე თეს თან და კავ ში რე ბუ ლი მა ნი პუ-
ლა ცი ური მე სი ჯე ბის გავ რცე ლე ბა ზე ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბის შე დე გად ყა ლიბ დე ბა მო ქა ლა ქე ობ რი ვი აზ როვ ნე ბა. 
სა ჭი როა, ას ევე, გა ურ კვევ ლო ბი სად მი შემ წყნა რებ ლუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბის გან ვი თა რე ბა, რო ცა ინ ფორ მა ცი ის 
ან ალ იზ ის დროს ერ თსა და იმ ავე სი ტუ აცი ას სხვა დას ხვა პერ სპექ ტი ვი დან გა ნი ხი ლავთ, ან მო ცე მუ ლი მა სა ლა არ-
ას რულ ფა სო ვა ნი, რთუ ლად გა სა გე ბი და არ ას აკ მა რი სი ინ ფორ მა ცი ის მა ტა რე ბე ლია. ან ალ იზ ის ამ ეტ აპ ზე მოს წავ-
ლე ებ მა გან სხვა ვე ბუ ლი რწმე ნე ბი სა და მსოფ ლმხედ ვე ლო ბის მი მართ ღიაობა უნ და გა მო ავ ლი ნონ.
სწავ ლის ავ ტო ნო მი ური უნ არ ები და თვი თე ფექ ტუ რო ბა მოს წავ ლე ებს იმ შემ თხვე ვა ში უვ ით არ დე ბათ, თუ კი 
თა ვად წყვე ტენ, რო მე ლი სა კითხი ან მა სა ლა შე ის წავ ლონ, და ად გი ნონ ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ები, გა და ამ ოწ მონ 
სან დო ობა, თა ვად გან საზღვრონ მო ნა ცემ თა შეგ რო ვე ბი სა და კვლე ვის მე თო დო ლო გია, ნა ბიჯ-ნა ბიჯ და გეგ-
მონ პრო ცე სი და შუ ალ ედ ური შე დე გე ბის გან ხილ ვის შე დე გად ნა წი ნას წარ მეტყვე ლე ბი შე დე გი მი იღ ონ.
მოს მე ნი სა და დაკ ვირ ვე ბის უნ არ-ჩვე ვე ბი მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბი სა და ინ ფორ მა ცი ის წყა როს ძი ებ ის პრო-
ცეს ში ყა ლიბ დე ბა. დაკ ვირ ვე ბის უნ არი სა ჭი როა, მა გა ლი თად, სუ რა თე ბის ან მე სი ჯის ვი ზუ ალ ური ელ ემ ენ ტე ბის 
კვლე ვი სას. სა კუ თა რი თა ვის, ენ ისა და კო მუ ნი კა ცი ის ცოდ ნა ამ კონ ტექ სტში მნიშ ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რე ბია.
ან ალ იზ ის პრო ცე სის წარ მა ტე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია ემ პა თი ის უნ არ იც. თა ნა გან ცდა აუც ილ ებ ელი თვი სე-
ბაა მე სი ჯის შექ მნის მო ტი ვი სა და ამ შეტყო ბი ნე ბის ეფ ექ ტე ბის და სად გე ნად. მოს წავ ლეს უნ და ეს მო დეს, რო-
გორ ფას დე ბა ესა თუ ის სა კითხი სხვა დას ხვა პერ სპექ ტი ვი დან; უნ და შე ეძ ლოს მე სი ჯის ავ ტო რის თვალ საზ რი-
სის დად გე ნა, რა თა რე ალ ური მო ტი ვე ბი და მიზ ნე ბი შე იტყოს; ას ევე, შე აფ ას ოს იმ ჯგუ ფის წარ მო მად გე ნელ თა 
პერ სპექ ტი ვა, რომ ლე ბიც ნე გა ტი ური კუთხით არი ან წარ მო ჩე ნი ლი, შე აფ ას ოს ცრურ წმე ნე ბი თა და დის კრი მი ნა-
ცი ით გა ჯე რე ბუ ლი შეტყო ბი ნე ბის შე დე გე ბი.
მოქ ნი ლო ბა და ად აპ ტუ რო ბა მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს პრო ცეს ში. თუ კი კვლე ვის მო ცე მუ ლი მე თო დი სა-
სურ ველ შე დეგს არ იძ ლე ვა, მოს წავ ლემ ალ ტერ ნა ტი ული გზის მო ძებ ნა უნ და შეძ ლოს. სა სურ ვე ლი შე დე გის მი საღ-

3 ხელმისაწვდომია ბმულზე https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018H0607%2801%29, მონაცემები მიღებულია 
2019 წლის 10 ნოემბერს



შე სა ვა ლი          გვერდი 15

წე ვად კი არ სე ბობს ინ ფორ მა ცი ის წყა როს და მუ შა ვე ბის მრა ვალ გვა რი სა შუ ალ ება და ექ სპერ ტთა მი ერ შე მუ შა-
ვე ბუ ლი არა ერ თი გა იდ ლა ინი. 

ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ება და დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ები

კვლე ვა ზე და ფუძ ნე ბუ ლი ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ებ ის უნ არი, ძი რი თა დად, დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე-
ტენ ცი ებ ის გან ვი თა რე ბის შე დე გია. 
ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის შექ მნის პრო ცე სი ან ალ იტ იკ ური და კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის უნ არ ებს, მე დი ის კრი ტი კუ ლად 
შე ფა სე ბის ჩვე ვას ავ ით არ ებს, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც მოს წავ ლე ები გა დაწყვე ტი ლე ბას პრო დუქ ტის, 
ფორ მა ტი სა და სტრუქ ტუ რის შე სა ხებ იღ ებ ენ; ას ევე, ვი თარ დე ბა ენ ას თან და კო მუ ნი კა ცი ას თან და კავ ში რე-
ბუ ლი უნ არ ები: ლინ გვის ტუ რი, სა კო მუ ნი კა ციო, მრავალეროვნების, ას ევე, ენ ისა და კო მუ ნი კა ცი ის ცოდ ნა და 
კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბა. მოს წავ ლე ები სწავ ლო ბენ იმ ას, თუ რო გორ გახ დეს მათ მი ერ შექ მნი ლი პრო დუქ ტი კონ-
კრე ტუ ლი მე სი ჯის მა ტა რე ბე ლი; შე სა ბა მი სად, პო ულ ობ ენ სა უკ ეთ ესო გზას ამ მე სი ჯის შე საქ მნე ლად, ით ვა ლის-
წი ნე ბენ აუდ იტ ორი ის ტიპ სა და კო მუ ნი კა ცი ის კონ ტექ სტს; შე იმ ეც ნე ბენ სა მო მავ ლოდ ენ ობ რივ სა კითხებ თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის გა დაწყვე ტას. 
იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რა სა ხი საა ციფ რუ ლი პრო დუქ ტი, კლა სის ყვე ლა მოს წავ ლეს ეკ უთ ვნის თუ შექ მნი ლია ინ დი-
ვი დუ ალ ურ ად, სპე ცი ფი კუ რი უნ არ ებ ის მო ბი ლი ზა ცია აუც ილ ებ ელია. ეს უნ არ ები რო გორც თა ნამ შრომ ლო ბას, ისე 
კონ ფლიქ ტის გა დაჭ რას, ემ პა თი ას, მოქ ნი ლო ბა სა და ად აპ ტუ რო ბას აერ თი ან ებს.
ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის შექ მნის პრო ცე სი პა სუ ხის მგებ ლო ბის გან ვი თა რე ბას უწყობს ხელს, რაც, ერ თი მხრივ, სა-
კო მუ ნი კა ციო მე სი ჯის მო სა ლოდ ნე ლი გავ ლე ნის შე ფა სე ბის დამ სა ხუ რე ბაა.

თა ნა დას წავ ლა და დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ები

შექ მნი ლი ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის თა ნაკ ლა სე ლე ბი სათ ვის გაც ნო ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნი აქ ტი ვო ბაა, რო მე ლიც დე-
მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კო მეპ ტენ ცი ებ ის გან ვი თა რე ბას ეხ მა რე ბა.
ის ას პექ ტე ბი, რომ ლე ბიც ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის შექ მნის პრო ცე სის კონ ტექ სტში გან ვი ხი ლეთ, თა ნა დას წავ ლას 
უკ ავ შირ დე ბა. მოს წავ ლე ები კო მუ ნი კა ცი აზე, უნ არ-ჩვე ვებ სა და კრი ტი კულ გა აზ რე ბა ზე არი ან კონ ცენ ტრი რე ბულ-
ნი, გა მო იმ უშ ავ ებ ენ უნ არ-ჩვე ვას, შე სა ბა მი სად, ყვე ლა ზე მოთ ჩა მოთ ვლი ლი უნ არი ვი თარ დე ბა ამ პრო ცეს ში. 
ეს პრო ცე სი აზ რთა მი მოც ვლა სა და თა ნა ტო ლებ თან ინ ტე რაქ ცი ას მოიაზრებს და პა ტი ვის ცე მის, ემ პა თი ის, 
მოქ ნი ლო ბი სა და ად აპ ტუ რო ბის გა მო მუ შა ვე ბას უწყობს ხელს.
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, პრო ცე სის ბო ლოს შე ფას დეს, რა შე დე გი დად გა თი თოეული ფა ზის დროს და რო გო რი მე დი-
აპ რო დუქ ტი მი ვი ღეთ. ამ შემ თხვე ვა ში მას წავ ლებ ლის რო ლი გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვნე ლო ვა ნია. მან უნ და წა-
ახ ალ ის ოს მოს წავ ლე ები და და ეხ მა როს სა კითხის გა გე ბა ში, გრძნო ბე ბი სა და მო საზ რე ბე ბის გა მო ხატ ვა ში. 
სწო რედ ას ეთი მიდ გო მა ეხ მა რე ბა მოს წავ ლე ებს, უკ ეთ გაიაზრონ ღი რე ბუ ლე ბე ბი, შეძ ლონ სა კუ თა რი თა ვის, 
ენ ისა და კო მუ ნი კა ცი ის კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბა და კვლე ვის მეშ ვე ობ ით შე აფ ას ონ სამ ყა როს მოწყო ბის სხვა-
დას ხვა ას პექ ტი, მა გა ლი თად, მე დია. მათ მიღ წე ვებ სა და მე თო დებ ზე აქ ცენ ტი რე ბით მას წავ ლე ბე ლი მოს წავ-
ლე ებს ეხ მა რე ბა, გაიაზრონ სა კუ თა რი ეფ ექ ტუ რო ბა, იგ რძნონ პა სუ ხის მგებ ლო ბა, რა თა წინ აღ უდ გნენ ყალბ 
ახ ალ ამ ბებ სა და ნე ბის მი ერი ტი პის მა ნი პუ ლა ცი ას მე დი ის მხრი დან.

რა ტომ უნ და ვფო კუ სირ დეთ დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის კომ პე ტენ ცი ებ ზე?

გაკ ვე თი ლე ბის პრო ცეს ში კომ პე ტენ ცი ებ ის კლას ტე რე ბის გან ვი თა რე ბა მას წავ ლებ ლე ბის თვის რამ დე ნი მე მი-
ზე ზი თაა მნიშ ვნე ლო ვა ნი:

 f მას წავ ლებ ლებ მა აქ ცენ ტი სწავ ლე ბის პრო ცეს ზე და იმ მი ზან ზე უნ და გა აკ ეთ ონ, რო მე ლიც სხვა დას ხვა 
აქ ტი ვო ბა ში მოს წავ ლე ებ ის ჩარ თუ ლო ბას აქ ვს. არ სე ბობს საფ რთხე, იმ დე ნად მო გიც ვათ პრო ცეს მა ან 
ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის ხა რის ხმა, რომ მხედ ვე ლო ბი დან გა მოგ რჩეთ მი ზა ნი, რო მელ საც მთე ლი პრო ცე სი ემ-
სა ხუ რე ბა. მთა ვა რია, მოს წავ ლე ებ მა ციფ რუ ლი მა ნი პუ ლა ცი ის თვის წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვა და წი ნა აღ-
მდე გო ბის პრო ცეს ში ერ თმა ნე თის მხარ და ჭე რა შეძ ლონ.

 f მას წავ ლებ ლებ მა შე საძ ლოა, აქ ტი ვო ბე ბის დი ზა ინ ისა და იმ პლე მენ ტა ცი ის პრო ცეს ში გზამ კვლე ვე ბით იხ-
ელ მძღვა ნე ლონ, რა თა მოს წავ ლე ებს კომ პე ტენ ცი ებ ის სპე ცი ფი კუ რი ას პექ ტე ბი გა აც ნონ და დახ მა რე ბა იმ 
სა კითხში აღ მო უჩ ინ ონ, რო მელ შიც ყვე ლა ზე მე ტად სჭირ დე ბათ მხარ და ჭე რა.

 f მას წავ ლებ ლებ მა ეფ ექ ტი ანი და თე მა ტუ რი კითხვე ბის დას მით მოს წავ ლე ებს ხე ლი უნ და შე უწყონ რეფ ლექ-
სი ასა და დას წავ ლი ლი მა სა ლის უკ ეთ გა გე ბა ში.

 f მას წავ ლებ ლებ მა თა ვად უნ და შე აფ ას ონ ის აქ ტი ვო ბე ბი და გზამ კვლე ვე ბი, რომ ლე ბიც მოს წავ ლე ებს კომ-
პე ტენ ცი ებ ის გან ვი თა რე ბა ში ეხ მა რე ბა. მათ პრაქ ტი კა ყო ველ მომ დევ ნო კლას თან უნ და დახ ვე წონ, ხო ლო 
მო დუ ლის ეფ ექ ტი ან ობა - გა ზარ დონ.
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რასმოიცავსმოცემულითავი?

პირ ველ თავ ში გვსურს, ნა თე ლი მოვ ფი ნოთ ყალ ბი ახ ალი ამ ბის ფე ნო მენს, რო მე ლიც ციფ რუ ლი მე დე გო ბის პრო-
ცე სის ცენ ტრა ლუ რი ელ ემ ენ ტია. მას შემ დეგ, რაც ტერ მი ნის შე სა ხებ ვი სა უბ რებთ, სიღ რმი სე ულ ად გან ვი ხი ლავთ 
ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბის მე ქა ნიზ მსა და ვი ზუ ალ ური მი სინ ფორ მა ცი ის როლს; მი მო ვი ხი ლავთ იმ ზო-
მებს, რომ ლე ბიც მა თი გავ რცე ლე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ მი იღ ება.

ციფრულიმოქალაქეობისრომელგანზომილებებსშევეხებით?

ინ ფორ მა ცი ის ინ ტერ ნეტ ში გავ რცე ლე ბის ტექ ნი კე ბის ცოდ ნა მე დია- და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ებ ის ცენ ტრა-
ლუ რი ნა წი ლია (ევ რო პის საბ ჭო 2018a: 2). კომ პე ტენ ცი ებ ის გან ვი თა რე ბა მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ ლებს ყალ ბი 
და სან დო ინ ფორ მა ცი ის გა მიჯ ნვის სა კითხში. ამ თავ ში მე დია- და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ება აღ ნიშ ნავს 
ყალ ბი ახ ალი ამ ბის უკ ან მდგო მი მე ქა ნიზ მე ბის გა გე ბის უნ არს. ეს უნ არი კი ონ ლი ან მე დი ალ ან დშაფ ტის სიღ-
რმი სე ულ ცოდ ნას ეფ უძ ნე ბა.

რასვგულისხმობთტერმინში„ყალბიახალიამბები“?

ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის სა კითხს ციფ რუ ლი მე დე გო ბის პრო ექ ტში ცენ ტრა ლუ რი ად გი ლი უკ ავია და ამ სა ხელ მძღვა-
ნე ლო შიც დი დი დო ზი თაა წარ მოდ გე ნი ლი. შე სა ბა მი სად, ლო გი კუ რია, რომ ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის კომ პლექ სუ რო-
ბის სა კითხი მი მო ვი ხი ლოთ და მი ვი დეთ ტერ მი ნის იმ დე ფი ნი ცი ამ დე, რო მელ საც სას წავ ლო პრო ცეს ში გა მო-
ვი ყე ნებთ და გა მოწ ვე ვის მრა ვალ მხრი ვო ბას ვაჩ ვე ნებთ მოს წავ ლე ებს.

ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი ახ ალი ფე ნო მე ნი არ არ ის

ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი ახ ალი მოვ ლე ნა არ არ ის. ის გავ ლე ნას ახ დენს სამ ყა როს აღ ქმა ზე. ის ტო რი ული მოვ ლე ნე-
ბი ცხად ყოფს, რომ ყალბ ახ ალ ამ ბებ სა და პრო პა გან დას არა ერ თხელ უმ ოქ მე დია ად ამი ან ებ ზე, სა ზო გა დო ებ-
ებ ზე (უბ ერ ტი, 2016) (Uberti, 2016). კონ სპი რა ცი ული თე ორი ები და პრო პა გან და ოდ ით გან ვე გა მო იყ ენ ებ ოდა 
რო გორც პო ლი ტი კუ რი ინ სტრუ მენ ტი ად ამი ან ებ ზე ზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად, უნ დობ ლო ბის გა მო საწ ვე ვად და 
სა ზო გა დო ებ ის და სა ყო ფად. გან სხვა ვე ბა მხო ლოდ ის არ ის, რომ დღეს დღე ობ ით ცრუ ინ ფორ მა ცი ისა და დე-
ზინ ფორ მა ცი ის შემ ცვე ლი აურ აცხე ლი კონ ტენ ტი სა ოც არი სის წრა ფით სწო რედ ონ ლა ინ სივ რცე ში ვრცელ დე ბა.

აქტივობა

ყალბი ახალი ამბის ფენომენი ინტერნეტის გავრცელებამდე ბევრად ადრე ჩამოყალიბდა. შეგიძლიათ, 
მოსწავლეებთან ერთად გაიხსენოთ მოვლენები, რომელთა მოხდენაშიც გადამწყვეტი როლი 
დეზინფორმაციამ ითამაშა?

 f იპოვეთ ზემოხსენებულ საკითხთან დაკავშირებული მაგალითები და კლასთან ერთად მიმოიხილეთ.

 f სთხოვეთ მოსწავლეებს, მოიკვლიონ ისტორიული მოვლენები და შედეგები კლასს გააცნონ. 
საპრეზენტაციო მეთოდებს სახელმძღვანელოს მე-4 თავში იხილავთ. 

თა ვი 1

„ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბი“ -  
დე მოკ რა ტი ული სა ზო გა დო ებ ებ ის გა-
მოწ ვე ვა 
მარ ლინ მაიერი (Marlene Maier), მა იკლ სიმ კუ (Michael Simku) და იოჰ-
ანა ურ ბა ნი (Johanna Urban) 
(ვე ნის უნ ივ ერ სი ტე ტი - University of Vienna)
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სა და ვო ტერ მი ნის გან მარ ტე ბა

„ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი“ პო ლი ტი კურ ტერ მი ნა დაა მიჩ ნე ული და მი სი გან მარ ტე ბა აზ რთა სხვა დას ხვა ობ ას იწ ვევს. 
ერ თი მხრივ, ის აღ წერს სა ეჭ ვო წყა რო ებ ის მი ერ ცრუ ინ ფორ მა ცი ის მი ზან მი მარ თულ გავ რცე ლე ბას სა ზო გა დო-
ებ აში არ სე ბუ ლი სა და ვო სა კითხე ბის შე სა ხებ, მა გა ლი თად, „ემ იგ რან ტთა კრი ზი სი“.

მე ორე მხრივ, ყალბ ახ ალ ამ ბად ხში რად მე ინ სტრიმ-მე დი ის მი ერ გავ რცე ლე ბულ ინ ფორ მა ცი ას მო იხ სე ნე-
ბენ დის კრე დი ტა ცი ის მიზ ნით (ვოდ ლი და დე რექ შა ნი 2017: 16; ტრან დოკ ჯუ ნი ორი, ლი მი და ლინ გი 2018: 138) 
(Wadle&Derekhshan 2017: 16; Tandoc Jr, Lim&Ling 2018: 138). ამ ის ყვე ლა ზე ნა თე ლი მა გა ლი თია დო ნალდ ტრამ პის 
გან ცხა დე ბა, რო მელ შიც მან CNN და სხვა სა ინ ფორ მა ციო სა აგ ენ ტო ები ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბა ში 
და ად ან აშა ულა (რო სი და რი ვერ სი 2018) (Ross and Rivers 2018).

მე დი ის რო ლი თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ აში ბევ რი გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგას. რო გორც თან დოქ ჯუ ნი ორ ის, ლი-
მი სა და ლინ გის ნა მუ შე ვარ ში (ibid: 140) წა იკ ითხავთ, „ნი უსი, ტრა დი ცი ულ ად და ნორ მა ტი ულ ად, ნამ დვილ ამ ბავს 
ეფ უძ ნე ბა, რაც ყალბ ახ ალ ამ ბავს ოქ სი მო რო ნად აქ ცევს“. და მა ინც, რა არ ის ნი უს ით და ინ ტე რე სე ბის ნამ დვი ლი 
მი ზა ნი? ჩვენ გვსურს, ვი ცო დეთ „სან დო ფაქ ტობ რი ვი ინ ფორ მა ცია“, ას ევე, „ვენ დო ბო დეთ მე დი ის მი ერ გა შუ-
ქე ბულ ამ ბებს“(გელ ფერ ტი 2018: 87 )Gelfert 2018: 87). ამ ას თა ნა ვე, მშვე ნივ რად ვი ცით, რომ შე უძ ლე ბე ლია, სამ-
ყა როს გარ შე მო მომ ხდა რი ყვე ლა ამ ბის შე სა ხებ შე ვიტყოთ. 

ჟურ ნა ლის ტე ბი და მე დია კორ პო რა ცი ები თა ვად წყვე ტენ, რო მე ლი ამ ბა ვი გა აშ უქ ონ და ამ ის თვის გარ კვე ულ 
გამ ჭვირ ვა ლე და აუდ იტ ორი ის თვის გა სა გებ წე სებ სა და ჩარ ჩო ებს აწ ეს ებ ენ. ეთ იკ ის მსგავს კო დექ სს მთე ლი 
მსოფ ლი ოს მას შტა ბით არ სე ბულ მე დი აში შეხ ვდე ბით, აცხა დე ბენ The Reynolds Journalism Institue და Ethical 
Journalism Network დო კუ მენ ტში, რო მელ საც ამ ბმულ ზე გა ეც ნო ბით: http://accountablejournalism.org.

აქტივობა

ტერმინი „ყალბი ახალი ამბავი“ მრავალგვარად განიმარტება და მრავალ კონტექსტში გამოიყენება. როგორ 
განმარტავთ თქვენ და თქვენი მოსწავლეები ამ ტერმინს? განიხილეთ კლასში.

 f რესურსები: ყალბ ახალ ამბავთან დაკავშირებულ ისტორიულ მოვლენებს შეგიძლიათ, პუბლიკაციაში 
„მოკლე სახელმძღვანელო ყალბი ახალი ამბებისა და დეზინფორმაციის ისტორიაში“ (პოზეტი და 
მეთიუსი, 2018) (Posetti & Matthews, 2018) გაეცნოთ. პუბლიკაცია ხელმისაწვდომია უფასოდ ვებგვერდზე 
icfj.org

 f ასევე, დამატებითი რესურსები ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე www.digi-res.eu. 

აქტივობა

მოსწავლეებთან ერთად განიხილეთ:

 f რატომ ვინტერესდებით ახალი ამბებით?

 f რა როლს თამაშობს მედია თანამედროვე (დემოკრატიულ) საზოგადოებებში?

 f რა პრინციპით ირჩევენ ჟურნალისტები გასაშუქებელ ამბებს?

აქტივობა (რთული)

ჟურნალისტური ეთიკის კოდექსები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით მოქმედებს. ეთიკის კოდექსებს, შეგიძლიათ, 
მოცემულ ლინკზე გაეცნოთ: http://accountablejournalism.org. გაარჩიეთ ისინი მოსწავლეებთან ერთად. ჯგუფებს 
სხვადასხვა დოკუმენტის დამუშავება სთხოვეთ.

ჯგუფებმა კოდექსები უნდა შეისწავლონ და შემდეგ კლასს წარუდგინონ.

 f რა საერთო აქვთ მოცემულ კოდექსებს?

 f შეუძლიათ თქვენს მოსწავლეებს, თავად შეიმუშაონ ეთიკის კოდექსი?

 f რომელი საკითხები უნდა შეიტანონ და რომლები ამოიღონ დოკუმენტიდან? 

გარდა ამისა, შეგიძლიათ, ქვემოთ მოცემულ ვიდეოს უყუროთ და დისკუსია მეტად ცოცხალ პროცესად აქციოთ. 
„ჟურნალისტიკის 5 ძირითადი ღირებულება”, ვიდეოს ავტორია Ethical Journalism Network: www.youtube.com/ 
watch?v=uNidQHk5SZs.
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გარ და იმ ისა, რომ კარ გი რე პუ ტა ცი ის მქო ნე მე დი აკ ორ პო რა ცი ები გარ კვე ულ ეთ იკ ურ წე სებ სა და ჩარ ჩო ებს 
მის დე ვენ, მა თი მსოფ ლმხედ ვე ლო ბა და პო ზი ცია, რო გორც წე სი, სა ავ ტო რო სვე ტე ბის, კო მენ ტა რე ბის სექ-
ცი ის, შერ ჩე ული თე მე ბი სა და აუდ იტ ორი ის მი ხედ ვით სრუ ლი ად ნა თე ლია. ახ ალი ამ ბე ბის მრა ვალ ფე როვ ნე ბა და 
არა ერ თგვა რო ვა ნი წყა რო ები ის ფაქ ტო რე ბია, რო მელ თა დახ მა რე ბით მე დია დე მოკ რა ტი ული სა ზო გა დო ებ ის 
შექ მნას უწყობს ხელს, ეს კი, თა ვის მხრივ, ღია დე ბა ტე ბი სა და სხვა დას ხვა მო საზ რე ბის თუ მსოფ ლმხედ ვე ლო-
ბის შერ წყმის წი ნა პი რო ბაა. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ის ტო რი ულ ად, გა ზე თე ბი, თუ სხვა მე დი ას აშუ ალ ებ ები მა-
ნი პუ ლა ცი ის, და მა ხინ ჯე ბუ ლი ფაქ ტე ბი სა და მი კერ ძო ებ ის (გელ ფერ ტი 2018: 90_ (Gelfert 2018: 90) ინ სტრუ მენ ტად 
გა მო იყ ენ ებ ოდა, ახ ლა საქ მე სრუ ლი ად სხვა ფე ნო მენ თან გვაქ ვს. პო ლი ტი კუ რი, თუ ეკ ონ ომ იკ ური მო ტი ვე ბით 
დატ ვირ თუ ლი ფაქ ტო რე ბი ხში რად ილ უზი ას ქმნის, თით ქოს სან დო ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბას ის ახ ავ ენ მიზ-
ნად, თუმ ცა, სი ნამ დვი ლე ში ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის ტი რა ჟი რე ბას ახ დე ნენ და სა კუ თა რი მიზ ნე ბის სა სარ გებ ლოდ 
ცვლი ან დღის წეს რიგს. ამ კონ ტექ სტში, ფარ კა სი და შოუ (Farkas & Shou) აღ ნიშ ნა ვენ, რომ ტერ მი ნი „ყალ ბი 
ახ ალი ამ ბა ვი“ „პო ლი ტი კუ რი ბრძო ლის ნა წი ლია“ (2018: 4) და მი სი არ სე ბო ბა დი დი გა მოწ ვე ვაა დე მოკ რა ტი ული 
სა ზო გა დო ებ ის თვის. 

გა მო ვი ყე ნოთ თუ არა „ყალ ბი ამ ბის“, ან „დე ზინ ფორ მა ცი ის“ ტერ მი ნი?

ტერმინს „ყალბი ახალი ამბავი“ ბევრი აკრიტიკებს და გვირჩევს, რომ მის ნაცვლად „ცრუ ინფორმაცია“, ან 
„დეზინფორმაცია“ გამოვიყენოთ.

უამ რა ვი ექ სპერ ტი „ყალ ბი ახ ალი ამ ბის“ ხსე ნე ბას ერ იდ ება, რად გან ტერ მინს ჟურ ნა ლის ტებ ზე მი აქ ვს დარ ტყმა. 
გარ და ამ ისა, ის ინი მი იჩ ნე ვენ, რომ გან მარ ტე ბა საკ მა ოდ ბუნ დო ვა ნია და სა კითხის კომ პლექ სუ რო ბას ვერ 
ას ახ ავს (ვორ დლი და დე რექ შა ნი) (Wardle and Derakhshan 2017: 15 ff.; High Level Group on fake news and online 
disinformation 2018: 10). Facebook-მა გა ნაცხა და, რომ ტერ მი ნი „ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი“ პრობ ლე მა ტუ რია, რად გან 
ბევ რი ტი პის კონ ტექ სტს ერ გე ბა. გან ცხა დე ბის შემ დეგ სო ცი ალ ურ მა ქსელ მა „ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი“ „ცრუ ინ ფორ-
მა ცი ით“ ჩა ან აც ვლა (ვი დო ნი, ნი ულ ან დი და სა მო სი 2017: 4ff) (Weedon, Nuland and Stamos 2017: 4ff.). ბევ რი 
მკვლე ვა რი და ექ სპერ ტი ტერ მინს „დე ზინ ფორ მა ცია“ იყ ენ ებს რო დე საც მი ზან მი მარ თუ ლად გავ რცე ლე ბულ ყალბ 
ინ ფორ მა ცი ას ეხ ება (ფარ ქა სი და შოუ 2018: 3) (Farkas and Schou 2018: 3).

დეზინფორმაცია ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენლობამ განმარტა, როგორც: „მცდარი, არაზუსტი, 
ან შეცდომაში შემყვანი ინფორმაცია შექმნილი, წარმოდგენილი, ან ხელშეწყობილი საზოგადოებაზე 
მიზანმიმართულად მავნე გავლენს მოსახდენად, ან ვინმეს სასარგებლოდ. ზიანის რისკებში შედის 
დემოკრატიული პოლიტიკური პროცესებისა და ღირებულებებისთვის საფრთხის შექმნა“ (უმაღლესი საბჭო 
ყალბ ახალ ამბებსა და ონლაინდეზინფორმაციაზე 2018: 10).

ბევ რი კი „ყალბ ახ ალ ამ ბავს“ გან მარ ტავს რო გორც ინ ფორ მა ცი ას, რო მელ საც არ გა აჩ ნია ფაქ ტობ რი ვი სა ფუძ-
ვე ლი (ალ კო ტი და გენ ცკო ვი 2017: 5) (Allcott and Gentzkow 2017: 5). საკ მა ოდ ხში რად კი ყალ ბს ის ეთ ამ ბავს 
ვუ წო დებთ, რო მე ლიც მთლი ან ად გა მო გო ნი ლი არ არ ის. 

„ბევრი ყალბი ახალი ამბავი სრულად გამოგონილი არ გახლავთ, მკითხველის გონების ასარევად ასეთ ახალ ამბებში 
გაერთიანებულია როგორც მიზანმიმართული სიცრუე, ასევე, ყველასათვის ცნობილი სიმართლე“ (გელფერტი 2018: 
99ff) (Gelfert 2018: 99 ff.).

ყალ ბი ახ ალი ამ ბის ყვე ლა გან მარ ტე ბას ერ თი სა ერ თო აქ ვს - მი ზან მი მარ თუ ლე ბა: ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის შექ მნა 
და გავ რცე ლე ბა მი ზან მი მარ თუ ლი ქმე დე ბაა და პო ლი ტი კუ რი, თუ ეკ ონ ომ იკ ური მი ზე ზე ბი თაა გან პი რო ბე ბუ ლი.

მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, ტერ მი ნი „ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი“ და მი სი გა მო ყე ნე ბა აზ რთა სხვა დას ხვა ობ ას იწ ვევს. უკ ეთ 
გა სა გე ბად, თუ რა ტი პის ინ ფორ მა ცი ას ვგუ ლის ხმობთ ყალბ ახ ალ ამ ბავ ში, მა გა ლი თებს გა ვა ან ალ იზ ებთ და 
ვნა ხავთ, რა სა ერ თო აქ ვთ მათ. პრაქ ტი კუ ლი გზამ კვლე ვე ბი კლას ში მუ შა ობ ის თვის იხ ილ ეთ მე-2 თავ ში. 

ონლაინდეზინფორმაციისმოკლედავრცელიგანმარტებები

ჩვენ ყალ ბი ახ ალი ამ ბის რო გორც ვრცელ, ისე მოკ ლე გან მარ ტე ბას შე მოგ თა ვა ზებთ. მოკ ლე გან მარ ტე ბა ალ კო-
ტი სა და გენ ცკო ვის (Allcott and Gentzkow 2017: 4) მი ერ ჩა მო ყა ლიბ და და ევ რო კავ ში რის წარ მო მად გენ ლო ბამ 
და ამ ტკი ცა. მას ში მოყ ვა ნი ლი ტერ მი ნე ბი „ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი“, ან „ონ ლა ინ დე ზინ ფორ მა ცია“ და დას ტუ რე ბუ ლად 
მცდარ ახ ალ ამ ბავს აღ ნიშ ნავს - ახ ალი ამ ბა ვი, რო მელ საც ფაქ ტობ რი ვი სა ფუძ ვე ლი არ აქ ვს. ეს გან მარ ტე ბა 
გან სა კუთ რე ბუ ლად რე ლე ვან ტუ რია კვლე ვის წარ მო ებ ის დროს, რად გან ყალ ბი ახ ალი ამ ბის შე სა ფა სებ ლად გარ-
კვე ულ ჩარ ჩოს გვთა ვა ზობს. გარ და ამ ისა, სო ცი ალ ური ქსე ლე ბი ხში რად მი მარ თა ვენ ამ დე ფი ნი ცი ას, ფაქ ტე ბის 
გა და მოწ მე ბის პრო ცეს ში გა მო სა ყე ნებ ლად (მარ ტენ სი) (Martens el al.2018: 10ff). ზე მოხ სე ნე ბუ ლი მოკ ლე გან-
მარ ტე ბა ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის რიცხვი დან გა მო რიცხავს სა ტი რას, პა რო დი ას, კონ სპი რა ცი ულ თე ორი ებს, ჭო-
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რებ სა და მი კერ ძო ებ ულ ახ ალ ამ ბებს. თუმ ცა, ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ თა გან ზო გი ერ თი ძველ გან მარ ტე ბებ ში მოხ-
სე ნე ბუ ლია რო გორც ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი, მა გა ლი თად, ფაბ რი კა ცია, მა ნი პუ ლა ცია, ნი უს-სა ტი რა, ნი უს-პა რო დია, 
ან პრო პა გან და (თან დოკ ჯუ ნი ორი, ლი მი და ლინ გი 2018: 137) (Tandoc Jr., Lim and Link 2018: 137). აღ სა ნიშ ნა ვია 
ის იც, რომ ამ ტერ მინს ყო ველ თვის ნე გა ტი ური კო ნო ტა ცია არ ჰქო ნია (გელ ფერ ტი 2018: 92) (Gelfert 2018: 92).

სა ტი რა და ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი - საქ მე რთუ ლა დაა

ბო ლო წლე ბამ დე ყალბ ახ ალ ამ ბად მო იხ სე ნი ებ დნენ ნი უს-სა ტი რას, რო მელ შიც მოვ ლე ნე ბი აშ კა რა სა ტი რუ ლი 
მა ნე რით იყო გად მო ცე მუ ლი და მიზ ნად მო ქა ლა ქე ებ ის გარ თო ბას, ან შე მეც ნე ბას ის ახ ავ და. ის ეთი შოუები, 
რო გო რე ბი ცაა The Daily Show, ან Last Week Tonight with John Oliver, „იუმ ორს უმ ეტ ეს წი ლად პო ლი ტი კუ რი, ეკ ონ-
ომ იკ ური ან სო ცი ალ ური ამ ბე ბის გად მო სა ცე მად იყ ენ ებ ენ“(ibid.: 141).

თან დოკ ჯუ იორი, ლი მი და ლინ გი (2018: 142) (Tandoc Jr., Lim and Ling (2018: 142) სა ტი რა სა და ნი უს ის პა რო-
დი ას ერ თმა ნე თის გან გა ნას ხვა ვე ბენ და მი იჩ ნე ვენ, რომ ნი უს ის პა რო დია სრუ ლად შეთხზუ ლი ამ ბე ბი თაა და-
კომ პლექ ტე ბუ ლი, თუმ ცა, შე საძ ლოა, რე ალ ურ ფაქ ტებ საც მო გა გო ნებ დეთ ფიქ ცი ური ან იუმ ორ ის ტუ ლი კუთხით. 
მა გა ლი თად გა მოდ გე ბა The Onion, შოუ შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში, Die Tagespresse ავ სტრი აში, Lercio იტ ალი აში, ან 
Der Postillon გერ მა ნი აში. რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, დღეს დღე ობ ით ბევ რი მკვლე ვა რი სა ტი რა სა და პა რო დი ას 
ყალ ბი ახ ალი ამ ბის ნი უს ის ტერ მი ნის ქოგ ლის ქვეშ არ აერ თი ან ებს. თუმ ცა, მსგავ სი ტი პის „ახ ალი ამ ბე ბი“ იმ 
ნა გუ ლის ხმებ გა გე ბა ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი, რომ ეს ნი უსი სი მარ თლეს არ შე ეს აბ ამ ება, თუმ ცა, გარ კვე ული რა ოდ ენ-
ობ ით სი მარ თლე სა და მე დია- და ინ ფორ მა ცი ულ წიგ ნი ერ ებ ას მო ითხოვს. შემ დეგ თავ ში შე იტყობთ, რო გორ 
გან ვას ხვა ვოთ სა ტი რუ ლი კონ ტენ ტი ყალ ბი ახ ალი ამ ბის გან.

ყო ფი ლა შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც ნი უს ის პა რო დია მა ყუ რე ბელს და უჯ ერ ებია, ზოგ ჯერ კი ცრუ ინ ფორ მა ცია „იუმ-
ორ ის“ სა ფა რით სპე ცი ალ ურ ად აც გა უვ რცე ლე ბი ათ. რა ილი (Reilly (2018: 143)) დე ზინ ფორ მა ცი ის ერთ-ერთ ფორ-
მად გრო ტეს კსაც (hoaxing) მოიაზრებს, რო მე ლიც, თა ვის მხრივ, და კავ ში რე ბუ ლია იუმ ორ ის ტულ ცრუ ინ ფორ მა-
ცი ას თან, მოგ ვი ან ებ ით გან მარ ტე ბულ თან, რო გორც ტყუ ილი. მსგავ სი ფაბ რი კა ცი ები საკ მა ოდ ბუნ დო ვა ნი ფე-
ნო მე ნია. პრობ ლე მა მა შინ ჩნდე ბა, რო დე საც შეთხზუ ლი ამ ბა ვი გარ კვე ულ სო ცი ალ ურ ჯგუფს შე ეხ ება, რად გან 
ას ეთ შემ თხვე ვებ ში, ამ ბის არ არე ალ ურ ობ ას იშ ვი ათ ად თუ უს ვა მენ ხაზს. ტერ მი ნი „გრო ტეს კი“ ხში რად არ ის 
გან ხილ ვის სა გა ნი. არ სე ბობს შემ თხვე ვე ბი, რო დე საც ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხმე ბის მსხვერ პლთ და მოწ მე ებს 
ხში რად დად გმუ ლი შო უს მო ნა წი ლე ობ ას მი აწ ერ ენ.

აქტივობა

მოსწავლეებთან ერთად განიხილეთ:

 f შეგხვედრიათ თუ არა ნიუსის პაროდია, რომელზეც თქვენ/თქვენმა მეგობრებმა/ოჯახის წევრებმა 
იფიქრეთ, რომ ნამდვილი ამბავი იყო?

 f სად გადააწყდით მსგავსი ტიპის ინფორმაციას?

 f როდის აღმოაჩინეთ, რომ ახალი ამბავი სიმართლეს არ შეესაბამებოდა?

კვლევა

 f მიეცით მოსწავლეებს დრო, პაროდიის ეგზემპლარები ონლაინრეჟიმში მოიძიონ და ერთად მიმოიხილეთ 
მათი მონაპოვარი.

აქტივობა (რთული)

უყურეთ ტელეშოუს ერთ ეპიზოდს

 f რომელი სატირული შოუების შესახებ იციან მოსწავლეებმა?

 f უყურეთ ერთ ეპიზოდს მოსწავლეებთან ერთად. მაგალითად, Last Week Tonight with John Oliver,  
www.youtube.com/user/LastWeekTonight.

 f რას ფიქრობენ თქვენი მოსწავლეები მსგავსი ტიპის შოუებზე? მოსწონთ? რატომ - კი, ან რატომ - 
არა? რატომ გახდა ეს შუები პოპულარული?

 f საშინაო დავალების სახით, მოსწავლეებს სთხოვეთ, ერთი ეპიზოდი აირჩიონ, გააკეთონ მცირე 
მონახაზი და ზემოთ მოცემულ კითხვებს მოკლე ესეს სახით უპასუხონ.
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რიჩარდ გუტიარის ქეისი

20016 წელს ნიცასა და მიუნჰენში მომხდარი ტერორისტული თავდასხმების გერმანულ საზოგადოებრივ 
მაუწყებელზე გაშუქების შემდეგ, რიჩარდ გუტიარის მიმართ ონლაინსივრცეში შეურაცხყოფის მთელი კასკადი 
წამოვიდა, მის შესახებ გამაოგნებელი კონსპირაციის თეორიებიც შეიქმნა - გუტიარს აბრალებდნენ, რომ თავად 
იყო ამ ტრაგიკული მოვლენების ერთ-ერთი მთავარი გამომწვევი.

უფრო მეტი შეგიძლიათ, მოისმინოთ ამ ლინკზე - რიჩარდ გუტიარი hub.berlin-თან საუბრობს:  
www.youtube.com/watch?v=YolPxLQx_zo.

კი დევ ერ თი კონ ტექ სტი, რო მელ შიც ყალბ ახ ალ ამ ბავს ახ სე ნე ბენ, ნი უს ებ ის ფაბ რი კა ციაა, რაც „ის ეთი ინ ფორ-
მა ცი ის გავ რცე ლე ბას მოიაზრებს, რო გორ საც არ ავ ით არი ფაქ ტობ რი ვი სა ფუძ ვე ლი არ აქ ვს, თუმ ცა, ქვეყ ნდე ბი-
ან რო გორც რე ალ ური ამ ბე ბი“ (თან დოქ ჯუ ნი ორი, ლი ნი და ლინ გი 2018: 143) (Tandoc Jr., Lin and Ling 2018: 143). 
მა თი მი ზა ნი დე ზინ ფორ მა ციაა. მსგავ სი ნი უს ები, რო გორც წე სი, არ ას ან დო წყა რო ებს ეფ უძ ნე ბა. ვებ გვერ დე-
ბი, რო მელ თა მი ზა ნიც ფაბ რი კა ცია და ცრუ ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბაა, თა ნამ შრომ ლო ბენ, ავ რცე ლე ბენ ერ თი მე ორ ის 
ლინ კებს, ერ თმა ნე თის სო ცი ალ ური მე დი ის ან გა რი შე ბით აზი არ ებ ენ ბმუ ლებს. რო გორც წე სი, ამ ტი პის ყალ ბი 
ამ ბე ბი მე გობ რე ბი სა და ნაც ნო ბე ბის ჯგუ ფებ ში ვრცელ დე ბა ან არ ას ან დო ან გა რი შებ სა და ვებ გვერ დებ ზე, სა-
ბო ლოო ჯამ ში, კი აღ ქმუ ლია რო გორც ნამ დვი ლი ამ ბა ვი. ნი უს ის უტყუ არ ობ აში მკითხვე ლის და სარ წმუ ნებ ლად 
მსგავ სი ტი პის გვერ დე ბი ის ეთი ვი ზუ ალ ის შექ მნას ცდი ლო ბენ, რო გო რიც ახ ალი ამ ბე ბის ვებ გვერ დებს აქ ვთ. 
გა ყალ ბე ბუ ლი ნი უს ები კი სო ცი ალ ურ და ძა ბუ ლო ბას აღ ვი ვებს და ხელს უწყობს სა ზო გა დო ებ ის პო ლა რი ზა ცი ას 
(ibid.: 143). 

ყალბი ახალი ამბების ვებგვერდების მუდმივად განახლებადი სია შეგიძლიათ Wikipedia-ზე იხილოთ: https://en.wikipedia.
org/wiki/ List_of_fake_news_websites.

ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბა პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი ქმე დე ბაა. დე ზინ ფორ მა ცი ის ერთ-ერ თი ფორ-
მაა პრო პა გან დაც, რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ რივ აზ რზე ზე გავ ლე ნას ის ახ ავს მიზ ნად, ტრა დი ცი ულ ად, კონ კრე ტუ ლი 
პო ლი ტი კის, პრო დუქ ტი სა თუ დღის წეს რი გის სა სარ გებ ლოდ (ibid.: 146). პრო პა გან და ყო ველ თვის ფა რუ ლი არ 
არ ის, ის შე საძ ლოა, სრუ ლი ად ღი ად მიმ დი ნა რე ობ დეს (რა ილი 2018: 141) (Reilly 2018: 141). ხში რად კონ კრე ტულ 
ჯგუფ თან მი კუთ ვნე ბუ ლო ბის გან ცდა სხვა ჯგუ ფის, თუ ერ ებ ის მი მართ მტრულ გან წყო ბებს აღ ვი ვებს. პრო პა-
გან დას კი სუ ლაც არ სჭირ დე ბა სრუ ლად ყალ ბი ცნო ბე ბის გავ რცე ლე ბა, მის ავ ტო რებს შე უძ ლი ათ, მი კერ ძო ებ ული, 
ხში რად სუ ბი ექ ტუ რი რე პორ ტე ბი ობი ექ ტურ ინ ფორ მა ცი ად გა ას აღ ონ (თან დოქ ჯუ ნი ორი, ლი მი და ლინ გი 2018: 
146) (Tandoc Jr., Lim and Ling 2018: 146). მა გა ლი თად, სა ხელ მწი ფო სახ სრე ბით და ფი ნან სე ბუ ლი Russia Today 
მრა ვალ ქვე ყა ნა ში და ბევრ ენ აზე მა უწყებ ლობს და პრო პა გან დის ტუ ლი მიდ გო მე ბის გა მო ხში რად ექ ცე ვა კრი ტი-
კის ქვეშ (შუს ტე რი 2015) (Shuster 2015).

კონ სპი რა ცი ული თე ორი ები (რო გო რე ბი ცაა ბრტყე ლი დე და მი წის, ან ან ტი ვაქ სე რუ ლი თე ორი ები) ხში რად კავ შირ-
ში არი ან ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის სა კითხთან. წი ნა რე გან წყო ბე ბი სა და სტე რე ოტ იპ ებ ის გაღ ვი ვე ბა დი დი ხა ნია 
მიმ დი ნა რე ობს, პრო ცე სი ახ ლა ონ ლა ინ სივ რცე ში გრძელ დე ბა და ად ამი ან თა ბევ რად დიდ მა სას შე ეხ ება, ვიდ რე 
ოდ ეს მე. ხში რად ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბი კონ სპი რა ცი ულ თე ორი ებ ზეა და ფუძ ნე ბუ ლი და სხვა დას ხვა სო ცი ალ ური 
ჯგუ ფის წი ნა აღ მდე გაა მი მარ თუ ლი. 

დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის პრო ცეს ში აქ ტი ურ ად იყ ენ ებ ენ ფო ტო და სხვა ვი ზუ ალ ურ მა სა ლას. მე დი ის გა-
ციფ რუ ლე ბას თან ერ თად ბევ რად მარ ტი ვი გახ და ფო ტო ებ ით, ვი დეოებით, თუ აუდიო ფა ილ ებ ით სა ზო გა დო-

აქტივობა (საშუალო)

კვლევა

 f რომელი კონსპირაციული თეორია გახსენდებათ თქვენ და თქვენს მოსწავლეებს?

 f რა არის ამ თეორიების საერთო მახასიათებელი?

 f რა მიზნებს ემსახურება ეს თეორიები?

 f როგორ გგონიათ, რატომ იჯერებენ ადამიანები მსგავს თეორიებს?

მოსწავლეებთან ერთად ჩამოწერეთ სხვადასხვა კონსპირაციული თეორიის სია და სთხოვეთ, მოიკვლიონ 
ისინი, შემდეგ კი უპასუხონ ზემოთ მოცემულ კითხვებს.
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ებ რი ვი აზ რის მა ნი პუ ლი რე ბა. იდე ალ ურ შემ თხვე ვა ში, ჟურ ნა ლის ტე ბი ქცე ვის გარ კვე ულ კო დექ სს ეყ რდნო ბი ან 
ფო ტო ებ ის გა მო ყე ნე ბი სა და მონ ტა ჟის დროს, მა გა ლი თად, Reuters-ის ეთ იკ ის კო დექ სს ვი ზუ ალ ური მა სა ლით 
მა ნი პუ ლა ცი ის შე სა ხებ. სო ცი ალ ური მე დი ის შემ თხვე ვა ში, გარ კვე ული წე სე ბის არ სე ბო ბა გან სა კუთ რე ბუ ლად 
სა ჭი როა მე დი ამ ას ალ ის გა მო ყე ნე ბის სა კითხში (თან დოკ ჯუ ნი ორი, ლი მი და ლინ გი 2018: 144) (Tandoc Jr., Lim 
and Ling 2018: 144). ამ კონ ტექ სტში, ე.წ. დიფ ფე იქ ის (Deep Fake - ფო ტო- ან ვი დე ოფ აბ რი კა ცი ის) ფე ნო მე ნი 
აუდი ოვ იზუ ალ ური მი სინ ფორ მა ცი ის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი დის კუ სი ის მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლია.

რა არის დიფფეიქი:

„ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით აუდიო- და/ან ვიზუალური მასალებით შექმნილი ალტერნატიული რეალობა, 
რომელშიც ადამიანი ამბობს, ან აკეთებს რაიმეს, რაც არასოდეს უთქვამს, ან უკეთებია“ (ხალაფი 2018) (Khalaf 
2018).

ვებგვერდზე www.thispersondoesnotexist.com წარმოდგენილია ინდივიდების ფოტოები. როგორც ვებგვერდის 
სახელიც გვაუწყებს, სურათები რეალური არ არის და ისინი მანქანური სწავლების (Machine Learning) 
შედეგადაა შექმნილი.

ტერ მინ ზე „ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი“ სა უბ რი სას აუც ილ ებ ლად უნ და გან ვი ხი ლოთ ეკ ონ ომ იკ ური მხა რე - ფი ნან სუ რი 
მო გე ბის მიზ ნით გავ რცე ლე ბუ ლი დე ზინ ფორ მა ცია. ეკ ონ ომ იკ ური მიზ ნე ბით მა ნი პუ ლა ცია ის ეთ ივე ხში რია, რო-
გორც პო ლი ტი კუ რი მიზ ნე ბით დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა, თუმ ცა, ამ შემ თხვე ვა ში, მო ტი ვა ტო რი ფი ნან სუ-
რი მო გე ბაა (თან დოკ ჯუ ნი ორი, ლი მი და ლინ გი 2018: 145 ff) (Tandoc Jr., Lim and Ling 2018: 145ff). ქლიქ ბე ით ინ გი 
ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი ფორ მაა - იყ ენ ებს სენ სა ცი ურ სა თა ურ ებს, რა თა მომ ხმა რე ბე ლი კო მერ ცი ულ ვებ გვერ დებ ზე 
გა და იყ ვა ნოს, რომ ლე ბიც მხო ლოდ დამ ხო ლოდ ჰგვა ნან სა ინ ფორ მა ციო სა იტ ებს. 

თან დოკ ჯუ ნი ორ ის, ლი მის, ლინ გი სა და ვორ დლის (Tandoc Jr., Lim and Ling (2018)-ის, Wardle (2017) კვლე ვე ბი ცრუ 
ინ ფორ მა ცი ის 7 ფორ მას გა მო ყო ფენ: მათ შო რი საა ცრუ კავ ში რე ბი, რაც იმ ას გუ ლის ხმობს, რომ „სა თა ური, ვი-
ზუ ალ ური მხა რე და ქვე სა თა ური არ ავ ით არ კავ შირ ში არ არ ის კონ ტენ ტთან“; ას ევე, „ცრუ კონ ტექ სტი“, რაც ნიშ-
ნავს იმ ას, რომ ინ ფორ მა ცია არ ას წორ კონ ტექ სტშია მო ცე მუ ლი; ას ევე - „მომ ხმა რებ ლის შეც დო მა ში შეყ ვა ნა“, 
რა თა „ინ დი ვიდ ზე, ან სა კითხზე გა ამ ახ ვი ლოს ყუ რადღე ბა“, ას ევე - ფო ტო მა სა ლით მა ნი პუ ლა ცია. 

პრო ექ ტი სა და სა ხელ მძღვა ნე ლოს ოპ ერ აცი ული სა ხელ წო დე ბა

ზე მოთ გან ხი ლუ ლი დე ზინ ფორ მა ცი ისა და ცრუ ინ ფორ მა ცი ის ყვე ლა ფორ მას ერ თი სა ერ თო აქ ვს - „ყუ რადღე ბის 
მი ზან მი მარ თუ ლი გა და ტა ნა“ (Hacking the Attention Economy). ციფ რუ ლი მე დე გო ბის პრო ექ ტში და მო ცე მულ სა-
ხელ მძღვა ნე ლო ში ყალბ ახ ალ ამ ბავს დე მოკ რა ტი ული სა ზო გა დო ებ ის გა მოწ ვე ვად გან ვი ხი ლავთ, რო გორც მი-
ზა ნმი მარ თუ ლი წარ მო ებ ის შე დეგს კონ კრე ტუ ლი ჯგუ ფე ბი სათ ვის ზი ან ის მი სა ყე ნებ ლად, წი ნა შე გან წყო ბე ბის 
გაღ ვი ვე ბი სა და ჟურ ნა ლის ტთა დის კრე დი ტა ცი ის მე თოდს. 

შე სა ბა მი სად, ვირ ჩევთ ყალ ბი ახ ალი ამ ბის ფარ თო ცნე ბას, რო მე ლიც დე ზინ ფორ მა ცი ის სხვა დას ხვა ფორ მას 
მო იც ავს და პო ლი ტი კა სა და სა ზო გა დო ებ აზე ზე გავ ლე ნას ას ახ ავს. 

ეს მიდ გო მა ყო ველ დღი ურ საკ ლა სო სა მუ შა ოში გა მო გად გე ბათ, რად გან ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის სწავ ლე ბა სა 
და ევ რო პის საბ ჭოს მი ერ იდ ენ ტი ფი ცი რე ბულ 10 სფე როს შე ეხ ება; ას ევე, გვეხ მა რე ბა დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის 
კომ პე ტენ ცი ებ ის გან ვი თა რე ბა ში. 

ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის წარ მო ებ ისა და გავ რცე ლე ბის მე ქა ნიზ მი

ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის კომ პლექ სუ რო ბა სა და მი სი წარ მო ებ ის მიზ ნებ ზე უკ ვე ვი სა უბ რეთ, ახ ლა კი გვსურს, ის 
მე ქა ნიზ მე ბი გან ვი ხი ლოთ, რომ ლე ბიც ყალ ბი ახ ალი ამ ბი სა და სხვა ტი პის დე ზინ ფორ მა ცი ის წარ მო ებ ისა და 
გავ რცე ლე ბის თვის გა მო იყ ენ ება. ეს პრო ცე სი ფორ მა ლუ რი კონ ტენ ტის, ფორ მა ტე ბი სა და სტრა ტე გი ებ ის შეს-
წავ ლას თან ერ თად, კონ ტექ სტი სა და იმ ინ ფორ მა ცი ული გა რე მოს კვლე ვას გთა ვა ზობთ, რო მელ შიც ყალ ბი ახ-
ალი ამ ბე ბი ცირ კუ ლი რებს (ბუ ნეგ რუ) (Bounegru et al. 2018); ას ევე, გან ვი ხი ლავთ გლო ბა ლუ რი მე დი ალ ან დშაფ ტის 
ცვლი ლე ბებს, ეკ ონ ომ იკ ურ, პო ლი ტი კურ და სო ცი ალ ურ ფაქ ტო რებს. შემ დეგ კი შე ვის წავ ლით სა კითხის ტექ ნო-
ლო გი ურ მხა რეს და ინ ფორ მა ცი ის მოხ მა რე ბის ზო გად პრინ ცი პებ საც შე ვიტყობთ.

მე დი ალ ან დშაფ ტის ცვლი ლე ბა

ინ ფორ მა ცი ული გა რე მო, რო მელ შიც ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბი ცირ კუ ლი რებს, სიღ რმი სე ულ ად იც ვლე ბა. ვორ დლი სა და 
დე რექ შა ნის (Wardle and Derekhshan) დაკ ვირ ვე ბის შე დე გი ას ეთია: „ყვე ლა სათ ვის კარ გა დაა ცნო ბი ლი, რომ ცრუ 
ინ ფორ მა ცია ახ ალი ფე ნო მე ნი არ არ ის, თუმ ცა, ინ ტერ ნე ტი სა და სო ცი ალ ური ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბამ 
ინ ფორ მა ცი ის წარ მო ებ აში, კო მუ ნი კა ცი ასა და გავ რცე ლე ბა ში ფუნ და მენ ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი შე იტ ანა“ (2017: 11). 
ტრა დი ცი ული ახ ალი ამ ბე ბის გა მო ცე მე ბი დან ონ ლა ინ ჟურ ნა ლის ტი კამ დე ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის სის წრა ფე 
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და რა ოდ ენ ობა გა იზ არ და, რა მაც ახ ალი ამ ბე ბის ვებ გვერ დებს შო რის კონ კუ რენ ცია და აუდ იტ ორი ის ყუ რადღე ბი-
სათ ვის ბრძო ლა გა არ თუ ლა. მკითხველ თა რა ოდ ენ ობ ის შე სა ნარ ჩუ ნებ ლად ციფ რუ ლი მე დი ის ჟურ ნა ლის ტებს კონ-
ტენ ტის შექ მნა უფ რო და უფ რო მცი რე დრო ში უწ ევთ, ხში რად დღე ში რამ დე ნი მე სტა ტი ას აც წე რენ (რე ილი 2018: 
144) (Reilly 2018: 144). რო გორც კი მე დი ის მი ერ გად მო ცე მუ ლი ამ ბა ვი ვი რა ლუ რი ხდე ბა, მე გობ რებს, ოჯ ახ ის წევ-
რებ სა და ნდო ბით გან წყო ბილ ად ამი ან ებს შო რის, ის კრი ტი კას ნაკ ლე ბად ექ ვემ დე ბა რე ბა. სო ცი ალ ური მე დი ის 
დამ სა ხუ რე ბით, ინ ფორ მა ცი ის პრი ვა ტუ ლი გაც ნო ბის ფე ნო მე ნი სა ჯა რო გახ და. ამ ას თან ერ თად კი რე დაქ ტი რე-
ბი სა და გა მო ცე მის იაფ მა, თუმ ცა, რთულ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა ყვე ლა მსურ ველს სა შუ ალ ება მის ცა, თა ვად გახ დეს 
კონ ტენ ტის შემ ქმნე ლი და გა მავ რცე ლე ბე ლი (ვორ დი ლი და დე რაქ შა ნი2017: 12) (Wardle and Derakhshan 2017: 12).

 

ახ ალი ამ ბე ბის მოხ მა რე ბის შე სა ხებ ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის შე დე გე ბის მი ხედ ვით, სი ახ ლე ებ ის ერთ-ერთ ყვე ლა-
ზე მნიშ ვნე ლო ვან წყა როდ სო ცი ალ ური მე დია იქ ცა.

კვლევის მიხედვით, ავსტრიელი რესპონდენტების 30% სიახლეებს Facebook-იდან იგებს, გერმანიაში მათი 
რაოდენობა 24%-ია, საბერძნეთში - 62%, იტალიაში - 51%, ხოლო რუმინეთში - 69% (ნიუმანი) (Newman et al. 
2018). მსგავსი კვლევის მიხედვით, რომელიც შეერთებულ შტატებში ჩატარდა, ამერიკელების 68% სიახლეებს 
შემთხვევით აწყდება სოციალურ მედიაში მაშინ, როცა 43% ახალ ამბებს Facebook-იდან იგებს (მატსა და 
შეარერი) (Matsa and Shearer 2018).

ჰერ მა ნი (Herrman(2016)) ირ წმუ ნე ბა, რომ გა მომ ცემ ლის პო ზი ცი იდ ან მო ცე მულ სი ტუ აცი აში სო ცი ალ ური მე დია 
შე მა კავ ში რე ბელ რგო ლად გა და იქ ცა გა მომ ცემ ლებ სა და მკითხვე ლებს შო რის, ხო ლო Facebook-მა სა კუ თარ თავ-
ზე იტ ვირ თა მოთხოვ ნა დი კონ ტენ ტის გავ რცე ლე ბა. ამ ას თან ერ თად, სხვა მე სენ ჯერ- თუ სო ცი ალ ური მე დი ის 
პლატ ფორ მე ბი, რო გო რე ბი ცაა WhatsApp, Instagram, თა მა შის მნიშ ვნე ლო ვან მო ნა წი ლე ებ ად ჩა მო ყა ლიბ დნენ. 
სო ცი ალ ური მე დია პლატ ფორ მე ბის მომ ხმა რებ ლე ბის თვის ინ ფორ მა ცი ის წყა რო სწო რედ სო ცი ალ ური ქსე ლე ბია. 
ჟურ ნა ლის ტის პო ზი ცი იდ ან კი, ახ ალი სტან დარ ტე ბი სა და ტექ ნო ლო გი ებ ის, სა რე დაქ ციო ავ ტო ნო მი ურ ობ ისა და 
მზარ დი ზე გავ ლე ნის პი რო ბებ ში, წარ მო ებ ული კონ ტენ ტის ხა რის ხი და ეცა. რო დე საც ჟურ ნა ლის ტებ მა სა კუ თარ 
თავ ზე აიღ ეს თა ვი სი ვე შექ მნი ლი კონ ტენ ტის გავ რცე ლე ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბაც, ინ ფორ მა ცი ის ობი ექ ტუ რო-
ბის „მცვე ლე ბის“ ნაც ვლად ერ თგვარ მარ კე ტე რე ბად ჩა მო ყა ლიბ დნენ. 

ციფრულიინფორმაციისბაზარი
კონ კუ რენ ტულ გა რე მო ში გა და სარ ჩე ნად, აღი არ ებ ული ნი უს რუ მე ბი თუ ციფ რუ ლი ვებ გვერ დე ბი ტრა ფი კის მაქ სი-
მი ზა ცი ას ცდი ლო ბენ, ამ შემ თხვე ვა ში იზ რდე ბა მა თი შე მო სა ვა ლიც (გო ში და სკო ტი 2018: 3) (Ghosh and Scott 
2018: 3). „მკითხვე ლის ყუ რადღე ბის თვის ბრძო ლა და ციფ რუ ლი მე დია არ ხე ბი ხელს უწყობს რე ალ ურ ფაქ ტსა და გა-
მო გო ნილ ამ ბავს შო რის ზღვა რის გაქ რო ბას“ (სო მაია და კა უფ მა ნი 2013) (Somaiya and Kaufman 2013), ვი ნა იდ ან 
პო ლა რი ზა ცი ის გა მომ წვე ვი კონ ტენ ტი, და ზუს ტე ბუ ლია თუ არა მი სი ნამ დვი ლო ბა, აუდ იტ ორი ის ყუ რადღე ბას იპყრობს 
და, შე სა ბა მი სად, შე მო სა ვალს ზრდის. 

ციფრული მედიალანდშაფტის ცვლილებამ პროფესიონალური მედიაორგანიზაციები ახალი გამოწვევების წინაშე 
დააყენა. მაგალითად, შემცირდა გამომწერთა რაოდენობა გამოცემების ბეჭდურ ვერსიებზე, ვინაიდან ციფრული 
პროდუქტის მოხმარება დღითიდღე მატულობს. შესაბამისად, ვებგვერდების რეკლამა და ონლაინვიზიტორთა 
რაოდენობის ზრდა მნიშვნელოვანი გახდა. ახალმა რეალობამ კი გავლენა იქონია ინფორმაციის ხარისხსა და 
სანდოობაზე: 

„ამბის ნამდვილობა და სანდოობა გვერდის ვიზიტორთა რაოდენობის ზრდის პროცესში მეორეხარისხოვან 
ფაქტორად იქცა. ყველაზე შესაფერის სქემად კი „ჯერ გამოაქვეყნე, შემდეგ - ჩაასწორე“ ჩამოყალიბდა” 
(რეილი 2018: 144) (Reilly 2018: 144).

ეს რეალობა პრობლემატურია, ვინაიდან თავდაპირველად გამოქვეყებული ამბავი, რომელიც მცდარია, ბევრად 
მარტივად გვამახსოვრდება, ვიდრე ჩასწორებული ვერსია (როსნაგელი) (Roßnagel et al. 2017: 7).

აქტივობა

დისკუსია

 f სად ეცნობით ახალ ამბებს?

 f როგორ შეცვალა ინტერნეტმა ჟურნალისტიკა და ჟურნალისტური საქმიანობა?

 f ინტერნეტში შეიძლება, ნებისმიერი გახდეს კონტენტის ავტორი და დისტრიბუტორი. რა არის ამ ფაქტის 
დადებითი და უარყოფითი მხარე?
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მე ორე მხრივ, გლო ბა ლუ რი მე დია და ტექ ნო ლო გი ური კომ პა ნი ები, რო გო რე ბი ცაა Facebook, Google, Twitter მომ-
ხმა რებ ლე ბის პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის დაც ვის შე სა ხებ პრე ტენ ზი ებ ის ეპ იც ენ ტრში აღ მოჩ ნდნენ. „მომ ხმა-
რებ ლის ციფ რულ კონ ტენ ტში „ჩარ თუ ლო ბა“, მათ შო რის, რეკ ლა მა ში, გვერდების მო წო ნე ბა ში, ინ დი ვი დუ ალ ური 
ძი ებ ის შე დე გე ბის დაწ კა პე ბა თუ სი ახ ლე ებ ის გვერ დთან ინ ტე რაქ ცია, შე საძ ლოა, აღ ირ იცხოს და მომხმარებლის 
შესახებ პრო ფი ლად იქ ცეს, რა საც მო მა ვალ ში კომ პა ნი ები რეკ ლა მის სა მიზ ნე აუდ იტ ორი ის შერ ჩე ვა სა და მათ-
თვის ყვე ლა ზე რე ლე ვან ტუ რი კონ ტენ ტის შე სა თა ვა ზებ ლად გა მო იყ ენ ებ ენ“ (გო ში და სკო ტი 2018: 6) (Ghosh and 
Scott 2018: 6). ალ გო რით მე ბის მუდ მი ვი დახ ვე წის პრო ცე სი და სა რეკ ლა მო ტარ გე ტი რე ბის გან ვი თა რე ბა უფ რო ეფ-
ექ ტუ რი შე დე გის თვის დი დი ხა ნია ჩვე ულ ებ რი ვი მოვ ლე ნაა ციფ რულ მარ კე ტინ გში, თუმ ცა, ამ ტექ ნო ლო გი ებ ის პო-
ლი ტი კუ რი კამ პა ნი ებ ის თვის გა მო ყე ნე ბა ბო ლო პე რი ოდ ში იქ ცა მე ინ სტრიმ-მე დი ისა და სა ზო გა დო ებ ის გან ხილ ვის 
საგ ნად. 

სადიქმნებაყალბიახალიამბები?

„ინფორმაციული უწესრიგობის“ მაგალითების ანალიზისთვის ვორდლი და დერაქშანი (Wardle and Derakhshan) 3 
ძირითადი ელემენტის შესწავლას გვირჩევენ: ისინი, ვინც აწარმოებენ და ავრცელებენ ინფორმაციას; მესიჯის 
მახასიათებლები და მესიჯის ადრესატები (2017: 22).

ინ ფორ მა ცი ული გა რე მოს ფორ მი რე ბა ში ახ ალი აქ ტო რე ბი დიდ როლს თა მა შო ბენ. ინ ფორ მა ცი ული ბაზ რის ხა რის ხზე, 
თუ ფაქ ტსა და ფიქ ცი ას შო რის წაშ ლილ ზღვარ ზე (სო მაია და კა უფ მა ნი 2013) (Somaiya and Kaufman 2013) ახ ლად შე-
მო მა ტე ბუ ლი აქ ტო რე ბი მოქ მე დე ბენ. ნა თე ლი სუ რა თის აღ საქ მე ლად კარ გად უნ და შე ვის წავ ლოთ ცრუ ინ ფორ მა ცი ის 
მწარ მო ებ ელ თა მო ტი ვე ბი და მიზ ნე ბი, ყალ ბი ფო ტო ები თუ „ალ ტერ ნა ტი ული ფაქ ტე ბი“.

ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის ძი რი თა დი მი ზა ნი ფი ნან სუ რი მო გე ბაა, ვი ნა იდ ან გავ რცე ლე ბუ ლი ყალ ბი ამ ბე ბი პო ლა რი ზა ცი ას 
ის ახ ავს მიზ ნად, ემ ოცი ურ კონ ტენ ტს ქმნის და დიდ შე მო სა ვალს ჰპირ დე ბა მე დი ას. რო გორც წე სი, დე ზინ ფორ მა ცი ის 
ავ ტო რებს კარ გად აქ ვთ გა აზ რე ბუ ლი, ვინ არ ის მა თი აუდ იტ ორია, ხში რად აკ ეთ ებს აქ ცენ ტს ჯგუფ თა შო რის გან სხვა-
ვე ბებ ზე და გამ ყოფ ხა ზებს, ამ ბის მთა ვარ გმი რებს კი გან სხვა ვე ბულ პო ლი ტი კურ მი კუთ ვნე ბუ ლო ბას, ერ ოვ ნე ბას, 
რე ლი გი ურ ჯგუფ სა და სო ციოეკონომიკურ კლასს მი აწ ერ ენ (ვორ დლი და დე რაქ შა ნი 2017: 41) (Wardle and Derakhshan 
2017: 41).

მოსწავლე ველესიდან

2016 წელს ცნობილი გახდა, რომ ჩრდილოეთ მაკედონიური ქალაქის, ველესის მკვიდრმა მოსწავლემ 
პროტრამპისტული ვებგვერდები შექმნა, რომელთა საშუალებითაც ცრუ ინფორმაციას ავრცელებდა მიმდინარე 
არჩევნებთან დაკავშირებით. ვებგვერდზე განთავსებული სენსაციური კონტენტის დიდი ნაწილი სოციალური 
მედიის საშუალებით ზიარდებოდა და მას ულტრამემარჯვენე მედიაც აქტიურად აშუქებდა. მოსწავლემ მხოლოდ 1 
ვებგვერდის რეკლამით 16 000 ამერიკული დოლარი შემოსავალი მიიღო. მან ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ 
მიზნად მხოლოდ და მხოლოდ ფინანსურ მოგებას ისახავდა. მისი აზრით, მეტად სავარაუდო იყო, რომ ტრამპის 
მომხრეებს მოგონილი ამბები გაეზიარებინათ, რაც ავტორისათვის ფინანსური მოგების ზრდას ნიშნავდა 
(სუბრამანიანი 2017) (Subramanian 2017).

ვორდლი და დერაქშანი (Wardle and Derakhshan) ნაშრომში აცხადებენ, რომ „ყალბი ნიუს ვებგვერდები ამ 
საქმიანობიდან წლებია, შემოსავალს იღებენ... შეერთებულ შტატებში ჩატარებულმა არჩევნებმა კი ცხადყო, 
რამდენად დიდია იმ ვებგვერდების რაოდენობა, რომლებიც ამერიკის მიღმა ოპერირებენ, მაგრამ ამერიკელ 
მოსახლეობას იღებენ მიზანში“ (2017: 35), მათი კონტენტი სწრაფად ვრცელდება და ზეგავლენას ახდენს 
პოლიტიკურ ცხოვრებაზე. 

მეტი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ, NBC News-ის სიუჟეტს უყუროთ:

 www.youtube.com/watch?v=gOiHIsYA03I.

ნა თე ლი მა გა ლი თი, თუ რო გორ ცვლის პო ლი ტი კურ დის კურ სს მე დი აკ ორ პო რა ცი ებ ის ში და გან წყო ბე ბი, რუ სე თის 
მი ერ გავ რცე ლე ბუ ლი დე ზინ ფორ მა ცი ული კამ პა ნიაა, რო მელ მაც გავ ლე ნა იქ ონია 2016 წლის ამ ერ იკ ის საპ რე ზი-
დენ ტო არ ჩევ ნებ ზე. Facebook-ს მო უწია ეღი არ ებ ინა, რომ 100 000$ ღი რე ბუ ლე ბის რეკ ლა მა რუ სულ მა კომ პა ნი ამ 
და უკ ვე თა. დამ კვე თი კრემ ლთან და კავ ში რე ბუ ლი კომ პა ნია იყო (გო ელი და შე ინი 2017) (Goel and Shane 2017), 
რო მელ მაც მი ლი ონ ობ ით ამ ერ იკ ელ ის ყუ რადღე ბა მი იპყრო. 2018 წლის მა ის ში დე მოკ რა ტი ული პარ ტი ის წევ რებ-
მა წარ მო მად გენ ლო ბი თი პა ლა ტი დან 3500-ზე მე ტი სა რეკ ლა მო გან ცხა დე ბა გა მო აქ ვეყ ნეს. Instagram-ზე ბევ-
რად დი დი რა ოდ ენ ობ ის რეკ ლა მა4 გან თავ სდა. კონ ტენ ტის ში ნა არ სი ცხად ყოფ და, რომ ტრო ლე ბი თა და ბო ტე ბით 
„შეიარაღებული“ კამ პა ნი ის მთა ვარ მი ზანს სა ზო გა დო ებ ის პო ლა რი ზა ცია წარ მო ად გენ და ის ეთ სა კითხებ ზე, 

4 ხელმისაწვდომია ბმულზე https://democrats-intelligence.house.gov/social-media-content/social-media-advertisements.htm, მონაცემები მიღებულია 
2019 წლის 10 ნოემბერს
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რო გო რე ბი ცაა ემ იგ რა ცია, იარ აღ ის კონ ტრო ლი. გა მო ყე ნე ბუ ლი იყო ცრუ და შეც დო მა ში შემ ყვა ნი სტა ტი ები, 
მი მე ბი და რეკ ლა მა (მაკ კარ ტი 2017) (McCarthy 2017). არ ქივ ში5 შე მო ნა ხუ ლია არ ამ ხო ლოდ ვი ზუ ალ ური მა სა ლე ბი, 
არ ამ ედ დაწ კა პე ბის რა ოდ ენ ობა და სა მიზ ნე აუდ იტ ორი ის წევ რთა პი რა დი ინ ფორ მა ცია, სიღ რმი სე ული ინ სა იტ-
ები რეკ ლა მის ტარ გე ტი რე ბის მე თო დო ლო გი ის შე სა ხებ, რო მელ საც არ ჩევ ნე ბის პრო ცეს ზე ზე გავ ლე ნის მო სახ-
დე ნად ევ რო პა შიც ხში რად იყ ენ ებ ენ (ვონ გი 2018) (Wong 2018).

ყალბიახალიამბებისმიერგავლილიგზა

ბევ რი მკვლე ვა რის მო საზ რე ბა და პო ლი ტი კუ რი დე ზინ ფორ მა ცი ის მე დი აკ ამ პა ნი ებ ის ან ალ იზი ნა თელს ჰფენს 
ალ გო რით მე ბის მნიშ ვნე ლო ბას ახ ალი ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბა ზე. 

ხელმისაწვდომი ინფორმაციის აურაცხელი რაოდენობის, საძიებო სისტემებისა და სოციალური 
მედიაპლატფორმების ფილტრაციისა და ორგანიზებისთვის კონტენტის შემცირების სტრატეგია შეიქმნა. 
მომხმარებელთა ონლაინაქტივობის აღრიცხვა საშუალებას იძლევა, მათი გემოვნება, ინტერესები 
და დამოკიდებულებები დაფიქსირდეს, რათა სპეციალურად მათზე მორგებული კონტენტი შეიქმნას. ამ 
პროცესში მთავარ როლს ალგორითმები ასრულებს.

კომ პა ნი ები სო ცი ალ ურ მე დი აში სა რეკ ლა მო სივ რცეს ყი დუ ლო ბენ. ავ ტო მა ტი ზე ბუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი რეკ ლა მის 
სწო რად და გეგ მვი სა და კამ პა ნი ებ ის ვი ზუ ალ ური მხა რის ოპ ტი მი ზა ცი ის თვის იქ მნე ბა და სა მიზ ნე აუდ იტ ორი ის 
პრე ფე რენ ცი ებს ით ვა ლის წი ნებს (გო ში და სკო ტი 2018: 4) (Ghosh and Scott 2018: 4). სა რეკ ლა მო ბა ზარ ზე ყვე ლა 
დამ კვე თი ერ თნა ირ ად მოქ მე დებს იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რას ყი დის - პრო დუქ ცი ას, ახ ალ ამ ბებს, პო ლი ტი კურ კან დი-
და ტებს, თუ დე ზინ ფორ მა ცი ას (ibid.: 3).

 Facebook-ის სი ახ ლე ებ ის გვერ დზე პერ სო ნა ლი ზე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მზარდ გავ რცე ლე ბას ხში რად „ექო კა მე-
რას“ („echo chambers“)“, ან „ფილ ტრა ცი ის ბუშ ტებს“(„filter bubbles“)“ უწ ოდ ებ ენ. სწო რედ ამ ორ მე ქა ნიზ მს მი-
აწ ერ ენ „მსგავ სი შე ხე დუ ლე ბე ბის მქო ნე ად ამი ან თა ჯგუ ფე ბის თვით ნე ბურ და ყო ფას“ (Deb et al. 2017: 6). 
მომხმარებლები ხომ ყო ველ თვის ამ ჯო ბი ნე ბენ თა ვი ანთ მსგავს ინ დი ვი დებ თან კო მუ ნი კა ცი ას, ინ ტე რეს დე-
ბი ან ის ეთი კონ ტენ ტით, რომ ლიც მათ პი რად შე ხე დუ ლე ბებ თა ნაა თან ხვედ რა ში (ჰერ მა ნი 2016) (Herrman 2016). 
მომხმარებლებს ურ ჩევ ნი ათ მე გობ რე ბის, ოჯ ახ ის წევ რე ბი სა და სხვა სან დო ად ამი ან ებ ის მი ერ გა ზი არ ებ ულ 
ინ ფორ მა ცი ას გა ეც ნონ. რო გორც წე სი, ნაც ნო ბო ბის გან ცდას მე ტად ეყ რდნო ბი ან და ნაკ ლე ბად ინ ტე რეს დე-
ბი ან ინ ფორ მა ცი ის სი ზუს ტით (Deb et al. 2017: 6). ზე მოხ სე ნე ბულ მო საზ რე ბას ად ას ტუ რებს American Press 
Institute-ის კვლე ვა (2017), რომ ლის შე დე გე ბის მი ხედ ვი თაც, ამ ერ იკ ელ ებ ის ნდო ბას ის გა ნა პი რო ბებს, თუ ვინ 
აზი არ ებს ამ ბავს სო ცი ალ ურ მე დი აში და არა ის, თუ ვინ შექ მნა ეს ახ ალი ამ ბა ვი. ვორ დლი და დე რაქ შა ნი (Wardle 
and Derekhshan 2017: 46) ხაზს უს ვა მენ, რომ „გან მე ორ ებ ით ობა ერთ-ერ თი ეფ ექ ტუ რი ტექ ნი კაა, რომ დე ზინ-
ფორ მა ცია ან ყალ ბი ამ ბა ვი მი სა ღე ბი გა ხა დო ად ამი ან ებ ის თვის“. სიხ ში რეს თან ერ თად ამ ბა ვი უფ რო ნაც-
ნო ბი ხდე ბა და მი სი პო პუ ლა რო ბაც იზ რდე ბა. ამ სტრა ტე გი ის ზე გავ ლე ნას სო ცი ალ ური ბო ტე ბის გა მო ყე ნე ბაც 
აძ ლი ერ ებს. 

5  არქივის ნახვა შესაძლებელია მოცემულ ბმულზე: https://intelligence.house.gov/social-media-content/social-media-advertisements.htm, მონაცემები 
მიღებულია 2019 წლის 27 ოქტომბერს.

აქტივობა

დროულობის კვლევა

 f მოსწავლეებს სთხოვეთ, გაიხსენონ მაგალითები, როდესაც თავად გახდნენ ალგორითმების 
მოქმედების „მსხვერპლნი“ ყოველდღიურ ცხოვრებაში. 

 f ნებისმიერი, ვინც სოციალურ მედიააპლიკაციებსა და ვებგვერდებს იყენებს, ტარგეტირებული რეკლამის 
მიმღები ხდება. თქვენს მოსწავლეებსაც აუცილებლად ექნებათ ნიუს-ფიდში ალგორითმების შედეგად 
დატარგეტებული სარეკლამო კონტენტი.

 f სთხოვეთ, იპოვონ მაგალითები თავიანთ თაიმლაინზე, ან Instagram-ის სთორებში. დაინტერესდნენ 
ნაჩვენები რეკლამით? გააკვირვა რომელიმე მათგანმა?

 f მოსწავლეებს შეუძლიათ, დროის ვრცელ პერიოდში მათთვის ნაჩვენები სარეკლამო განცხადებები 
აღრიცხონ. შეიცვალა რამე მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში სარეკლამო კონტენტში? თუკი 
შეიცვალა, შეუძლიათ მიზეზი დაასახელონ?

 f შეგიძლიათ, ასევე, 2 მოსწავლის YouTube-ის მთავარი გვერდი შეადაროთ და გააანალიზოთ 
განსხვავებები.
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სოციალური ბოტები პროგრამული აპლიკაციებია, რომლებიც ავტომატურად იწონებენ, ან აზიარებენ 
კონტენტს სოციალური მედიის პლატფორმებზე, ზრდიან მათი ჩვენების სიხშირეს ბევრად სწრაფად, ვიდრე 
ადამიანებს შეუძლათ, ან ავტომატურად წერენ კომენტარებსა და შეტყობინებებს. 

კოგ ნი ტუ რი მი კერ ძო ება, ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ ფაქ ტო რებ თან ერ თად, დიდ როლს თა მა შობს ყალ ბი ახ ალი ამ-
ბე ბის მოხ მა რე ბის სიხ ში რე ში (Martens et al. 2018: 43), ხელს უწყობს გა ურ კვე ვ ლო ბის ატ მოს ფე როს ჩა მო ყა-
ლი ბე ბას და ნამ დვი ლი ამ ბის სა პი რის პი რო რე ალ ობ ის შექ მნას (Db et al. 2017: 8). და დას ტუ რე ბის მი კერ ძო ებ ის 
შე სა ხებ დის კუ სი აში გა ნი ხი ლა ვენ, მა გა ლი თად, რა ტომ არი ან ად ამი ან ები მიდ რე კილ ნი, შე ინ არ ჩუ ნონ ძვე ლი 
რწმე ნა და რა ტომ არ ის მა თი გა დარ წმუ ნე ბა ას ეთი რთუ ლი. ფსი ქო ლო გი ურ მა კვლე ვამ აჩ ვე ნა, რომ ფე ნო მე-
ნი სრუ ლად მო ტი ვი რე ბუ ლია ის ეთი ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ებ ით, რო მე ლიც ინ დი ვი დე ბის პრე ფე რენ ცი ებს, წი ნა რე 
გან წყო ბებს შე ეს აბ ამ ება და, რო გორც წე სი, ის ეთ ემ ოცი ურ სა კითხებს შე ეხ ება, რო გო რე ბი ცაა პო ლი ტი კა, 
ინ დი ვი დუ ალ ური ან სო ცი ალ ური იდ ენ ტო ბა (Martens et al. 2018: 34). მე ტი ინ ფორ მა ცია მი კერ ძო ებ აზე და ფუძ ნე-
ბულ ქცე ვა ზე, რო მე ლიც საკ ლა სო სწავ ლე ბის პრო ცეს ში გა მო გად გე ბათ, შე გიძ ლი ათ, სა ხელ მძღვა ნე ლოს შემ დეგ 
თავ ში იხ ილ ოთ.

Twitter-ზე 2006-იდ ან 2017 წლამ დე გან თავ სე ბუ ლი ნამ დვი ლი და ყალ ბი ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბის სის წრა ფის კვლე-
ვი სას გა ირ კვა, რომ ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი ნამ დვილ თან შე და რე ბით 6-ჯერ სწრა ფად ვრცელ დე ბა. „სიც რუე ბევ რად 
შორს, სწრა ფად, ღრმად და ფარ თო მას შტა ბით ვრცელ დე ბა, ვიდ რე ნე ბის მი ერი ტი პის ნამ დვი ლი ამ ბა ვი“ (ვო ზო-
გი, როი და არ ალი 2018: 1) (Vosoughi, Roy and Aral 2018: 1). დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის სის წრა ფის ზრდამ 
სა ზო გა დო ებ აში არ სე ბუ ლი უნ დობ ლო ბა და დაბ ნე ულ ობა სე რი ოზ ულ ად გა ამ წვა ვა.

ვიზუალურიმისინფორმაციაახლორაკურსით

ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის პო ტენ ცი ური გავ ლე ნა პო ლი ტი კურ კლი მატ სა და გან სა კუთ რე ბით დე მოკ-
რა ტი ულ პრო ცე სებ ზე, ფო ტო ებ ის, ვი დეოების, ჩარ ტე ბი სა და მსგავ სი ვი ზუ ალ ური მა სა ლის არ სე ბო ბით იზ რდე ბა, 
რად გან აუდ იტ ორია ამ ტი პის მა სა ლას სან დოდ მი იჩ ნევს და, შე სა ბა მი სად, ყალ ბი ახ ალი ამ ბის ლე გი ტი მუ რო ბაც 
იზ რდე ბა. ამ ნა წილ ში სიღ რმი სე ულ ად შე ვის წავ ლით თა ნა მედ რო ვე დე ზინ ფორ მა ცი ული კამ პა ნი ებ ის ვი ზუ ალ ურ 
მხა რეს.
ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის ვებ გვერ დე ბი სა ეჭ ვო ნი უს ის გა სავ რცე ლებ ლად „შე სა ნიშ ნა ვი“ სტარ ტია. ნახ ვე ბი სა და 
დაწ კა პე ბის უდ იდ ესი რა ოდ ენ ობ ის გა მო მათ უდ იდ ესი რო ლი ით ამ აშ ეს შე ერ თე ბულ შტა ტებ ში 2016 წლის საპ-
რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ში. მსგავ სი ვებ გვერ დე ბი ხმა ური ან სა თა ურ ებს იყ ენ ებ დნენ, მკითხველ თა რა ოდ ენ ობ ას 
კი სა ძი ებო სის ტე მის ალ გო რით მე ბი სა და სო ცი ალ ური მე დი ის პლატ ფორ მე ბის დახ მა რე ბით ზრდიდ ნენ. ალ კო-
ტი სა და გენ ცკო ვის (Allcott and Gentzkow) მი ხედ ვით, „ჩვენ თვის ცნო ბი ლი ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გა მოქ ვეყ ნე-
ბა ტრამ პის მხარ დამ ჭე რებ მა არ ჩევ ნე ბამ დე 3 თვით ად რე და იწყეს და, სა ერ თო ჯამ ში, 30 მი ლი ონი გა ზი არ ება 
და აგ რო ვეს Facebook-ზე. ეს მა შინ, რო ცა კლინ ტო ნის სა სარ გებ ლოდ გავ რცე ლე ბუ ლი ახ ალი ამ ბე ბი მხო ლოდ 8 
მი ლი ონ ჯერ გა ზი არ და“ (2017: 2).

თა იფ ოს ქვო თინ გი

სტატიები, რომლებიც სოციალურ მედიაპლატფორმებზე ზიარდებოდა, კლიკის შემთხვევაში მომხმარებელს 
ისეთ ვებგვერდებზე ამისამართებდა, როგორებიცაა ABCnews.com.co, Bloomberg.ma, Breaking-CNN.
com, Cnn-trending.com, Fox-news24.com, NBCnews.com.com, washingtonpost.com.co. ამ ფენომენს 
თაიფოსქვოთინგი ეწოდება. მომხმარებელი აწკაპებს, ან ისეთ მისამართზე რეგისტრირდება, რომლის 
სახელწოდებაშიც ბეჭდური შეცდომაა (თაიფო) დაშვებული (გაილსი) (Giles 2010).

აქტივობა

აღმოაჩინეთ ბოტები

 f მოკლედ განმარტეთ ტერმინი „ბოტი“.

 f ჰკითხეთ მოსწავლეებს, თუ შეხვედრიან სოციალურ ბოტებს ონლაინსივრცეში და მაგალითების სია 
დაფაზე ჩამოწერეთ.

 f სთხოვეთ მოსწავლეებს, ჩაატარონ ონლაინკვლევა და დამატებითი მაგალითები იპოვონ.

 f განიხილეთ მოძიებული მაგალითები. რა შემთხვევაშია გამოსადეგი სოციალური ბოტები, როდისაა 
მათი არსებობა პრობლემატური.

 f მოსწავლეებთან ერთად უყურეთ მოკლე შემაჯამებელ ვიდეოს თემაზე „სოციალური ბოტების 
განმარტება: როგორ მოქმედებენ სოციალური ბოტები?“ www.youtube.com/watch?v=G0skVFvn5sk.
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თავ და პირ ვე ლად, თა იფ ოს ქვო თინ გს, ძი რი თა დად, ფი ნან სუ რი სარ გებ ლის მი სა ღე ბად იყ ენ ებ დნენ, თუმ ცა, ეს ფე-
ნო მე ნი მა ლე ყალ ბი ახ ალი ამ ბის კონ ტექ სტშიც რე ლე ვან ტუ რი გახ და. ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის ავ ტო რებს სურ დათ, 
ინ ფორ მა ცი ის წყა როს სა ხელ წო დე ბა სან დო გა მო ჩე ნი ლი ყო, ამ იტ ომ იყ ენ ებ დნენ ის ეთ URL მი სა მარ თებს, რომ-
ლე ბიც რე ალ ურ ად ჰგვა ნან სან დო სა ინ ფორ მა ციო სა აგ ენ ტო ებ ის მი სა მარ თებს, თუმ ცა, მარ თლწე რა ში სპე ცი ალ ურ-
ადაა შეც დო მა დაშ ვე ბუ ლი და მომ ხმა რე ბე ლი დაწ კა პე ბის შემ დეგ სრუ ლი ად სხვა მი სა მარ თზე ხვდე ბა. მე თოდს ხში-
რად მი მარ თა ვენ ის ინი, ვინც დე ზინ ფორ მა ცი ის გა მო ყე ნე ბით პო ლი ტი კურ მოვ ლე ნებ ზე ზე გავ ლე ნას ცდი ლობს. ამ 
მე თოდს იყ ენ ებ და ვე ლე სე ლი თი ნე იჯ ერი, რო მე ლის შე სა ხე ბაც ზე მოთ მო გი ყე ვით (სუბ რა მა ნი ან 2017) 
(Subramanian 2017). მსგავ სი ვებ გვერ დე ბის გეგ მე ბი ბევ რად შორ სმა ვა ლია და მომ ხმა რე ბელ თა მო სატყუ ებ ლად 
დღემ დე წარ მა ტე ბით ას რუ ლე ბენ თა ვი ანთ დღის წეს რიგს.

ზე მოთ ჩა მოთ ვლილ მა ეფ ემ ერ ულ მა ვებ გვერ დებ მა რიგ შემ თხვე ვა ში სრუ ლად გა და იღ ეს დამ კვიდ რე ბუ ლი მე დი აბ-
რენ დე ბის ვი ზუ ალ ური მხა რე, და აკ ოპ ირ ეს მა თი დი ზა ინი, გა მო იყ ენ ეს მა თი ლო გო და შრიფ ტიც კი. თა იფ ოს ქვო-
თინ გის ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი შემ თხვე ვა The Denver Guardian-ს შე ეხ ება. ერ თერ თმა დე ზინ ფორ მა ცი ულ მა ვებ გვერ-
დმა სრუ ლად და აკ ოპ ირა უძ ვე ლე სი დენ ვე რუ ლი გა მო ცე მის სტი ლი და გა მო აქ ვეყ ნა სტა ტია სა ხე ლად „FBI-ს აგ ენ ტმა, 
რო მე ლიც ჰი ლა რი კლინ ტო ნის მე ილ ის გა ტეხ ვა ში იყო ეჭ ვმი ტა ნი ლი, სი ცოცხლე თვით მკვლე ლო ბით და ას რუ ლა“. 
სტა ტია არ ჩევ ნე ბამ დე 3 დღით ად რე გა მოქ ვეყ ნდა. ავ ტო რი ირ წმუ ნე ბო და, რომ ჰი ლა რი კლინ ტო ნი FBI-ს აგ ენ ტი სა 
და მი სი მე უღ ლის მკვლე ლო ბას გეგ მავ და, თუმ ცა, აღ მოჩ ნდა, რომ „მსხვერ პლე ბი“ რე ალ ურ ად არც კი არ სე ბობ დნენ. 
ამ ბის სი ყალ ბე გა და მოწ მე ბის უმ არ ტი ვე სი მცდე ლო ბის შემ თხვე ვა შიც კი ნა თე ლი გახ დე ბო და, თუმ ცა, ამ ის ნაც-
ვლად, ნი უსი Facebook-ზე 560 000-ჯერ გა ზი არ და და შეთხზულ მა ის ტო რი ამ მი ლი ონ ობ ით ამ ომ რჩე ველ ზე მო ახ დი ნა 
ზე გავ ლე ნა არ ჩევ ნე ბამ დე რამ დე ნი მე დღით ად რე (რო მა ნო 2016) (Romano 2016). გა მო გო ნი ლი ამ ბით და ინ ტე რე-
სე ბა გა ას მაგ და, რო დე საც აღ მოჩ ნდა, რომ ვებ გვერ დი The Guardian-ის ვი ზუ ალ ურ მხა რე სა და სა ხელს იყ ენ ებ და.

ვებგვერდ Denverguardian.com-ის სქრინი, რომელიც Wayback Machine-ის მეშვეობით შეიქმნა (http://archive.org/web).
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ვებ გვერდ Denverguardian.com-ის სქრი ნი, რო მე ლიც Wayback  Machine-ის მეშ ვე ობ ით შე იქ მნა(http://archive.org/
web).

ყალ ბი სა ინ ფორ მა ციო სა აგ ენ ტო ები, რო გორც ფო ტო ებ ში ჩანს, ხში რად იყ ენ ებ ენ ის ეთ ელ ემ ენ ტებს, რო გო-
რე ბი ცაა ამ ინ დის პროგ ნო ზი, ყალ ბი „ჩვენ შე სა ხებ“ სექ ცია, ან ხელ მო წე რის სერ ვი სის გვერ დი, რა თა ავ თენ ტუ-
რი სა იტ ის ვი ზუ ალი შე იძ ინ ონ.

ყალბ ახ ალ ამ ბებ ზე სა უბ რი სას აქ ცენ ტს, ძი რი თა დად, წე რი ლო ბით ენ აზე აკ ეთ ებ ენ, თუმ ცა, ვი ზუ ალ ური მა სა ლით 
კო მუ ნი კა ცია ვი თარ დე ბა და ჩვენს ყო ველ დღი ურ ინ ფორ მა ცი ულ შიმ შილ საც აკ მა ყო ფი ლებს. ვი ზუ ალ ური კო მუ-
ნი კა ცი ის ფორ მე ბი, მათ შო რის, ფო ტო-, ვი დეო-, გრა ფი კუ ლი კონ ტენ ტი, ან მო ნა ცემ თა ვი ზუ ალ იზ აცია სო ცი-
ალ ური მე დი აპ ლატ ფორ მე ბის სი ახ ლე ებ ის გვერ დის, თუ ვებ გვერ დე ბის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლია. რამ დე ნად კარ გად 
გა მოგ ვდის მსგავ სი ვი ზუ ალ ური მა სა ლის ინ ტერ პრე ტა ცია?

დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა ხში რად კონ ტექ სტი დან ამ ოვ არ დნი ლი ფო ტო-, ან ვი დე ოკ ად რე ბით ხდე ბა. ამ ის 
მა გა ლი თებს მომ დევ ნო თავ ში გან ვი ხი ლავთ. მა გა ლი თად, გავ რცელ და ფო ტო, რო მელ შიც ლი ბი ის პორ ტია გა-
მო სა ხუ ლი, მიგ რან ტე ბი ევ რო პა ში მი მა ვალ გემს ელ ოდ ები ან. მოგ ვი ან ებ ით კი გა ირ კვა, რომ ფო ტო ზე Pink 
Floyd-ის 1989 წლის ვე ნე ცი ის კონ ცერ ტის მსმე ნე ლე ბი არი ან ას ახ ული. სუ რათ მა ათ ას ობ ით გა ზი არ ება მი იღო 
და მიგ რა ცი ის მო წი ნა აღ მდე გე თა სენ ტი მენ ტე ბი გა აღ ვი ვა. 

გაჩ ნდა, ას ევე, სამ წუ ხა რო ტენ დენ ცია, რო მე ლიც ის ეთ ტრავ მა ტულ ფაქ ტებს მოს დევს ხოლ მე, რო გო რე ბი ცაა 
მა სობ რი ვი სრო ლა, ტე რო რის ტუ ლი თავ დას ხმე ბი. ვრცელ დე ბა ფო ტო ები, რომ ლებ ზეც მოვ ლე ნის მსხვერ პლნი, და-
კარ გუ ლი ად ამი ან ები ან  სა ვა რა უდო დამ ნა შა ვე ები არი ან გა მო სა ხუ ლი. ფო ტო ები წა მი ერ ად ხდე ბა პო პუ ლა რუ-
ლი, ხში რად ზი არ დე ბა და თე გე ბი სა და გან ცხა დე ბე ბის პო პუ ლა რო ბა საც ზრდის (ბე ლი 2017) (Bell 2017). ეს მე თო-
დი, რო გორც წე სი, დაბ ნე ულ ობ ისა და გა ურ კვევ ლო ბის გა მოწ ვე ვის თვის გა მო იყ ენ ება, ხში რად კი იუმ ორ ის ტუ ლი 
მიზ ნე ბის თვის, ყუ რადღე ბის მი საქ ცე ვად, ან კონ სპი რა ცი ული თე ორი ებ ის გა სავ რცე ლებ ლად.

ყალბ ფო ტო მა სა ლას თან გამ კლა ვე ბა ჯერ ჯე რო ბით არ ცთუ კარ გად გა მოგ ვდის. 2017 წელს ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვის 
მი ხედ ვით, რეს პონ დენ ტთა 60% ყალბ და რე ალ ურ ფო ტო მა სა ლას ერ თმა ნე თის გან ვერ არ ჩევ და. ამ მო ნა ცემ ზე 
ბევ რად მცი რეა რა ოდ ენ ობა, რო მელ საც შეც ვლი ლი ფო ტოს გარ ჩე ვა შე უძ ლია, იმ ის მი უხ ედ ავ ად, რომ ცვლი ლე ბა 
აშ კა რაა - 45%. კვლე ვა აჩ ვე ნებს, რომ სუ რა თებს დი დი გავ ლე ნა აქ ვს ჩვენს მო გო ნე ბებ ზე და ამ ტკი ცებს, რომ 
„თუ კი ინ დი ვიდს არ შე უძ ლია ფო ტო ზე ნამ დვი ლი და ყალ ბი დე ტა ლე ბის გარ ჩე ვა, მა ნი პუ ლა ცია აუც ილ ებ ლად მო ახ-
დენს გავ ლე ნას იმ აზე, რი სიც გვჯე რა, ან რაც გვახ სოვს“ (ნა ით ინ გე ილი, ვე იდი და ვატ სო ნი 2017) (Nightingale, 
Wade and Watson 2017). ეს აღ მო ჩე ნა საკ მა ოდ დიდ საფ რთხეს შე იც ავს სა ზო გა დო ებ ის თვის, რო მელ შიც ყვე-
ლას სა კუ თა რი სმარ ტფო ნი და მარ ტი ვი ფო ტო ედ იტ ორ ები აქ ვს.

აქტივობა

დისკუსია

 f შეგხვედრიათ ვიზუალური მასალით მანიპულაციის შემთხვევები?

 f რა კონტექსტში იყო მანიპულაციის მცდელობა?

 f მოახერხეთ მანიპულაციის ამოცნობა?

 f რა მეთოდს იყენებთ ფოტო ან ვიდეო მანიპულაციის ამოსაცნობად?
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მი მე ბი - მე ტი, ვიდ რე იუმ ორ ის ტუ ლი ჩა ნარ თე ბი

ას ევე, დი დი გავ ლე ნის მქო ნეა ფო ტო მი მე ბი. ბო ნეგ რუ (Bounegru et al.) აღ ნიშ ნავს, რომ „წარ მა ტე ბუ ლი ჰი პერ-
მი კერ ძო ებ ული კონ ტენ ტი, დე ზინ ფორ მა ცია, ყალ ბი ამ ბე ბი და პრო პა გან და ყო ველ თვის ფო ტო მა სა ლი თა და სა თა-
ურ ებ ით, ფო ტო ებ ითა და ტექ სტით დატ ვირ თულ, BBC-ის, CNN-ისა და ცნო ბი ლი მე დი ის ახ ალი ამ ბე ბის ვებ გვერ დებს 
არ ჰგავს. რე ალ ურ ად, ფო ტო ები და ფო ტო ებ ით შექ მნი ლი მი მე ბი იმ ავე (მე ტი თუ არა) წარ მა ტე ბით ცირ კუ ლი რე ბენ 
სო ცი ალ ური მე დი ის ეკ ოს ის ტე მა ში“(2017: 128).

ტერმინი „მიმი“ ევოლუციური ბიოლოგიის სპეციალისტმა, რიჩარდ დოუკინსმა 1976 წელს შემოიღო. სიტყვა 
კულტურის იმ სფეროებს აღწერდა, რომლებიც იმიტაციის მეშვეობით გადაეცემოდა ადამიანიდან ადამიანს 
(შიფმანი 2014: 2) (Shifman 2014: 2).

როცა დღესდღეობით გავრცელებულ მიმებზე ვსაუბრობთ, ფოტოებისა და მწვავე მესიჯების კომბინაციას 
ვგულისხმობთ, რომელიც ვიზუალზე, უმეტესწილად, ბოლდით, თეთრი და მთავრული შრიფტითაა მიწერილი. 
როგორც წესი, მიმებისთვის გამოყენებული ფოტოსთვის კინოფილმების, ტელეშოუების, სოციალური 
მედიის პირადი ანგარიშების, ან ახალი ამბების გამოცემების საავტორო უფლებების დაცვა საჭირო არ 
არის. მიმები მესიჯის ინტერნეტში გასავრცელებლად რეკონტექსტუალიზაციის პროცესს გადის.

შიფ მა ნი (Shifman (ibid.: 14) მი მებს „პოს ტმო დერ ნის ტულ ფოლ კლორს უწ ოდ ებს, რომ ლებ შიც სა ყო ველ თაო ნორ-
მე ბი და ღი რე ბუ ლე ბე ბია თავ მოყ რი ლი“. თავ და პი რე ლად, მი მე ბი, ძი რი თა დად, იუმ ორ ის ტუ ლი მიზ ნე ბის თვის გა-
მო იყ ენ ებ ოდა, თუმ ცა, დღე ის ათ ვის ხუმ რო ბებ მა პო ლი ტი კუ რი ხა სი ათი შე იძ ინა. მი მე ბი დე მოკ რა ტი ულ პრო-
ცე სებ სა და დის კუ სი ებ ში, რო გო რე ბი ცაა შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის არ ჩევ ნე ბი თუ ბრექ სი ტი, მნიშ ვნე ლო ვან როლს 
ას რუ ლე ბენ (გაი 2017) (Guy 2017). მი მე ბის პო პუ ლა რო ბის მთა ვა რი მი ზე ზი იუმ ორია. გან ზო გა დე ბუ ლი ირ ონია, 
ში და ხუმ რო ბე ბი, მრა ვალ შრი ანი კულ ტუ რუ ლი მი კუთ ვნე ბუ ლო ბის სა კითხე ბი და ტექ სტუ რი კავ ში რე ბი ის თვი სე-
ბე ბია, რო მელ თა დახ მა რე ბი თაც მი მე ბი კო მუ ნი კა ცი ის პო პუ ლა რულ ფორ მად ჩა მო ყა ლიბ და. თუ კი თავ და პირ ვე-
ლად მი მე ბი ინ ტე რაქ ცი ის სწრა ფად გავ რცე ლე ბულ, მარ ტივ ფორ მას წარ მო ად გენ და, მოგ ვი ან ებ ით ის პო ლა რი-
ზა ცი ის გაღ ვი ვე ბი სა და პო ლი ტი კუ რი ექ სტრე მიზ მის მსურ ვე ლებ მა „მი იტ აც ეს“. „ალ ტერ ნა ტი ული მე მარ ჯვე ნე ებ-
ის“, ქსე ნო ფო ბი ისა თუ რა დი კა ლუ რი მე მარ ჯვე ნე მოძ რა ობ ის პო პუ ლა რი ზა ცია ვერ მოხ დე ბო და, თუ კი სა კუ თარ 
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იდე ოლ ოგი ას მო საწყე ნი პო ლი ტი კუ რი ტრაქ ტა ტე ბით გა ავ რცე ლებ დნენ და არა მი მე ბი თა და სო ცი ალ ური მე დი ის 
პო პუ ლა რუ ლი პლატ ფორ მე ბით. თა ვი ან თი იდე ებ ის გავ რცე ლე ბას მათ ამ მე თო დე ბით შე უწყვეს ხე ლი და ახ ალ-
გაზ რდე ბი დააინტერესეს (ნე იგ ლი 2017) (Nagle 2017).  ევ რო პა ში გან ვი თა რე ბუ ლი იდ ენ ტი ტა რის ტუ ლი მოძ რა ობა 
მსგავს ინ სტრუ მენ ტებს იყ ენ ებს. მი მე ბით გად მო ცე მუ ლი მე სი ჯე ბი, რო გორც წე სი, ორ აზ რო ვა ნია. მი უხ ედ ავ ად 
ამ ისა, მათ მი ლი ონ ობ ით ად ამი ანი აზი არ ებს და შე ფა რუ ლი მე სი ჯე ბის გა სა ჯა რო ებ ის კუთხით მი მებს დი დი 
ძა ლა გა აჩ ნია.

რო გორც წი ნა თავ ში გი ამ ბეთ, ვი ზუ ალ ური მა სა ლით მა ნი პუ ლა ცია 2016 წლის შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის საპ რე-
ზი დენ ტო არ ჩევ ნებ ზე ზე გავ ლე ნის იარ აღ ად იქ ცა. კრემ ლთან და კავ ში რე ბუ ლი ტრო ლე ბის წვლი ლი დი დი იყო ამ 
მოვ ლე ნა ში. არ ჩევ ნე ბის მო ახ ლო ებ ას თან ერ თად, სა ზო გა დო ებ ის პო ლა რი ზა ცი ის გა მომ წვე ვი სა კითხე ბის, 
გან სა კუთ რე ბით კი სო ცი ალ ურ თე მა ტი კას თან და კავ ში რე ბუ ლი პრობ ლე მე ბის მე ინ სტრი მინ გი ხდე ბო და და ყვე-
ლა ნა ირი რა დი კა ლუ რი არ გუ მენ ტა ცია, თე მის სა სარ გებ ლოდ თუ სა პი რის პი როდ, იგ ნო რი რე ბუ ლი იყო. მი მე ბი სო-
ცი ალ ურ მე დი აში ვრცელ დე ბო და და ის ეთ ად ამი ან ებ ზე ტარ გე ტირ დე ბო და, რომ ლე ბიც ამ თე მე ბით იყ ვნენ და ინ-
ტე რე სე ბუ ლი.

ალ გო რით მე ბის რო ლი აუდი ოვ იზუ ალ ურ მა ნი პუ ლა ცი აში

რო გორც ზე მო თაც აღ ვნიშ ნეთ, ალ გო რით მე ბი ონ ლა ინ სივ რცე ში გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ორ გა ნი ზე ბა ში, 
გა ნა წი ლე ბა სა და მე სი ჯის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში მნიშ ვნე ლოვან როლს თა მა შო ბენ, თუმ ცა, მა თი გავ ლე ნა გა იზ რდე-
ბა, რო დე საც ყალ ბი ვი დეო- და აუდი ოკ ონ ტენ ტი, რო მელ თაც „დიფ ფე იქს“ ვუ წო დებთ, მომ ძლავ რდე ბა. 

დიფ ფე იქი ერ თგვა რი ნე ირ ონ ული ქსე ლია, რომ ლის ფუნ ქცი აც ნე ბის მი ერი ად ამი ან ის გა მო მეტყვე ლე ბის აღ-
რიცხვა და ამ ოც ნო ბაა. საკ მა რი სი რა ოდ ენ ობ ის ვი დე ომ ას ალ ის შეგ რო ვე ბის თა ნა ვე ნე ირ ონ ული ქსე ლი სა ხის 
მოძ რა ობ ის სი მუ ლი რე ბას, მეტყვე ლე ბას თან და სხე ულ ის მოძ რა ობ ას თან სინ ქრო ნი ზა ცი ას სწავ ლობს (კვარ-
ცი 2018) (Quartz 2018). „დიფ ფე იქ ის“ ფე ნო მენს სა ხე ლი მას მე რე უწ ოდ ეს, რაც სო ცი ალ ური ქსე ლის Reddit-ის 
მომხმარებელმა U/Deepfakes პირ ველ მა და იწყო მა ნი პუ ლა ცი ური ვი დეოების გა ზი არ ება. ნა მუ შევ რე ბი ხე ლოვ-
ნუ რი ინ ტე ლექ ტის სას წავ ლო პროგ რა მის მეშ ვე ობ ით 2017 წელს შე იქ მნა (აჯ ერი) (Adjer et al. 2019, 3). ამ ჟა მად 
კი, ფაქ ტობ რი ვად, ყვე ლას, ვი საც ინ ტერ ნეტ ზე მი უწ ვდე ბა ხე ლი, ამ ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბი თა და მარ ტი ვი 
აპ ლი კა ცი ით შე უძ ლია, ად ამი ან ის სა ხე სხვა სა ხით ჩა ან აც ვლოს ვი დე ოში. 

„ყალბი ვიდეო ნამდვილი ადამიანებისთვის და როგორ ამოვიცნოთ ისინი“, სუპასორნ სუვაიანაკორნის  
TED talk გამოსვლას შეგიძლიათ, ამ ლინკზე მოუსმინოთ: www.youtube.com/watch?v=o2DDU4g0PRo.

TEDtalk-ში მოთხრო ბი ლია ამ ბა ვი, რო მელ შიც აუდი ომ ას ალა ვა შინ გტო ნის უნ ივ ერ სი ტე ტის მკვლე ვა რებ მა სი-
ნამ დვი ლეს თან მიმ სგავ სე ბულ პი რის მოძ რა ობ ის ვი დეო კად რებს და ად ეს, შემ დეგ კი შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის 
ყო ფი ლი პრე მი ერ ის, ხო ლო შემ დეგ, ბა რაკ ობ ამ ას ვი დე ოს გა და ად ეს (ვინ სენ ტი 2017) (Vincent 2017). სტენ ფორ-
დის უნ ივ ერ სი ტეტ ში კი დევ ერ თი მიდ გო მა გა ნა ვი თა რეს, რომ ლის გა მო ყე ნე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა, ერ თი 
ად ამი ან ის სა ხის მოძ რა ობ ები მე ორე ად ამი ან ის სა ხე ზე ლა ივ რე ჟიმ ში აის ახ ოს. ამ ტექ ნო ლო გი ის მეშ ვე ობ ით 
შე საძ ლე ბე ლი ხდე ბა ერ თი ად ამი ან ის სა ხის გა მო მეტყვე ლე ბე ბი სხვა ად ამი ან ის სა ხე ზე გა და იტ ან ონ, თუ კი 
ამ უკ ან ას კნე ლის საკ მა რი სი ვი დე ოკ ად რე ბი მო იძ ებ ნე ბა (ტიე) (Thies et al 2016: 1). მსგავ სი ტექ ნო ლო გი ები 
გა მო იყ ენ ება მეტყვე ლე ბის გა სა ყალ ბებ ლად. Adobe-ისა და Lyrebird-ის მსგავ სი კომ პა ნი ები უკ ვე მუ შა ობ ენ ად-
ამი ან ის ხმის ან ალ ოგ ის შე საქ მნელ პროგ რა მა ზე. Text-to-speech აპ ლი კა ცი ებ ის მთა ვარ მი ზანს სწო რედ ად ამი-
ან ური ხმის რე ალ ის ტუ რი სი მუ ლა ცია წარ მო ად გენს (სო ლო ნი 2017) (Solon 2017).

ვი დე ოსა და აუდი ოკ ონ ტენ ტის სინ თე ზურ მა კომ ბი ნა ცი ამ შე საძ ლოა, ფუნ და მენ ტუ რი ცვლი ლე ბე ბი გა მო იწ ვი-
ოს ახ ალი ამ ბე ბის ინ დუს ტრი აში. რო გორც კი მსგავ სი ტი პის ვი დეო კონ ტენ ტი გავ რცელ დე ბა, გა ზი არ ებ ას და-
იწყებს და ურ იცხვ მა ყუ რე ბელს და აგ რო ვებს, შე იძ ლე ბა, უმ ძი მე სი შე დე გე ბი დად გეს იმ ის მი უხ ედ ავ ად, გამ ჟღავ-
ნდე ბა თუ არა მა თი სი ყალ ბე.

სამომავლოდ ჟურნალისტური სტატიების, ფოტომასალის, ვიდეოებისა და ადამიანის ხმის ჩანაწერის 
ნამდვილობის განსაზღვრა, შესაძლოა, სრულიად შეუძლებელი გახდეს, რადგან მომხმარებელზე მორგებული 
უმარტივესი აპლიკაციებით ყველაფრის გაყალბება გახდება შესაძლებელი. სწორედ ესაა მიზეზი იმ ჩრდილისა, 
რომელიც ყველა ნივთმტკიცებას მიადგება იმის მიუხედვად, ნამდვილია თუ ყალბი. მოვლენების ასეთი 
განვითარება გაართულებს  ჟურნალისტების საქმიანობას და დემოკრატიულ ინსტიტუტებს, მაგალითად, 
სასამართლოებს დიდი გამოწვევების წინაშე დააყენებს. შესაძლოა, სასამართლო პროცესზე ფოტო-, ან 
აუდიო ჩანაწერის ნივთმტკიცების სახით წარმოდგენა საერთოდაც კი აიკრძალოს. 

მეტი მაგალითი იხილეთ სტატიაში „პოლიტიკოსები მას ცეცხლივით უფრთხიან. დიფ ფეიქის აღმასვლა და დემოკრატიის 
საფრთხეები“. ნამუშევარი ხელმისაწვდომია მისამართზე: www.theguardian. com/technology/ng-interactive/2019/jun/22/the-
rise-of-the-deepfake-and-the-threat-to-democracy.
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ბრძოლაყალბიახალიამბებისწინააღმდეგ

 ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის მი ერ მი ყე ნე ბუ ლი ზი ან ის აღ მო საფხვრე ლად, ან შე სამ ცი რებ ლად კონ ტრშე ტე ვის რამ დე-
ნი მე  ვერ სია გა ნი ხი ლე ბა. მომ დევ ნო თავ ში ას ეთ იდე ებ სა და მიდ გო მებს, ას ევე, კონ ტრშე ტე ვა ში მო ნა წი ლე 
აქ ტო რებ სა და სექ ტო რებს მი მო ვი ხი ლავთ.

რო გორ შე ეწ ინა აღ მდე გოს ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბას პრო ფე სი ონ ალ ური მე დია?

ერთ-ერ თი სფე რო, რო მე ლიც ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის ნე გა ტი ურ გავ ლე ნა სა და ნდო ბის დე ფი ციტს გა ნიც დის, ჟურ-
ნა ლის ტი კაა. ამ კონ ტექ სტში, ავ სტრი ელი ჟურ ნა ლის ტი და ექ სპერ ტი სი ძულ ვი ლის ენ ისა და ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის 
შე სა ხებ წერს. ინ გრიდ ბრო დინ გი (Panorama – die Reporter 2016) ხაზს უს ვამს, რომ აღი არ ებ ულ მა ჟურ ნა ლის ტებ-
მა, რაც შე იძ ლე ბა, ღი ად უნ და იმ ოქ მე დონ. სა ზო გა დო ება უნ და ხვდე ბო დეს, რომ ახ ალი ამ ბე ბის გა შუ ქე ბი სას 
ყვე ლა სტან დარ ტი და ეთ იკა და ცუ ლია. მათ შო რის, ახ სნი ლი უნ და იყ ოს, თუ რა ტომ არ შუქ დე ბა ყვე ლა მოვ ლე ნა.

მაგალითად, გერმანულმა გაზეთმა Die Zeit  ‘გამჭვირვალობის ბლოგი ‘Glashaus, (ვორდლი და დერაქშანი 2017: 
55 ff) (Wardle and Derakhshan 2017: 55 ff.) შექმნა, რომელშიც სარედაქციო ჯგუფი თავისი ჟურნალისტური 
გამოცდილებების შესახებ წერს. Wall Street Journal-მა, BuzzFeed-მა და The Guardian-მა ვებგვერდებზე 
რუბრიკები დაამატეს, რომლებშიც ალტერნატიულ თვალსაზრისს აცნობენ მკითხველს სხვადასხვა საკითხთან 
დაკავშირებით. შემდეგი მაგალითია ვებგვერდი AllSides, რომელიც მკითხველს მედიაში გამოთქმულ 
სხვადასხვა პერსპექტივას აცნობს (ვორდლი და დერაქშანი 2017: 55ff.) (Wardle and Derakhshan 2017: 55 ff.).

მო რი გი სე რი ოზ ული საფ რთხე, რო მე ლიც ჟურ ნა ლის ტი კას ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის აღ ზე ვე ბის მი ზე ზით ემ უქ რე ბა, 
და ფი ნან სე ბის სა კითხია. დღეს დღე ობ ით დამ კვიდ რე ბუ ლი მე დი ას აშუ ალ ებ ებ იც კი სა რეკ ლა მო შე მო სავ ლებ ზე, 
ას ევე, კლი კებ ზე არი ან და მო კი დე ბუ ლი ნი. ონ ლა ინ გა რე მო კი მა ღალ კონ კუ რენ ტულ მე დი აგ არ ემ ოს ქმნის, რო-
მელ შიც სტა ტი ები და გა ნახ ლე ბე ბი მუდ მივ რე ჟიმ ში იქ მნე ბა და არა ყო ველ 24 სა ათ ში ერ თხელ, რო გორც ბეჭ დუ რი 
მე დი ის შემ თხვე ვა ში. დრო ის მუდ მი ვი სიმ ცი რის გა მო, ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბა და ხა რის ხის კონ ტრო ლი მე-
ორ ეხ არ ის ხო ვა ნი ხდე ბა. პრობ ლე მის გა დაჭ რის ერ თერთ გზად სა ხელ მწი ფოს მი ერ მა ღა ლი დო ნის მე დი ის და-
ფი ნან სე ბის ზრდა მი იჩ ნე ვა. თუმ ცა, მკვლე ვა რე ბი ეჭ ვო ბენ, გაზ რდილ მა და ფი ნან სე ბამ ხე ლი შე უშ ალ ოს ყალ ბი 
ახ ალი ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბას. გა ნი ხი ლე ბა, ას ევე, სან დო ინ ფორ მა ცი ის წყა რო ებ ის ხა რის ხის ნიშ ნე ბის, რო-
გორც სა ზო მის და მა ტე ბა, „რი სი დახ მა რე ბი თაც სა რეკ ლა მო ხარ ჯე ბის ნა წი ლი მე დია კომ პა ნი ებს უკ ან და უბ რუნ-
დე ბათ“(მარ ტენ სი) (Martens et al. 2018: 51).

პო ლი ტი კურ არ ენ აზე კონ ტრზო მე ბის სა კითხი გა ნი ხი ლე ბა

ხა რის ხი ანი მე დი ას აშუ ალ ებ ებ ის და ფი ნან სე ბის გარ და, პო ლი ტი კურ წრე ებ ში ონ ლა ინ დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რცე-
ლე ბას თან ბრძო ლის ეფ ექ ტუ რი მე თო დე ბის შე მუ შა ვე ბას ცდი ლო ბენ. ევ რო პა ში ონ ლა ინ დე ზინ ფორ მა ცი ას თან 
გამ კლა ვე ბის შე სა ხებ მსჯე ლო ბა ვი თარ დე ბა. ევ რო კო მი სი ამ უკ ვე წარ მო ად გი ნა დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რცე-
ლე ბის სა წი ნა აღ მდე გოდ მი სა ღე ბი ზო მე ბის სია, რომ ლე ბიც, ძი რი თა დად, თვით რე გუ ლა ცი ის მე თო დე ბის გან 
შედ გე ბა და სა ხელ მწი ფოს მი ერ რე გუ ლა ცი ის და წე სე ბას გა მო რიცხავს. მათ შო რი საა გამ ჭვირ ვა ლო ბის ზრდა 
მე დი აპ რო დუქ ტის წარ მო ებ ის შე სა ხებ, ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბა და ინ ფორ მა ცი ის მრა ვალ ფე როვ ნე ბი სა და 
სან დო ობ ის ხელ შეწყო ბა (ibid.: 5). 2018 წლის ოქ ტომ ბერ ში კო მი სი ამ ონ ლა ინ დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის 
შე სა ჩე რებ ლად მე დი აპ ლატ ფორ მებ თან, სო ცი ალ ურ ქსე ლებ თან და სა რეკ ლა მო ინ დუს ტრი ის რე ლე ვან ტურ აქ ტო-
რებ თან შე თან ხმე ბით პრაქ ტი კის თვით რე გუ ლა ცი ის კო დექ სი მი იღო (European Commission 2010a). ამ ის 
შემ დგომ შე მუ შავ და ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „გა და უდ ებ ელი გან გა შის სის ტე მა“ დე ზინ ფორ მა ცი ული კამ პა ნი ებ ის სა-
წი ნა აღ მდე გოდ, რომ ლის თა ნახ მად „ევ რო კავ ში რის წევ რმა ქვეყ ნებ მა და ევ რო კავ ში რის ინ სტი ტუ ცი ებ მა დე-
ზინ ფორ მა ცი ის თა ობ აზე არ სე ბუ ლი ინ სა ით ები ერ თმა ნეთს უნ და გა უზი არ ონ და რე აგ ირ ებ ის ფორ მა ზე კო ორ-
დი ნირ დნენ“ (ibid.).

ევროკომისია სამოქმედო გეგმაში  მოქმედების 4 ძირითად ეტაპს გამოყოფს:

“(i) ევროკავშირის ინსტიტუციების შესაძლებლობების გაზრდა დეზინფორმაციის აღმოჩენის, ანალიზისა 
და გამოვლენისათვის;

 (ii) კოორდინირებული და ერთიანი საპასუხო დარტყმების გაძლიერება;

 (iii) კერძო სექტორის მობილიზაცია დეზინფორმაციის წინააღმდეგ;

 (iv) საკითხის მიმართ ცნობადობისა და საზოგადოებრივი წინააღმდეგობის ზრდა.”

(European Commission    2018d)
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მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ევ რო კავ ში რის წევრ ქვეყ ნებ ში დე ზინ ფორ მა ცი ის შე სა ხებ ცნო ბი ერ ება მა ღა ლია, მხო-
ლოდ რამ დე ნი მე მთავ რო ბამ მო ახ ერ ხა დე ზინ ფორ მა ცი ის შე სა ხებ კა ნო ნის მი ღე ბა. 2017 წელს გერ მა ნულ მა 
ბუნ დეს ტაგ მა ქსე ლის აღ სრუ ლე ბის აქ ტი მი იღო - კა ნო ნი, რო მე ლიც სი ძულ ვი ლის ენ ისა და ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის 
სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის მეშ ვე ობ ით გავ რცე ლე ბას უშ ლის ხელს და პლატ ფორ მებს ავ ალ დე ბუ ლებს, სი ძულ ვი ლის ენ-
ისა და ყალ ბი ამ ბე ბის შემ ცვე ლი კონ ტენ ტი უმ ალ ვე წა შა ლონ. სა მო ქა ლა ქო უფ ლე ბა თა ჯგუ ფე ბი, იურ ის ტე ბი და 
მო ნა ცემ თა დაც ვის აქ ტი ვის ტე ბი მი ღე ბულ კა ნონს აპ რო ტეს ტე ბენ და აცხა დე ბენ, რომ ის სიტყვის, პრე სი სა და 
გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბას ზღუ დავს (ვორ დლი და დე რაქ შა ნი 2017: 70) (Wardle and Derakhshan 2017: 70). ევ რო-
კო მი სი ამ გერ მა ნი ას ევ რო პუ ლი მიდ გო მე ბის გან ხორ ცი ელ ებ ის კენ მო უწ ოდა, და გა ნაცხა და, რომ ყალბ ახ ალ ამ-
ბებს კა ნო ნი ერი საზღვრე ბი ვერ შე აჩ ერ ებს, გან სკუთ რე ბუ ლი ყუ რადღე ბა კი იმ აზე გა ამ ახ ვი ლა, რომ მი ღე ბულ-
მა ზო მებ მა სიტყვი სა და გა მო ხატ ვის ფუნ და მენ ტუ რი უფ ლე ბა არ უნ და აზ არ ალ ოს (European Commission 2018b).

The Poynter Institute-მა დეზინფორმაციის საწინააღმდეგოდ მიმართული ქმედებების გზამკვლევი შექმნა, 
დოკუმენტი მუდმივ რეჟიმში ახლდება. 

დოკუმენტს შეგიძლიათ ამ ლინკზე გაეცნოთ:   www.poynter.org/ifcn/anti-misinformation-actions.

ცენ ზუ რის გა ჩე ნის საფ რთხემ თვით რე გუ ლი რე ბის სა კითხთან და კავ ში რე ბუ ლი არა ერ თი ინ იცი ატ ივა გა აჩ ინა. 
არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ამ, Article 19, წარ მო ად გი ნა ინ იცი ატ ივა, რომ სა ხელ მწი ფო ან სა ერ თა შო რი სო 
დო ნე ზე შექ მნი ლი ყო „სო ცი ალ ური მე დი ის საბ ჭო“. საბ ჭო მხედ ვე ლო ბა ში მი იღ ებ და სა კითხით და ინ ტე რე სე ბულ 
პირ თა ცოდ ნას და „ეთ იკ ურ სტან დარ ტს შე იმ უშ ავ ებ და; გა დაჭ რი და   გავ რცე ლე ბუ ლი კონ ტენ ტის მო დე რი რე ბის 
პრობ ლე მას, ონ ლა ინ ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბი სა და სი ძულ ვი ლის ენ ის აღ მო ჩე ნის სა კითხს (Article 19 2018: 20)“.

კერ ძო სექ ტო რის ჩარ თუ ლო ბა 

სო ცი ალ ური მე დი ის სა შუ ალ ებ ით დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის მზარ დი სტა ტის ტი კა კითხვებს წარ მო შობს 
პლატ ფორ მა თა მი ერ მცდა რი ახ ალი ამ ბე ბი სა თუ სი ძულ ვი ლის ენ ის გავ რცე ლე ბის შეზღუდ ვის პა სუ ხის მგებ ლო-
ბის თე მა ზე. 2016 წელს შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის საპ რე ზი დენ ტო არ ჩევ ნე ბის მიმ დი ნა რე ობ ის ას კო ორ დი ნი რე ბუ-
ლი დე ზინ ფორ მა ცი ული კამ პა ნი ებ ის გა მომ ჟღავ ნე ბამ და პო ლი ტი კუ რი აქ ტო რე ბი სა და ფარ თო სა ზო გა დო ებ ის 
ზე წო ლამ პო პუ ლა რუ ლი სო ცი ალ ური მე დი ის პლატ ფორ მე ბის ინ იცი ატ ივა გა ნა პი რო ბა. მათ ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან 
ბრძო ლის ინ იცი ატ ივ ები წარ მო ად გი ნეს.

 პრაქტიკის კოდექსი დეზინფორმაციის შესახებ შემდეგ მიზნებს აერთიანებს (European Commission 2018c):

 f სარეკლამო განთავსებების სიღრმისეული შესწავლა;

 f გამჭვირვალე სარეკლამო წესები (პოლიტიკური თუ მოვლენითი);

 f დამახინჯებული ინფორმაციის საწინააღმდეგო პოლიტიკის მიღება;

 f ბოტების გასამჟღავნებელი სისტემისა და წესების შემუშავება;

 f სანდო ინფორმაციის ძიების გამარტივება;

 f სანდო კონტენტის ძიებასა და დეზინფორმაციის რეპორტისთვის მომხმარებლების შეიარაღება 
საჭირო ინსტრუმენტებით;

 f კვლევისა და ფაქტების გადასამოწმებლად ინფორმაციაზე ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა და, 
პარალელურად, კონფიდენციალობის პოლიტიკის გატარება. 

Facebook-მა, რო მე ლიც Instagram-ისა და მე სენ ჯერ პლატ ფორ მა WhatsApp-ის მფლო ბე ლია, და YouTube-მა, რო-
მე ლიც Google-ის მშო ბელ კომ პა ნია Alphabet Inc.-ის ეკ უთ ვნის, წარ მო უდ გენ ლად გა ზარ დეს კონ ტენ ტის მო დე რა-

აქტივობა

დისკუსია:

 f ვინ არის პასუხისმგებელი ყალბი ახალი ამბების წინააღმდეგ ბრძოლაზე?

 f ჩამოთვალეთ რეგულაციებისა და თვითრეგულაციების დადებითი და უარყოფითი მხარეები.

 f ადამიანის უფლებათა დამცველ ჯგუფებს მიაჩნიათ, რომ რეგულაცია სიტყვისა და გამოხატვის 
ფუნდამენტური უფლების აღსრულებას უქმნის საფრთხეს? რატომ (არ)ეთანხმებით?
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ტორ თა რა ოდ ენ ობა. მა თი სტრა ტე გი ის მი ხედ ვით, შე უს აბ ამო კონ ტენ ტი არ ამ ხო ლოდ უნ და წა შა ლონ, არ ამ ედ 
შეზღუ დონ მი სი ცირ კუ ლა ცია და პო პუ ლა რო ბის ზრდა ში შე უშ ალ ონ ხე ლი (The Economist 2018).

მოგ ვი ან ებ ით Facebook-მა გა ავ რცე ლა ინ ფორ მა ცია, რომ იმ გვერ დე ბის მი ერ გან თავ სე ბუ ლი რეკ ლა მა, რომ-
ლე ბიც ყალბ ახ ალ ამ ბებს ავ რცე ლე ბენ, და იბ ლო კე ბა. თუ კი გვერ დე ბი მუდ მი ვად აზი არ ებ ენ კონ ტენ ტს, რო მელ-
საც წით ლად ნიშ ნა ვენ ფაქ ტჩე ქე რე ბი, პლატ ფორ მას სა რეკ ლა მოდ ვე ღარ გა მო იყ ენ ებ ენ (ლაიონსი და შუკ ლა 
2017) (Lyons and Shukla 2017). სა რეკ ლა მო პო ლი ტი კის მე ტი გამ ჭვირ ვა ლო ბის თვის, Facebook-მა ავ ტო რი ზა ცი-
ის პრო ცე სი გა აფ არ თო ვა და შექ მნა ლე იბ ლი „Paid for by“. ლე იბ ლი ყვე ლა პო ლი ტი კურ რეკ ლა მას გას დევს (ში ფი 
2019) (Schiff 2019). Facebook-ის ბლო გის მი ხედ ვით, Facebook-მა და Instagram-მა არა ერ თი სარ ჩე ლი შე იტ ან ეს 
შე ერ თე ბუ ლი შტა ტე ბის ფე დე რა ლურ სა სა მარ თლო ში ყალ ბი ან გა რი შე ბის, ლა იქ ებ ისა და გა მომ წე რე ბის გა ყიდ ვის 
სა კითხზე (გრიუალი 2019; რო მე რო 2019) (Grewal 2019; Romero 2019). თუმ ცა, კრი ტი კა ჯერ კი დევ გრძელ დე ბა: 
2019 წლის და საწყის ში Instagram-ი და YouTube-ი ჯერ კი დევ აძ ლევ და დამ კვეთს სა შუ ალ ებ ას, იმ აუდ იტ ორი აზე 
გა ეშ ვა რეკ ლა მა, რო მე ლიც კონ კრე ტუ ლი კონ სპი რა ცი ის თე ორი ით ან თეთ რკა ნი ან თა უპ ირ ატ ეს ობ ის თე ორი-
ით იყო და ინ ტე რე სე ბუ ლი (დი ნი 2019; ლო რენ ცი 2019; ვონ გი) (Dean 2019; Lorenz 2019; Wong 2019). პა რა ლე ლუ-
რად, Instagram-მა პლატ ფორ მა ზე ზო გი ერ თი ჰეშ თე გის გა მო ყე ნე ბა სა ერ თოდ აკ რძა ლა, მა გა ლი თად, ჰეშ თე გე-
ბი, რომ ლე ბიც ან ტი ვაქ სე რულ თე ორი ებს უკ ავ შირ დე ბო და.

ევ რო კო მი სი ის მი ერ მხარ და ჭე რი ლი კი დევ ერ თი დო კუ მენ ტი ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბის პრაქ ტი კის კო დექ სია. 
Facebook-ი ფაქ ტჩე ქინ გის მე თო დებს ტეს ტავ და, ამ ის პა რა ლე ლუ რად Instagram-მა ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბის 
პო ლი ტი კა შე მო იღო. YouTube-ი მე თო დებს ინ დო ეთ ში ხვეწ და. ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბის ავ ტო მა ტუ რი მე ქა-
ნიზ მი ჯერ კი დევ ჩა მო ყა ლი ბე ბის პრო ცეს შია, ხე ლოვ ნურ მა ინ ტე ლექ ტმა პრო ცე სის ბო ლოს უნ და შეძ ლოს ზი-
ან ის მომ ტა ნი კონ ტენ ტის ავ ტო მა ტუ რად ამ ოც ნო ბა. მე თო დო ლო გი ის პრაქ ტი კა ში გან ხორ ცი ელ ებ ის თა ნა ვე 
ყალ ბი კონ ტენ ტის გა ზი არ ებ ას ვე ღა რა ვინ შეძ ლებს, ან მა სა ლა და პოს ტვის თა ნა ვე წა იშ ლე ბა პლატ ფორ მი დან. 
ზო გი ერ თი ინ იცი ატ ივა ჯერ კი დევ გან ვი თა რე ბის პრო ცეს შია, თუმ ცა, ექ სპერ ტთა აზ რით, რე ალ ური გა მო სავ-
ლის პოვ ნამ დე კვლა ვაც დი დი გზაა გა სავ ლე ლი. Facebook-ის მი ხედ ვით, მან ქა ნუ რი სწავ ლე ბის ახ ალი მო დე ლე ბი 
დიფ ფე იქ ებ ის აღ მო ჩე ნა შიც გა მოგ ვად გე ბა, თუმ ცა, ექ სპერ ტე ბი ში შო ბენ, რომ დიფ ფე იქ ის გან ვი თა რე ბის 
სწრა ფი ტემ პი და, შე სა ბა მი სად, მი სი ალ გო რით მის მუდ მი ვი ცვა ლე ბა დო ბა მო დე ლის ეფ ექ ტუ რო ბას ამ ცი რებს 
(შვარ ცი 2018) (Schwartz 2018). ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბი სა და ინ დი ვი დუ ალ ურ დო ნე ზე შე მოწ მე ბის შე სა ხებ სა-
ხელ მძღვა ნე ლოს მომ დევ ნო თავ ში ვი სა უბ რებთ.

ინ სტრუ მენ ტე ბი, რომ ლე ბიც ფაქ ტჩე ქე რებს დე ზინ ფორ მა ცი ის აღ მო ჩე ნის პრო ცეს ში და ეხ მა რე ბა, მა ლე იქ ნე ბა 
ხელ მი საწ ვდო მი (გრე ივ სი 2018: 7) (Graves 2018: 7). დე ვე ლო პე რებ მა ბრა უზ ერ ში ჩა სა შე ნე ბე ლი და მა ტე ბაც კი 
შექ მნეს, რომ ლის სა შუ ალ ებ ით სა ეჭ ვო კონ ტენ ტის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა, მო ნიშ ვნა და კა ტე გო რი ზე ბა შე იძ ლე ბა 
(მა გა ლი თად, B.S. Detector, ან Fake News Alert). სრუ ლად ავ ტო მა ტი ზე ბულ ფაქ ტჩე ქინ გამ დე ჯერ კი დევ შო რი გზაა 
(ibid. ), ეს საქ მი ან ობა დიდ შრო მა სა და დროს მო ითხოვს. ეს კი სე რი ოზ ული პრობ ლე მაა, რად გან დე ზინ ფორ მა-
ცია სწრა ფად ვრცელ დე ბა და რო გორც კი ონ ლა ინ ში ცირ კუ ლი რე ბას იწყებს, ზი ანი უკ ვე დამ დგა რია. გარ და ამ ისა, 
ის მომ ხმა რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის ან კეს ზე ეგ ები ან, ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბის სერ ვი სებს 
უნ დობ ლად უყ ურ ებ ენ (ბრან დტცა გი და ფოლ სტა დი 2017: 71) (Brandtzaeg and Folstad 2017: 71).

 „Correct the Record!” სოციალური ვებმოძრაობის Avaaz-ის მიერ შექმნილი ინიციატივაა, რომელიც 
სოციალური მედიის პლატფორმებს და განსაკუთრებით Facebook-ს მოუწოდებს, ფაქტჩექინგს მიმართოს: 
ინიციატივის მიხედვით, ყველას, ვინც ყალბ ახალ ამბავს გადააწყდება, შესაბამისმა სოციალურმა ქსელმა 
ნოტიფიკაციით, ან აპინული პოსტის საშუალებით უნდა ამცნოს სიყალბის შესახებ. Avaaz აღნიშნავს, რომ 
იმ ადამიანთა ძალიან მცირე ნაწილი მიმართავს ყალბი ახალი ამბების გამოსავლენ სერვისებს, რომლებიც 
ინტერნეტში ყალბ ამბებს ხვდებიან (პერიგო 2019) (Perrigo 2019).

ამ ბე ბის ნამ დვი ლო ბის ხელ შეწყო ბის თვის Facebook-მა Journalistm Project ჩა უშ ვა მე დი აკ ომ პა ნი ებ თან, გა-
მომ ცემ ლებ თან და სა ჯა რო პი რებ თან ერ თად. პრო ექ ტის მი ზა ნია, მე ტად გა სა გე ბი და შე ფა სე ბა დი გა ხა დოს 
ინ ფორ მა ცია. ინ იცი ატ ივ ის ფარ გლებ ში თა ნამ შრომ ლო ბა მი უკ ერ ძო ებ ელ სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ას-
თან და იწყო და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია News Literacy Project-იც წა რუდ გი ნა ფარ თო მა სებს. მის ფარ-
გლებ ში შე იქ მნა ონ ლა ინ საკ ლა სო ოთ ახი სა შუ ალო და პრო ფე სი ული სკო ლის მოს წავ ლე თათ ვის, რო მელ თაც ინ-
ტერ ნეტ ში ინ ფორ მა ცი ისა და სი ახ ლე ებ ის შე სა ხებ ას წავ ლი ან (ბრა უნი 2018) (Brown 2018). 

ზე მოხ სე ნე ბუ ლი ინ იცი ატ ივ ებ ის მი უხ ედ ავ ად, სო ცი ალ ური მე დი აპ ლატ ფორ მე ბის მი ერ პი რა დი მო ნა ცე მე ბის 
შეგ რო ვე ბის შე სა ხებ პრე ტენ ზი ები არ წყდე ბა. ამ მო ნა ცე მებ ზე წვდო მა კონ ფი დენ ცი ალ ურ ობ ის დაც ვის მი ზე-
ზით შეზღუ დუ ლია. 2019 წელს Facebook-ის წარ მო მად გენ ლებ მა გა ნაცხა დეს, რომ მუ შა ობ დნენ მო ნა ცემ თა გა-
ზი არ ებ ის ინ ფრას ტრუქ ტუ რა ზე და 60-მდე მკვლე ვა რი სათ ვის ამ მო ნა ცე მებ ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბის გახ სნას აპ-
ირ ებ დნენ (შარ გი 2019) (Scharge 2019). სო ცი ალ ური პლატ ფორ მე ბის მი ერ მი ყე ნე ბუ ლი ზი ან ის შე ფა სე ბა იქ ამ დე 
იქ ნე ბა შე უძ ლე ბე ლი, სა ნამ მკვლე ვა რე ბი მო ნა ცე მებს და ამ უშ ავ ებ ენ.
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სა ზო გა დო ებ ის წარ მო მად გენ ლე ბი სა და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის ინ იცი ატ ივ ებ ის რო ლი ონ ლა ინ დე-
ზინ ფორ მა ცი ის აღ მოფხვრა ში არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია. არა ერ თი მო ქა ლა ქე და და მო უკ იდ ებ ელი ას ოცი-
აცია ქმნის ვებ გვერ დებს, რომ ლე ბიც ჟურ ნა ლის ტუ რი მა სა ლის გა და მოწ მე ბის მიზ ნით იქ მნე ბა. ის ინი ხში რად 
სთა ვა ზო ბენ კონ სულ ტა ცი ას ან სხვა დას ხვა მა სა ლას ავ რცე ლე ბენ სა გან მა ნათ ლებ ლო მიზ ნით. სი ძულ ვი ლის ენა 
ხში რად სწო რედ სპე ცი ფი კურ ჯგუ ფებ ზე კარ გად ტარ გე ტი რე ბუ ლი სა რეკ ლა მო მე სი ჯე ბის დამ სა ხუ რე ბაა. ცნო ბი-
ერ ებ ის ამ აღ ლე ბის თვის გან კუთ ვნი ლი კამ პა ნი ები, თუ რო გორ ვებ რძო ლოთ ონ ლა ინ დე ზინ ფორ მა ცი ასა და სი-
ძულ ვი ლის ენ ას, ინ დი ვი დუ ალ ურ დო ნე ზე საკ მა ოდ ეფ ექ ტუ რი მე თო დია.

ინ დი ვი დუ ალ ურ დო ნე ზე ცოდ ნის გან მტკი ცე ბა აუც ილ ებ ელია სი ძულ ვი ლის ენ ისა და ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის წი ნა-
აღ მდეგ ბრძო ლა ში. ამ მიზ ნით სხვა დას ხვა საგანმანათლებლო და პო ლი ტი კუ რი აქ ტო რე ბი კომ პე ტენ ცი ებ ის 
არა ერთ მო დელს ქმნი ან. ევ რო საბ ჭოს (2018a) მი ერ იდ ენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი ციფ რუ ლი გა ნათ ლე ბის პრო ექ ტის კომ-
პე ტენ ცი ებ ის მო დე ლი ცხად ყოფს, რომ ონ ლა ინ ინ ფორ მა ცი ის  ინ ტერ პრე ტი რე ბა და გა გე ბა არ კმა რა. მნიშ ვნე-
ლო ვა ნია მო საზ რე ბა თა მრა ვალ ფე როვ ნე ბის მი ღე ბა, სხვა დას ხვა პერ სპექ ტი ვის გა გე ბა და უმ ცი რე სო ბა თა 
მი მართ ღიაობა. დე მოკ რა ტი ულ სის ტე მა ში ინ დი ვი დებს სი ძულ ვი ლის ენ ისა და ონ ლა ინ დე ზინ ფორ მა ცი ის აღ-
მოფხვრა შე უძ ლი ათ აქ ტი ური ჩარ თუ ლო ბი თა და სა კუ თარ თავ ზე პა სუ ხის მგებ ლო ბის აღ ებ ის შემ თხვე ვა ში. 
ამ ის ათ ვის აუც ილ ებ ელია, კარ გად გა ვი აზ როთ ჩვე ნი უფ ლე ბე ბი და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი. პა ტი ვის ცე მა, ემ პა-
თია, ად ამი ან ის ღირ სე ბის, სამ ყა როს, ცოდ ნის, გან სა კუთ რე ბით კი ენ ისა და კო მუ ნი კა ცი ის კრი ტი კუ ლი გა აზ-
რე ბა უდ იდ ეს როლს ას რუ ლებს დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რის შე ნარ ჩუ ნე ბა ში (Council of Europe 2018b: 38).

ყალ ბი ახ ალი ამ ბის სა კითხის სკო ლა ში შეს წავ ლა 2 მი ზე ზი თაა მნიშ ვნე ლო ვა ნი: ყალ ბი ამ ბე ბის აღ მო ჩე ნა და 
თა ვის არ იდ ება მე დია- და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ებ ის დამ სა ხუ რე ბაა; ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის შე სა ხებ მი ღე ბუ-
ლი ცოდ ნა კი, თა ვის მხრივ, გა ნა პი რო ბებს მე დია- და ინ ფორ მა ცი ულ წიგ ნი ერ ებ ას.
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რას მო იც ავს მო ცე მუ ლი თა ვი?

მოცემულ თავში მომხმარებელთა მიერ მედიის გამოყენების კულტურას გავეცნობით, ასევე შევისწავლით
გზამკვლევებსადასაკლასოაქტივობებსყალბახალამბებთანსაბრძოლველადციფრულიკომპეტენციებისადა
უნარ-ჩვევებისდახმარებით.

ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის რო მელ დარ გებს შე ვე ხე ბით?

ამთავშიმოცემულიგზამკვლევიმედია-დაინფორმაციულიწიგნიერებისსფეროებსშეეხება(CouncilofEurope
2018a:2).სფეროებიისეთუნარებსმოიცავს,როგორიცააციფრულიკომპეტენციებისეფექტურიგამოყენე-
ბისუნარ-ჩვევადაკრიტიკულიგააზრებისუნარიონლაინრესურსებისკუთხით.გზამკვლევისგათვალისწინებით
ციფრულმოქალაქესონლაინსამყაროშითავდაჯერებულადოპერირება,კვლევადაონლაინდისკუსიებშიმონაწი-
ლეობაშეუძლია.ესასპექტებიონლაინუფლებებისადაპასუხისმგებლობებისსფეროსაც(ibid.:4)ეხმიანება,
რომელიცგამოხატვისთავისუფლებისპარალელურად,ეთიკურისტანდარტისდაცვით,აქტიურიციფრულიმოქა-
ლაქეობისკომპეტენციასმოიცავს.ონლაინკომუნიკაციაშიეთიკურიდამორალურიასპექტებისგათვალისწი-
ნებაეთიკისადაემპათიისკომპეტენციებსავითარებს.

ახ ალ გაზ რდა ევ რო პე ლე ბი ონ ლა ინ მე დი აში

სახელმძღვანელოსამნაწილშიჩვენიფოკუსისქვეშევროპელთა,განსაკუთრებითკი16-19წლისახალგაზრდე-
ბისმიერინფორმაციულიდასაკომუნიკაციოტექნოლოგიების(ICTs)გამოყენებასმიმოვიხილავთ.
ინტერნეტისწრაფადვითარდება.5წლისგანმავლობაში,2012-იდან2017წლამდე,ევროპულიმოსახლეობის(ევ-
როკავშირის28ქვეყანა)6პროპორცია,რომელიცინტერნეტსმოიხმარს,სწრაფად,58%-იდან72%-მდე7გაიზარ-
და.16-19წლისახალგაზრდებიევროკავშირი-28-ისმოსახლეობაშიბევრადხშირადიყენებენინტერნეტს.საერ-
თოჯამში,მათირაოდენობა2017წელს92%იყო,2012წელსკი-85%.
ინტერნეტისმოხმარებისზრდასხელიმობილურიტექნოლოგიებისგანვითარებამშეუწყო.მომხმარებლებსნე-
ბისმიერდროსადანებისმიერადგილასშეუძლიათინტერნეტითსარგებლობა.
დღესდღეობითინტერნეტთანდაკავშირებაყველაზეხშირადსმარტფონებიდანხდება:თუკი2012წელსახალ-
გაზრდაევროპელთა(ევროპისმოსახლეობის27%)53%იყენებდასმარტფონსინტერნეტშიშესასვლელად,2017
წელსესრიცხვი90%-მდეგაიზარდა(ევროპულიმოსახლეობის63%).
საინტერესოა ევროპული ქვეყნების, ასევე, იმ 5 სახელმწიფოს შედარება, რომლებიც ციფრული მედეგობის
პროექტშიარიანჩართული.ავსტრიელიახალგაზრდების99%დაგერმანელთა94%ინტერნეტთანდასაკავშირებ-
ლადსმარტფონსიყენებს;ასევე,ბერძენიახალგაზრდებისუმრავლესობა-88%,იტალიასა(76%)დარუმინეთში
(79%)კიესრიცხვიშედარებითდაბალია.რუმინეთშირაოდენობადიდისისწრაფითიზრდება,ზრდისტემპები

6 მონაცემებიმოპოვებულიდადამუშავებულიადიდიბრიტანეთისმიერევროკავშირისდატოვებამდე.
7 https://ec.europa.eu/eurostat/data/database,მონაცემებიმიღებულია2019წლის20ოქტომბერს.

თავი2

ციფრულიკომპეტენციები
ყალბახალამბებთანგასამკლავებლად
მონიაანზივინო(MoniaAnzivino),მარკოკაიანი(MarcoCaiani),
ემანუელადალზოტო(EmanuekaDalZotto)პავიასუნივერსიტეტი
(UniversityofPavia)
ალექსანდრაბერნდტი(AlexnadraBerndt)პავიასმედიაგანათლების
ცენტრი(CEM–CentrodiEducazioneaiMediaofPavia)
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სა შუ ალოა გერ მი ანი აში, იტ ალი ასა და სა ბერ ძნეთ ში, შე და რე ბით მცი რეა - ავ სტრი აში, რო მელ მაც უკ ვე მი აღ წია 
მოხ მა რე ბის მა ღალ მაჩ ვე ნე ბელს.
რა მიზ ნით იყ ენ ებ ენ ინ ტერ ნეტს ევ რო პა ში? Eurostat-ის კვლე ვის დამ სა ხუ რე ბით (რო მე ლიც ICT-ისა და მა თი 
მომ ხმა რებ ლის გან სა საზღვრად ყო ველ წელს ტარ დე ბა ევ რო პულ ქვეყ ნებ ში)8, შეგ ვიძ ლია, გა ვა ან ალ იზ ოთ ყვე ლა 
ის კონ ტექ სტი, რო მელ შიც მომ ხმა რე ბე ლი ინ ტერ ნეტ ში შეს ვლას წყვეტს.
დი აგ რა მა 1 იმ აქ ტი ვო ბებს გვიჩ ვე ნებს, რო მელ თაც მთლი ანი პო პუ ლა ცია, მათ შო რის, ახ ალ გაზ რდე ბი (16-19), 
2017 წელს ახ ორ ცი ელ ებ დნენ.
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დი აგ რა მა 1. ინ ტერ ნე ტაქ ტი ვო ბა ას აკ ობ რი ვი ჯგუ ფის მი ხედ ვით (%)

წყა რო: Eurostat 2017
ახ ალ გაზ რდა ევ რო პე ლე ბი მთე ლი პო პუ ლა ცი ის გან გა მო ირ ჩე ვი ან თა ვი ან თი აქ ტი ვო ბე ბით, კო მუ ნი კა ცი ის 
ფორ მი თა და სწავ ლის პრო ცე სით. ინ ტერ ვი უმ დე 3 თვით ად რე, ახ ალ გაზ რდა ევ რო პელ თა 58% სა კუ თარ კონ ტენ-
ტს ინ ტერ ნეტ ში ტვირ თავ და (ფო ტო ები, ვი დეოები, ტექ სტი), 84% გზავ ნი და ან იღ ებ და მე ილ ებს, 88% სო ცი ალ ურ 
ქსე ლებ ში იყო წარ მოდ გე ნი ლი (Facebook, Twitter, Snapchat). სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის მოხ მა რე ბის მა სი ური ზრდის 
მი უხ ედ ავ ად, მოზ რდილ თა შო რის (+20% 25-64 წლის ას აკ ობ რივ კა ტე გო რი აში 2011 წლის მო ნა ცე მე ბით) ახ ალ-
გაზ რდებ თან სხვა ობა ჯერ კი დევ ძა ლი ან მა ღა ლია.
სხვა ტი პის აქ ტი ვო ბებს შო რის სხვა ობა ახ ალ გაზ რდა და ზრდას რულ პო პუ ლა ცი ას შო რის ნაკ ლე ბად გან სხვავ-
დე ბა. ინ ტერ ნეტ ში მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მა გა ლი თი: ინ ტერ ვი უმ დე 3 თვით ად რე სა ერ თო პო პუ ლა ცი ის 
65% და ახ ალ გაზ რდა მო სახ ლე ობ ის 70% ინ ტერ ნეტ ში სერ ვი სი სა და პრო დუქ ცი ის შე სა ხებ ეძ ებ და ინ ფორ მა ცი-
ას; ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ობ ის 61% კითხუ ლობ და ან იწ ერ და ონ ლა ინ გა ზე თებს, ამ აქ ტი ვო ბას ინ ტერ ნეტ ში გა-
ტა რე ბულ დროს 16-19 წლის ახ ალ გაზ რდე ბის 64% უთ მობ და; ზრდას რუ ლი მო სახ ლე ობ ის 51% ჯან მრთე ლო ბას თან 
და კავ ში რე ბულ სა კითხებს ეძ ებ და მა შინ, რო ცა მსგავ სი ტი პის ინ ფორ მა ცი ის მო სა პო ვებ ლად ინ ტერ ნეტს ახ-
ალ გაზ რდე ბის 45% მი მარ თავ და. ამ ტენ დენ ცი აში გა მო ნაკ ლი სია სა კითხში უკ ეთ გა სარ კვე ვად უფ ასო ონ ლა ინ-
ბიბ ლი ოთ ეკ ებ ში ვი ზი ტი: ამ ქმე დე ბას ახ ალ გაზ რდე ბის 70% მი მარ თავ და, ის ინი მთე ლი მო სახ ლე ობ ის უმ ცი რე-
სო ბას - 45%-ს წარ მო ად გენ დნენ.
და ბო ლოს, სა ინ ტე რე სოა მო ნა ცე მე ბი სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კურ სა კითხებ ში ჩარ თუ ლო ბის თე მა ზე: ევ რო-
პე ლი ახ ალ გაზ რდე ბის ერთ მე ექ ვსედ ზე ნაკ ლე ბი გა მო ხა ტავ და აზ რს სა მო ქა ლა ქო ან პო ლი ტი კურ სა კითხებ ზე 
(15%), მო ნა ცე მი და ბა ლია მთე ლი პო პუ ლა ცი ის თვი საც - მხო ლოდ 11%. ბევ რად და ბა ლია ჩარ თუ ლო ბა სა მო ქა ლა-
ქო თუ პო ლი ტი კურ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბულ კონ სულ ტა ცი ებ ში, თუ გა მო კითხვებ ში ჩარ თუ ლი მო სახ ლე ობ-
ისა - მთლი ანი პო პუ ლა ცი ის 9% და ახ ალ გაზ რდე ბის - 8%.
8 https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/isoc_i_esms.htm, მონაცემები მიღებულია 2019 წლის 20 ოქტომბერს.



ციფ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ები ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან გა სამ კლა ვებ ლად          გვერდი 37

ციფ რუ ლი მე დე გო ბის პრო ექ ტის 5 მო ნა წი ლე ქვეყ ნის გან ხილ ვი სას, მნიშ ვნე ლო ვა ნია გა ვით ვა ლის წი ნოთ, რომ 
სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის, ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბი სა თუ სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი ონ ლა ინ აქ ტი ვო ბე ბის შე სა-
ხებ არ სე ბუ ლი მო ნა ცე მე ბი სხვა დას ხვაგ ვა რია. 
იტ ალი ისა და რუ მი ნე თის ახ ალ გაზ რდა მო სახ ლე ობ ის ის შემ თხვე ვა ში, სო ცი ალ ური ქსე ლე ბი სა და ინ ფორ მა ცი ის 
ძი ებ ის მო ნა ცე მი ყვე ლა ზე და ბა ლია (რაც შე ეს აბ ამ ება ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბის კვლე ვა ში და ბალ პრო ცენ ტს). 
ახ ალ გაზ რდა იტ ალი ელ ები და რუ მი ნე ლე ბი ინ ტერ ნეტს, ძი რი თა დად, სო ცი ალ ურ ქსე ლებ თან და სა კავ ში რებ ლად იყ-
ენ ებ ენ.
მე ორე მხრივ, იტ ალი ასა და გერ მა ნი ას სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კუ რი ონ ლა ინ ჩარ თუ ლო ბის ყვე ლა ზე მა ღა ლი მაჩ-
ვე ნე ბე ლი აქ ვთ, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მა ღა ლი ჩარ თუ ლო ბა პო პუ ლა ცი ის უმ ცი რე სო ბის მი ერაა მიღ წე ული. 
ცხრი ლი 1. ინ ტერ ნე ტაქ ტი ვო ბა ას აკ ობ რი ვი ჯგუ ფის მი ხედ ვით და ევ რო პუ ლი ქვეყ ნე ბი (%)

ევ რო კავ ში რი გერ მა ნია სა ბერ ძნე თი იტ ალია ავ სტრია რუ მი ნე თი

პო პუ-
ლა ცია

ახ ალ-
გაზ-
რდე ბი

პო პუ-
ლა ცია

ახ ალ-
გაზ-
რდე ბი

პო პუ-
ლა ცია

ახ ალ-
გაზ-
რდე ბი

პო პუ-
ლა ცია

ახ ალ-
გაზ-
რდე ბი

პო პუ-
ლა ცია

ახ ალ-
გაზ-
რდე ბი

პო პუ-
ლა ცია

ახ ალ-
გაზ-
რდე ბი

ელ ექ ტრო ნუ ლი 
ფოს ტის მი ღე-
ბა/გაგ ზავ ნა

72 84 84 90 53 75 55 63 78 96 45 69

სოც. ქსე ლებ ში 
ჩარ თუ ლო ბა 54 88 51 87 50 90 43 76 51 93 52 82

სა კუ თა რი კონ-
ტენ ტის ატ ვირ-
თვა სა იტ ებ ზე

33 58 30 58 32 69 22 42 23 48 29 56

ინ ფორ მა ცი ის 
მო ძი ება პრო-
დუქ ტსა და სერ-
ვი სებ ზე

65 70 83 86 57 79 38 38 63 75 31 36

ონ ლა ინ ნი უს ებ-
ის/სტა ტი ებ ის 
კითხვა

61 64 67 62 61 72 39 41 63 75 44 48

ონ ლა ინ ბიბ ლი-
ოთ ეკ აში ვი ზი-
ტი (სა კითხის 
შე სას წავ ლად)

45 71 66 84 34 65 38 65 57 81 17 34

ჯან მრთე ლო ბას-
თან და კავ ში რე-
ბუ ლი სა კითხე-
ბის ძი ება

51 45 63 50 47 52 33 23 54 63 33 25

სა მო ქა ლა ქო/
პო ლი ტი კურ სა-
კითხებ ზე აზ რის 
და ფიქ სი რე ბა

11 15 13 17 9 8 13 19 5 4 7 10

სა მო ქა ლა ქო/
პო ლი ტი კურ 
სა კითხებ ზე 
ონ ლა ინ კონ სულ-
ტა ცი ებ ში/ხმის 
მი ცე მა ში მო ნა-
წი ლე ობა

9 8 12 9 4 2 6 7 7 3 3 2

სამ სა ხუ რის ძი-
ება/აპ ლი კა ცი-
ებ ის შევ სე ბა

17 22 18 32 15 17 13 11 12 28 8 7

პრო ფე სი ულ 
ქსე ლებ ში ჩარ-
თუ ლო ბა

13 8 11 8 5 2 9 8 15 12 4 2

ონ ლა ინ მა სა ლე-
ბის შეს წავ ლა 14 35 14 32 3 4 11 33 17 51 13 29

ინ სტრუქ ტო რებ-
თან/მოს წავ ლე-
ებ თან ონ ლა ინ-
კონ სულ ტა ცია

8 27 6 14 3 7 9 31 7 17 4 13
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ონ ლა ინ კურ სის 
გავ ლა 7 9 6 6 5 4 5 5 5 3 3 5

პრო დუქ ტის/სერ-
ვი სის გა ყიდ ვა 19 16 31 19 2 3 8 7 13 10 3 2

ინ ტერ ნეტ ბან-
კინ გი 51 33 56 30 25 7 31 11 57 44 7 1

მოგ ზა ურ ობ ისა 
და და ბი ნა ვე ბის 
სერ ვი სე ბი

42 32 58 41 28 25 27 23 43 36 12 8

წყა რო: Eurostat 2017

Eurobarometer-ის კვლე ვას (ევ რო პის საბ ჭო, 2018) სა ინ ტე რე სო შე დე გი აქ ვს. მათ მი ერ მო პო ვე ბუ ლი მო ნა-
ცე მე ბის მი ხედ ვით, ევ რო პე ლი ახ ალ გაზ რდე ბი (15-24 წე ლი) მე ტი ნდო ბით არი ან გან წყო ბი ლი ტრა დი ცი ული მე-
დი ის მი მართ (ტე ლე ვი ზია - 67%, რა დიო - 72%, ბეჭ დუ რი გა ზე თე ბი და ჟურ ნა ლე ბი - 73%). შე და რე ბით და ბა ლია 
ნდო ბა ინ ფორ მა ცი ის ონ ლა ინ წყა რო ებ ის მი მართ (60% - ონ ლა ინ გა ზე თე ბი და სა ინ ფორ მა ციო სა აგ ენ ტო ები, 
46% - ვი დე ოჰ ოს ტინგ-ვებ გვერ დე ბი და პოდ კას ტე ბი, 36% - სო ცი ალ ური ქსე ლე ბის პლატ ფორ მე ბის, მე სენ ჯერ-აპ-
ლი კა ცი ებ ის მი მართ), თუმ ცა, შე და რე ბით მა ღა ლია პო პუ ლა ცი ის სხვა ნა წი ლის მი ერ გა მოცხა დე ბულ ნდო ბას თან 
ონ ლა ინ რე სურ სე ბის მი მართ (25 წე ლი და ზე მოთ).

ახ ალ გაზ რდა ევ რო პე ლე ბის თით ქმის ¾ (77%) 15-იდ ან 24 წლამ დე აცხა დებს, რომ კვი რა ში ერ თხელ მა ინც ხვდე-
ბა ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი. იგ ივე რა ოდ ენ ობ ის ახ ალ გაზ რდა ამ ბობს, რომ შე უძ ლია გან საზღვროს, ყალ ბია თუ არა 
ახ ალი ამ ბა ვი ან ინ ფორ მა ცია. მათ უმ ეტ ეს ნა წილს (79%) სჯე რა, რომ ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი საფ რთხეს უქ მნის 
დე მოკ რა ტი ულ პრო ცე სებს, თუმ ცა, სა შუ ალო ას აკ ის ჯგუ ფებ თან შე და რე ბით, და ბა ლია ამ ას პექ ტის ცოდ ნა.

რო დე საც ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გა მავ რცე ლე ბელ თა პა სუ ხის მგებ ლო ბა ზე ეკ ითხე ბი ან, ახ ალ გაზ რდა ევ რო პელ თა 
თით ქმის ნა ხე ვა რი (48%) მი იჩ ნევს, რომ სა ჭი რო ზო მე ბი ჟურ ნა ლის ტებ მა უნ და მი იღ ონ, თუმ ცა, მა თი დი დი 
ნა წი ლი (39%) თვლის, რომ თა ვა და ცაა პა სუ ხის მგე ბე ლი ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან ბრძო ლა ში და მი იჩ ნევს, რომ სო-
ცი ალ ური მე დი აკ ომ პა ნი ები აქ ტი ურ როლს უნ და თა მა შობ დნენ ცრუ ამ ბე ბის პრე ვენ ცი ის თვის (ibid.).

ქვე მოთ მოყ ვა ნი ლი გან ცხა დე ბე ბი აჯ ამ ებს ინ ტერ ნე ტის მნიშ ვნე ლოვ ნე ბას ახ ალ გაზ რდა ევ რო პე ლე ბის თვის:

 f ახ ალ გაზ რდე ბი მუდ მი ვად ონ ლა ინ არი ან, ძი რი თა დად, სმარ ტფო ნე ბის მეშ ვე ობ ით;

 f ახ ალ გაზ რდე ბი ინ ტერ ნეტს, ძი რი თა დად, სო ცი ალ ური მე დი ის პლატ ფორ მებ ზე კო მუ ნი კა ცი ის თვის იყ ენ ებ ენ. 
ას ევე, ახ ალი ინ ფორ მა ცი ის მო სა ძი ებ ლად მათ თვის სა ინ ტე რე სო თე მებ ზე - სი ახ ლე ები, პრო დუქ ტე ბი და 
სერ ვი სე ბი, ას ევე - ცოდ ნის მი ღე ბა (ონ ლა ინ ბიბ ლი ოთ ეკ ები);

 f სა მო ქა ლა ქო და პო ლი ტი კურ სა კითხებ ზე ახ ალ გაზ რდე ბი ოდ ნავ უფ რო აქ ტი ურ ები არი ან, ვიდ რე ზრდას რუ ლე-
ბი და ეს მტკი ცე ბა ლე გი ტი მუ რია მა შინ, რო დე საც სა კითხი მათ მი ერ აზ რის გა მო ხატ ვას შე ეხ ება და არა 
ის ეთ აქ ტი ვო ბებს, რო გო რე ბი ცაა გა მო კითხვებ ში, ან კონ სულ ტა ცი ებ ში ჩარ თუ ლო ბა. ახ ალ გაზ რდო ბის მა-
ღა ლი აქ ტი ვო ბა, ძი რი თა დად, სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში ვლინ დე ბა;

 f პრო ექ ტში ჩარ თულ 5 ქვე ყა ნას შო რის ბევ რი სხვა ობაა, თუმ ცა, ICT-ებ ის გან ვი თა რე ბი სა და გავ რცე ლე ბის 
კუთხით მე ტი მსგავ სე ბაა მათ შო რის და ახ ალ გაზ რდე ბის ჩარ თუ ლო ბის დო ნე ძი რი თად ონ ლა ინ აქ ტი ვო ებ-
ებ ში თით ქმის იდ ენ ტუ რია;

 f რო დე საც სა კითხი ინ ფორ მა ცი ის მი მართ ნდო ბას ეხ ება, ახ ალ გაზ რდე ბი მე ტად ენ დო ბი ან ტრა დი ცი ულ მე-
დიაარხებს, თუმ ცა, ის ინი მე ტად ენ დო ბი ან ონ ლა ინ მე დი ას, ვიდ რე პო პუ ლა ცი ის ნე ბის მი ერი სხვა წარ მო-
მად გე ნე ლი;

 f ახ ალ გაზ რდა ევ რო პე ლებ მა კარ გად იცი ან ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის არ სე ბო ბის შე სა ხებ და მათ ძი რი თად ნა-
წილს სჯე რა, რომ მსგავ სი ტი პის ინ ფორ მა ცი ის ამ ოც ნო ბა შე უძ ლია.

ეს დასკვნები განსაკუთრებით საინტერესოა ჩვენი მიზნებისთვის, რადგან ინტერნეტი და კერძოდ სოციალური 
ქსელები, ითვლება ვირტუალურ ადგილებად, სადაც ყალბი ახალი ამბები, დეზინფორმაცია და მისინფორმაცია 
უფრო ადვილად და სწრაფად ვრცელდება. როგორც ევროპული კომისიის მიერ მხარდაჭერილი სტრატეგია 
ბავშვებისათვის უკეთესი ინტერნეტისათვის (ევროკომისია 2019b), ახალგაზრდები დაუცველები არიან ყალბი 
ამბებისადმი, ახალი ICT-ის ჩართვისას და ონლაინ დროის გატარების დროს. 

მომდევნო სექციებში თქვენ მოგეცემათ სტრატეგიული ინსტრუმენტები და დიდაქტიკური მეთოდები თქვენს 
მოსწავლეებში ციფრული კომპეტენციის ასამაღლებლად, რათა მათ შეძლონ ინტერნეტში დეზინფორმაციის 
სხვადასხვა ფორმების ამოცნობა და მხილება.
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მედია,ინფორმაციისსიზუსტედაკრიტიკულიგააზრება

მე დია- და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ება: 21-ე სა უკ უნ ის კომ პე ტენ ცი ები

ციფ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ები და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი ძი რი თა დი მოთხოვ ნე ბია დე მოკ რა ტი ული თა ნა მო ნა წი ლე ობ ის-
თვის ონ ლა ინ კონ ტენ ტის შექ მნის, გა მოქ ვეყ ნე ბი სა და მოხ მა რე ბის პრო ცეს ში. იმ კონ ტექ სტის გა გე ბას, რო მელ-
შიც ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბი ცირ კუ ლი რებს და ვი თარ დე ბა, ციფ რუ ლი სამ ყა როს, ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ტექ ნო ლო-
გი ებ ის, ქცე ვი თი ნორ მე ბის, სა კო მუ ნი კა ციო სტრა ტე გი ებ ისა და სა უკ ეთ ესო პრაქ ტი კის ცოდ ნა სჭირ დე ბა. სწო-
რედ ეს გა ნა პი რო ბებს ინ დი ვი დის უს აფ რთხო ებ ასა და ციფ რუ ლი იდ ენ ტო ბის დაც ვას. ეს სა კითხი გან სა კუთ რე ბით 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია ახ ალ გაზ რდე ბის თვის.

ევ რო პე ლი ახ ალ გაზ რდე ბის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელია მთე ლი დღის გან მავ ლო ბა ში სხვა დას ხვა მოწყო ბი ლო ბი დან 
უწყვე ტი კავ ში რი ინ ტერ ნეტ თან. მოწყო ბი ლო ბე ბის მო ბი ლუ რო ბა დღი თიდღე იზ რდე ბა (მაგ.: პორ ტა ტუ ლი და სა ტა-
რე ბე ლი მოწყო ბი ლო ბე ბი): მომ ხმა რე ბელ ზე მორ გე ბუ ლი მოწყო ბი ლო ბე ბი (მაგ.: ვირ ტუ ალ ური ას ის ტენ ტე ბი, ხე ლოვ-
ნუ რი ინ ტე ლექ ტი, ინ ტერ ნეტ ში ჩარ თუ ლი მოწყო ბი ლო ბე ბი (IoT), კონ ვერ გენ ტუ ლი მოწყო ბი ლო ბე ბი) შე საძ ლებ ლო-
ბებს ზრდის, სხვა დას ხვა მა სა ლა და კონ ტენ ტი ერ თსა და იმ ავე მოწყო ბი ლო ბა ში და მუ შავ დეს. მა თი მეშ ვე ობ ით 
ხდე ბა ინ ტე რაქ ცია გა რე მოს თან, რო მე ლიც ტრან სფორ მირ დე ბა და უზ არ მა ზარ, მა ღა ლი შეღ წე ვა დო ბის ციფ რულ ინ-
ტერ ფე ის ად ყა ლიბ დე ბა - ასე იქ მნე ბა ე.წ. სმარტ- ქა ლა ქე ბი, ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო ლო გი ები კი ის ეთ სა ჯა რო სივ-
რცე ებ ზე ახ დენს გავ ლე ნას, რო გო რე ბი ცაა სკო ლე ბი, მა ღა ზი ები, მუ ზე უმ ები და სა ყო ველ თაო სერ ვი სე ბი. 
ას ეთი ჰი პერ და კავ ში რე ბუ ლი სა ზო გა დო ებ ის წევ რო ბა ნიშ ნავს, რომ დღის გან მავ ლო ბა ში უზ არ მა ზა რი რა ოდ ენ ობ-
ის ინ ფორ მა ცი ას ვი ღებთ, რომ ლე ბიც კონ კრე ტუ ლად ჩვენ თვის იქ მნე ბა და სა კუ თა რი მოწყო ბი ლო ბე ბი დან მოგ-
ვე წო დე ბა. ამ ას თან ერ თად, თა ვად ინ დი ვი დი უწყვე ტი ინ ფორ მა ცი ული ნა კა დის მა ტა რე ბე ლია, რო მელ საც თა ვი სი 
წვლი ლი შე აქ ვს ეფ ექ ტუ რი ციფ რუ ლი გა რე მოს შექ მნა ში. 
ას ეთ სცე ნარ ში ონ ლა ინ- და ოფ ლა ინ გა მოც დი ლე ბას შო რის სხვა ობა ნელ-ნე ლა იკ არ გე ბა, გან სა კუთ რე ბით - ახ ალ-
გაზ რდე ბის თვის. ევ რო კო მი სი ის Onlife Initiative (2013) Onlife Manifesto-ში აცხა დებს, რომ „ინ ფორ მა ცი ული ტექ ნო-
ლო გი ები და მა თი ფარ თოდ გავ რცე ლე ბა დიდ გავ ლე ნას ახ დენს ად ამი ან ებ ის მდგო მა რე ობ აზე რე ალ ობ ასა და ვირ ტუ-
ალ ურ სამ ყა როს შო რის ზღვრის წაშ ლით, ინ ფორ მა ცი ის დე ფი ცი ტი დან დაწყე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის უწყვე ტი ნა კა დის 
მი წო დე ბით“ (ფლო რი დი 2015: 2-3) (Floridi 2015: 2-3).
შე სა ბა მი სად, დე მოკ რა ტი ული სა ზო გა დო ებ ის წევ რო ბა და ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობა ერ თმა ნეთს უნ და შე ეთ ავ სოს. 
გა ნათ ლე ბის კუთხით ციფ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ები გა დამ წყვე ტია მო ქა ლა ქე ობ ის კომ პე ტენ ცი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში. 
ინ დი ვიდ მა დე მოკ რა ტი ულ კულ ტუ რა ში მი ღე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ები უნ არ-ჩვე ვებს, ცოდ ნას, ღი რე ბუ ლე ბებ სა და და მო-
კი დე ბუ ლე ბებს უნ და შე უს აბ ამ ოს (Council of Europe 2016: Capters 2 and 3).
ამ ას თან ერ თად, ერთ-ერ თი უმ თავ რე სი სა ზო მი დე ზინ ფორ მა ცი ას თან და ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან ბრძო ლა ში კრი ტი-
კუ ლი გა აზ რე ბის უნ არია, რო მე ლიც ციფ რუ ლი და დე მოკ რა ტი ული კომ პე ტენ ცი ებ ის კომ ბი ნა ცი ით მი იღ ება, გან სა-
კუთ რე ბით, ინ კლუ ზი ურ ობ ის, დას წავ ლის, წარ მო ებ ის, მე დია- და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ებ ის მეშ ვე ობ ით (ევ რო-
საბ ჭო 2018 a) (Council of Europe 2018a).
ევ რო პის ციფ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ებ ის ჩარ ჩო მო ქა ლა ქე თათ ვის (DigComp)9 ციფ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ებ ის 21 ძი რი თად 
კომ პო ნე ნეტს აერ თი ან ებს, რომ ლე ბიც 5 სფე რო სა და გა მოც დი ლე ბის 8 დო ნე ზეა გა და ნა წი ლე ბუ ლი (2 დო ნე თი-
თოეული 4 მაკ რო დო ნი სათ ვის: ფუნ და მენ ტუ რი, სა შუ ალო, რთუ ლი და პრო ფე სი ონ ალ ური):

 f ინ ფორ მა ცი ული და მო ნა ცემ თა კომ პე ტენ ცია
 f კო მუ ნი კა ცია და თა ნამ შრომ ლო ბა
 f ციფ რუ ლი კონ ტენ ტის წარ მო ება
 f უს აფ რთხო ება
 f პრობ ლე მის გა დაჭ რა

DigComp-ის მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი ტაქ სო ნო მი ის მი ხედ ვით, ციფ რუ ლი მე დე გო ბის პრო ექ ტი ციფ რუ ლი უნ არ-ჩვე-
ვე ბის იმ ნა წილ ზე ფო კუ სირ დე ბა, რომ ლე ბიც პირ ველ და მე ორე დო ნეს შე ეს აბ ამ ება. ინ ფორ მა ცი ისა და მო ნა-
ცემ თა შე სა ხებ ცოდ ნას თან და კავ ში რე ბუ ლი უნ არ-ჩვე ვე ბია:

 f მო ნა ცემ თა მო ძი ება, კვლე ვა და ფილ ტრა ცია, სა ინ ფორ მა ციო და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტი
 f მო ნა ცემ თა, ინ ფორ მა ცი ისა და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტის შე ფა სე ბა
 f მო ნა ცემ თა, ინ ფორ მა ცი ისა და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტის მე ნეჯ მენ ტი

ეს უნ არ-ჩვე ვე ბი სა ჭი როა ახ ალი ამ ბის სი ზუს ტის გა და სა მოწ მებ ლად, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც რამ დე-
ნი მე გან ზო მი ლე ბა ში გა ერ თი ან ებ ული აურ აცხე ლი ეტ აპია გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი. მა გა ლი თად, სუ რა თის სან დო-
9 პროექტი DigComp –ევროპის ციფრული კომპეტენციების ჩარჩო – გაერთიანებული კვლევითი ცენტრის ნამუშევარია, მათ მიერ შემუშაველი 
დოკუმენტაცია ევროპაში ციფრული კომპეტენციების განვითარებისა და სტრატეგიული დაგეგმარების პროცესში გამოიყენება. ბოლო ვერსიას 
DigComp 2.1 ეწოდება, „The Digital Competence Framework for Citizens” (კარეტერო, ვუორიკარი და პუნიე 2017) (Carretero, Vuorikari and Punie 2017).
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ობ ის გა და სა მოწ მებ ლად სა ჭი როა იც ოდ ეთ ონ ლა ინ ძი ება, ბრა უზ ერ ის გა მო ყე ნე ბა, სა ძი ებო სის ტე მის შერ ჩე ვა 
და გა გაჩ ნდეთ სხვა უნ არ-ჩვე ვე ბი. მე ტიც, ინ დი ვიდ მა უნ და შეძ ლოს მო ნა ცე მე ბის წყა როს, ინ ფორ მა ცი ისა და 
ციფ რუ ლი კონ ტენ ტის სან დო ობ ის შე ფა სე ბა, შე და რე ბა და ორ გა ნი ზე ბა.
„კო მუ ნი კა ცი ისა და თა ნამ შრომ ლო ბის“ სექ ცია ის ეთ უნ არ-ჩვე ვებს შე იც ავს, რო გო რე ბიც ინ დი ვი დებს შო რის, 
თუ ინ დი ვი დებ სა და ციფ რულ ტექ ნო ლო გი ებს შო რის ინ ტე რაქ ცი ას მო იც ავს. ეს უნ არ-ჩვე ვე ბია: 

 f ციფ რულ ტექ ნო ლო გი ებ თან ინ ტე რაქ ცია
 f ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის მეშ ვე ობ ით ინ ფორ მა ცი ის გა ზი არ ება
 f სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბის გან ხორ ცი ელ ება ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის მეშ ვე ობ ით
 f ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის მეშ ვე ობ ით თა ნამ შრომ ლო ბა
 f ნე ტი კე ტი 
 f ციფ რუ ლი იდ ენ ტო ბის მე ნეჯ მენ ტი

და ნარ ჩე ნი 3 არე ალი - კონ ტენ ტის შექ მნა, უს აფ რთხო ება და პრობ ლე მის გა დაჭ რა ყალ ბი ახ ალი ამ ბის აღ მო ჩე-
ნის თვის სა ჭი რო კომ პე ტენ ცი ებია, გან სა კუთ რე ბით მათ თვის, ვი საც ციფ რუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ნა კად ში ორი-
ენ ტი რე ბა, სხვა დას ხვა ციფ რულ გა რე მო ში რის კე ბი სა და საფ რთხე ებ ის შე ფა სე ბა, ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ისა 
და ონ ლა ინ ძი ებ აზე გავ ლე ნის მქო ნე იმ ფაქ ტო რე ბის გან საზღვრა სურს, რომ ლე ბიც მა თი მოწყო ბი ლო ბე ბი სა 
და მო ნა ცე მე ბის უს აფ რთხო ებ ას შე ეხ ება. 
ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ები პირ და პირ კავ შირ შია ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის აღ მო ჩე ნის თვის სა ჭი რო კომ პე-
ტენ ცი ებ თან, გან სა კუთ რე ბით კი ინ ფორ მა ცი ისა და მო ნა ცემ თა სი ზუს ტის უნ არ-ჩვე ვებ თან. ნა თე ლია, ინ დი-
ვიდ მა უნ და იც ოდ ეს სხვა ობა ორ ტერ მინს შო რის - „ინ ფორ მა ცი ის და მუ შა ვე ბა“ და მე დია- და ინ ფორ მა ცი ული 
წიგ ნი ერ ებ ის გა მო ყე ნე ბა კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის უნ არ ის საშუალებით.

სა ბა ზო ცოდ ნი თა და ექ სპერ-
ტის დახ მა რე ბით, შე მიძ ლია:

• გან ვსაზღვრო ინ ფორ მა ცი-
ის წყა როს, ინ ფორ მა ცი ისა 
და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტის სან-
დო ობა.

სა ბა ზო ცოდ ნით, და მო უკ იდ-
ებ ლად, სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე-
ვა ში ექ სპერ ტის დახ მა რე ბით, 
შე მიძ ლია:

• გან ვსაზღვრო ინ ფორ მა ცი-
ის წყა როს, ინ ფორ მა ცი ისა 
და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტის სან-
დო ობა.

და მო უკ იდ ებ ლად პრობ ლე მე-
ბის გა დაჭ რი სას შე მიძ ლია:

• გა ვა ან ალ იზო, შე ვა და რო და 
შე ვა ფა სო ინ ფორ მა ცი ის 
კონ კრე ტუ ლი წყა რო, ინ ფორ-
მა ცი ისა და ციფ რუ ლი კონ-
ტენ ტის სან დო ობა.

• გა ვა ან ალ იზო, ინ ტერ პრე ტა-
ცია გა ვუ კე თო და შე ვა ფა სო 
კონ კრე ტუ ლი მო ნა ცე მე ბი, 
ინ ფორ მა ცია და ციფ რუ ლი 
კონ ტენ ტი.

და მო უკ იდ ებ ლად, პი რა დი 
სა ჭი რო ებ იდ ან გა მომ დი-
ნა რე, არ არ უტ ინ ული პრობ-
ლე მე ბის გა დაჭ რის კარ გად 
გან საზღვრუ ლი მე თო დე ბით 
შე მიძ ლია:

• ჩა ვა ტა რო მო ნა ცემ თა 
წყა როს, ინ ფორ მა ცი ისა და 
ციფ რუ ლი კონ ტენ ტის ან ალ-
იზი, შე და რე ბა და შე ფა სე ბა. 

• ჩა ვა ტა რო მო ნა ცე მე ბის, 
ინ ფორ მა ცი ისა და ციფ რუ ლი 
კონ ტენ ტის ან ალ იზი, ინ ტერ-
პრე ტა ცია და შე ფა სე ბა

სხვე ბის დახ მა რე ბით შე მიძ-
ლია:

• მო ნა ცემ თა სხვა დას ხვა 
წყა როს, ინ ფორ მა ცი ისა და 
ციფ რუ ლი კონ ტენ ტის სან-
დო ობ ისა და უტყუ არ ობ ის 
შე ფა სე ბა.

• სხვა დას ხვა მო ნა ცე მის, 
ინ ფორ მა ცი ისა და ციფ რუ ლი 
კონ ტენ ტის შე ფა სე ბა.

პრო ფე სი ონ ალ ურ დო ნე ზე, სა-
კუ თა რი და სხვა თა სა ჭი რო-
ებ ის მი ხედ ვით, კომ პლექ სურ 
კონ ტექ სტში შე მიძ ლია:

• კრი ტი კუ ლად შე ვა ფა სო 
მო ნა ცემ თა წყა როს, ინ-
ფორ მა ცი ისა და ციფ რუ ლი 
კონ ტენ ტის სან დო ობა და 
უტყუ არ ობა.

• კრი ტი კუ ლად შე ვა ფა სო მო-
ნა ცე მე ბი, ინ ფორ მა ცია და 
ციფ რუ ლი კონ ტენ ტი.

მა ღალ პრო ფე სი ონ ალ ურ დო-
ნე ზე შე მიძ ლია:

• გა დავ წყვი ტო ნაკ ლე ბად 
ცხა დი, კომ პლექ სუ რი პრობ-
ლე მე ბი სან დო და უტყუ არი 
მო ნა ცემ თა წყა რო ებ ის, 
ინ ფორ მა ცი ისა და ციფ რუ ლი 
გა რე მოს ან ალ იზ ისა და შე-
ფა სე ბის შე დე გად;

• მო ვახ დი ნო ჩე მი ცოდ ნის, 
პრო ფე სი ონ ალ ური პრაქ-
ტი კე ბი სა და სა მეც ნი ერო 
ფაქ ტე ბის ინ ტეგ რა ცია, 
რა თა და ვეხ მა რო სხვებს 
მო ნა ცე მე ბის, ინ ფორ მა ცი-
ის, ცი ფუ ლი კონ ტენ ტი სა და 
მა თი წყა რო ებ ის ან ალ იზ ში, 
სან დო ობ ისა და უტყუ არ ობ ის 
დად გე ნა ში. 

სა ფუძ ვლი ანდ და სპე ცი ალ იზ-
ებ ულ დო ნე ზე შე მიძ ლია:

• შევ ქმნა პრობ ლე მე ბის 
კომ პლექ სუ რი და მრა ვალ-
ფაქ ტო რი ანი გა დაწყვე ტა, 
რომ ლე ბიც მო ნა ცემ თა 
წყა რო ებ ის, ინ ფორ მა-
ცი ისა და ციფ რუ ლი კონ-
ტენ ტის გა რე მოს სან დო 
და უტყუ არი წყა რო ებ ის 
ან ალ იზ სა და შე ფა სე ბას 
შე ეხ ება.

• შევ თა ვა ზო სფე რო ში ახ-
ალი იდე ები და პრო ცე სე ბი.

დი აგ რა მა 2. ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ება და მო ნა ცემ თა წიგ ნი ერ ება - მო ნა ცემ თა, ინ ფორ მა ცი ისა და ციფ რუ-
ლი კონ ტენ ტის შე ფა სე ბა
წყა რო: კა რე ტე რო, ვუ ორ იკ არი და პუ ნიე (Carretero, Vuorikari and Punie) (2017)
ცხრი ლი შე მოკ ლე ბუ ლია ავ ტორ თა მი ერ.

სა ბა ზო
1 2

სა შუ ალო
3 4
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ბა აკე (Baacke) (1996) მი უთ ით ებს, რომ მე დია- და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ება და უნ არ-ჩვე ვე ბი აუც ილ ებ ელია 
მომ თხოვ ნი და მუდ მი ვად ცვა ლე ბა დი ინ ფორ მა ცი ული კონ ტექ სტის მე ნეჯ მენ ტის თვის, კრი ტი კუ ლი და შემ ფა-
სებ ლუ რი მიდ გო მის ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვის, აგ რეთ ვე ახ ალი უნ არ ებ ისა და ცოდ ნის ავ ტო ნო მი ური ჩა მო ყა ლი ბე-
ბის თვის.

ინ ფორ მა ცი ულ ტალ ღებ ში კომ პე ტენ ტუ რო ბის შესანარჩუნებლად აუც ილ ებ ელია შემ დეგ სფე რო ებ ში ად ეკ ვა ტუ რი 
ცნო ბი ერ ება:

 f მე დი აკ რი ტი კა: მე დი ის გა გე ბა მის მი ერ მო წო დე ბუ ლი მა სა ლის კა ტე გო რი ზა ცი ის თვის, მომ ხმა რებ ლის სო-
ცი ალ ური და ეთ იკ ური ქმე დე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბის თვის;

 f მე დი ის ცოდ ნა: ან ალ ოგ ური და ციფ რუ ლი მე დი ას ის ტე მე ბის გა გე ბა, სხვა დას ხვა მე დია კონ ტექ სტში კო მუ-
ნი კა ცი ის სა ხეს ხვა ობ ებ ის ცოდ ნა;

 f მე დი ის მოხ მა რე ბა: მე დი ის აქ ტი ური, ცნო ბი ერი და პა სუ ხის მგებ ლი ანი მოხ მა რე ბა;

 f მე დი ის წარ მო ება: მე დი აპ რო დუქ ტის წარ მო ებ ის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ობა და კო მუ ნი კა ცია.

კრი ტი კუ ლი, ან ალ იტ იკ ური და რეფ ლექ სი ური მიდ გო მა მე დი ას თან მი მარ თე ბა ში მნიშ ვნე ლო ვა ნია ინ დი ვი დის პი-
რა დი და მო ნა ცემ თა უს აფ რთხო ებ ის თვის. ას ევე, სა ყუ რადღე ბოა ციფ რულ სა ინ ფორ მა ციო გა რე მო ში დე მოკ-
რა ტი ული და სო ცი ალ ური პრო ცე სე ბის ფუნ და მენ ტუ რი გა გე ბა. პა იზ ლი (Peissl) (2018) ამ უნ არს „კრი ტი კულ მე დი-
აკ ომ პე ტენ ცი ას“ უწ ოდ ებს. ზე მოხ სე ნე ბუ ლი უნ არი ამ ცი რებს მე დი არე ალ ობ ის მი კერ ძო ებ ული აღ ქმის და ყალ ბი 
ახ ალი ამ ბი სა და დე ზინ ფორ მა ცი ის ზე გავ ლე ნის ქვეშ მოქ ცე ვის რის კს. 

მე დი აწ იგ ნი ერ ება და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ება ყვე ლა ტექ ნი კურ, კოგ ნი ტურ, სო ცი ალ ურ, სა მო ქა ლა ქო და კრე-
ატი ულ კომ პე ტენ ცი ებს მო იც ავს, რო მელ თა დახ მა რე ბი თაც მე დი ის მი ერ გავ რცე ლე ბულ ინ ფორ მა ცი აზე წვდო მა, 
კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბი სა და ინ ტე რაქ ცი ის უნ არი გვაქ ვს. ეს შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა ზო გა დო ებ ის ეკ ონ ომ იკ ური, სო-
ცი ალ ური და კულ ტუ რო ლო გი ური ას პექ ტე ბის კრი ტი კულ გა აზ რე ბა ში გვეხ მა რე ბა და მნიშ ვნე ლო ვან როლს თა მა-
შობს დე მოკ რა ტი ულ პრო ცე სებ ში. მე დი აკ ომ პე ტენ ცი ებ ის ნაკ ლე ბო ბა ინ დი ვიდს პო ლი ტი კუ რი, თუ კულ ტუ რო ლო-
გი ური სა კითხე ბის გა დაწყვე ტის პრო ცეს ში მო ნა წი ლე ობ ას უზღუ დავს. 

მე დია- და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ება ხელს უწყობს მო ქა ლა ქე ებს, მე ტად იყ ვნენ გარ კვე ულ ები მიმ დი ნა რე 
მოვ ლე ნებ ში და კრი ტი კუ ლად მი უდ გნენ ონ ლა ინ კონ ტენ ტს, შე სა ბა მი სად, შე ამ ცი რონ დე ზინ ფორ მა ცი ული კამ-
პა ნი ებ ისა და ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გავ ლე ნე ბი ციფ რულ მე დი ალ ან დშაფ ტში. ეს ცოდ ნა რამ დე ნი მე ტი პის მე დი ას 
მო იც ავს: ტე ლე ვი ზია, რა დიო და პრე სა, რო გორც ტრა დი ცი ული, ისე - ონ ლა ინ არ ხე ბი, რომ ლე ბიც ყვე ლა პე რი ოდ ის 
მნიშ ვნე ლო ვან მოვ ლე ნებს აშ უქ ებ ენ.

რო გორც პირ ველ თავ ში მი მო ვი ხი ლეთ, ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის აღ მო ჩე ნა სხვა დას ხვა ეტ აპ ზე ხდე ბა და სხვა დას-
ხვა აქ ტორს აერ თი ან ებს: მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბი, პო ლი ტი კუ რი არ ენა, კერ ძო სექ ტო რი და არ ას ამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცი ები. 

ინ ტერ ვენ ცი ის კი დევ ერთ მნიშ ვნე ლო ვან ეტ აპ ში მო ნა წი ლე ობ ენ ინ დი ვი დუ ალ ური მომ ხმა რებ ლე ბი, რო მელ თაც 
კარ გად იცი ან დე ზინ ფორ მა ცი ის აღ ქმა სა და გავ ლე ნა ზე მოქ მე დი ფაქ ტო რე ბი. 

მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მომ ხმა რებ ლებ მა შემ დე გი ქცე ვე ბი გა ით ვა ლის წი ნონ: რამ დენ დროს ატ არ ებ ენ ინ ტერ ნეტ ში, 
სო ცი ალ ურ მე დი ასა, თუ მე სენ ჯერ-აპ ლი კა ცი ებ ში? სმარ ტოფ ნის მომ ხმა რებ ლე ბი თა ვი ანთ მოწყო ბი ლო ბებს 
დღე ში 150-ჯერ იყ ენ ებ ენ, ყო ველ 6 წუთ ში ერ თხელ და, სა შუ ალ ოდ, 3.3 სა ათს უთ მო ბენ ყო ველ დღი ურ ად (კლა ინ-
ერ პერ კინ სი 2018) (Kleinerperkins 2018). 

აქტივობა

რომელ ციფრულ კომპეტენციებს ფლობენ თქვენი მოსწავლეები მათივე აზრით? სთხოვეთ, გაიარონ 
ტესტი.

გადადით Europass-ის ვებგვერდზე (https://europass.cedefop.europa.eu/resources/digital-competences) და სთხოვეთ 
მოსწავლეებს, შეაფასონ საკუთარი კომპეტენციები და ძირითადი განმარტებები ხმამაღლა წაიკითხონ.

 f თქვენი მოსწავლეების აზრით, რომელი კომპეტენციები სჭირდებათ ყალბი ახალი ამბის აღმოსაჩენად?

 f მათი აზრით, რომელი კომპეტენციების გამყარება სჭირდებათ, რომ დაოსტატებული მომხმარებლები 
გახდნენ?

 f მათი აზრით, როგორ გაიმყარებენ ამ კომპეტენციებს?

 f როგორ გაიმყარებენ ამ კომპეტენციებს საკლასო სამუშაოების პროცესში?

ასევე, შეგიძლიათ „ციფრული კომპეტენციების ბორბალი“ გამოიყენოთ: https://digital-competence.eu
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სწო რედ ამ იტ ომ, ონ ლა ინ კონ ტენ ტის თვის დათ მო ბი ლი ყუ რადღე ბა შეზღუ დუ ლია რო გორც დრო ის, ისე ხა რის ხის 
ფაქ ტო რით: სა შუ ალო მომ ხმა რე ბე ლი თი თოეულ პოს ტს, სა შუ ალ ოდ, 8 წამს უთ მობს და, ძი რი თა დად, ვერ აღ იქ-
ვამს კონ ტექ სტსა და თა ვად ინ ფორ მა ცი ას (რი ვა 2018: 149) (Riva 2018: 149). ონ ლა ინ აქ ტი ვო ბის ას ეთი მო დე ლი 
ინ დი ვი დის მე ტა კოგ ნი ტურ უნ არ-ჩვე ვებ ზე მოქ მე დებს: მომხმარებლებს ციფრული ინფორმაციის გამოყენებასა 
და გა და მუ შა ვე ბას შო რის ზღვა რის და წე სე ბა უჭ ირთ. იქ იდ ან გა მომ დი ნა რე, რომ გა აზ რე ბის თვის „საკ მა რი სი 
დრო არ აქ ვთ“, ის ინი ხედ ვის შე სა ბა მის მი კერ ძო ებ ულ ინ ფორ მა ციას ირ ჩე ვენ (ibid.: 119). „კოგ ნი ტუ რი გა დატ-
ვირ თვის“ და „ამ ბის გა მო ტო ვე ბის (FOMO)” სინ დრო მი სწო რედ მე ტა კოგ ნი ტუ რი უნ არ-ჩვე ვე ბის გა მო მუ შა ვე-
ბას უშ ლის ხელს. და ბა ლი კოგ ნი ტუ რი და მე ტა კოგ ნი ტუ რი უნ არ ებ ის ად ამი ან ები უფ რო ხში რად აღ იქ ვა მენ ამ-
ბებს სიღ რმი სე ულ ად და ნაკ ლე ბად იც ვლი ან წი ნა რე გან წყო ბებს ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის მი მართ.

საკითხავი მასალა (იტალიურად)

„პავიას სკოლის ექსპერიმენტი: ‘5 დღე სმარტფონის გარეშე? წინგიც კი წავიკითხე’”, www. corriere.it/cronache/19_
febbraio_15/test-tra-liceali-senza-social-5-giorni-ho-persino-letto-libro-ee6c2620- 3160-11e9-a4dd-63e8165b4075.shtml.

ნტები

ახ ალ გაზ რდო ბის შემ თხვე ვა ში, დი დი სხვა ობაა ონ ლა ინ სამ ყა როს თან სი ახ ლო ვე სა და ცოდ ნას შო რის. სმარ-
ტფო ნის მოხ მა რე ბის ცოდ ნა არ ნიშ ნავს, რომ ონ ლა ინ სამ ყა რო ში ქცე ვის წე სე ბი იცი. სწო რედ ამ იტ ომ, ძა ლი ან 
მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ახ ალ გაზ რდებ მა ინ ტერ ნე ტი, მი სი მე ქა ნიზ მე ბი და გავ ლე ნე ბი კარ გად შე ის წავ ლონ. სა ჭი როა 
მე ტი ყუ რადღე ბა და შე სა ბა მი სი სწავ ლე ბა.

გზამკვლევებიდაინსტრუმენტები

სხვა დას ხვა ინ სტი ტუ ცი ამ, ვე ბინ დუს ტრი ებ მა, კო მუ ნი კა ცი ებ ის სპე ცი ალ ის ტებ მა და სა გან მა ნათ ლებ ლო სა აგ-
ენ ტო ებ მა ტრე ნინ გი სა და ინ ტერ ვენ ცი ის მრა ვალ ფა ზი ანი და მულ ტი დის ციპ ლი ნუ რი სტრა ტე გი ის ფარ გლებ ში ის 
რჩე ვე ბი და გზამ კვლე ვე ბი შექ მნეს, რომ ლე ბიც ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის, სწო რი ინ ფორ მა ცი ის 
გავ რცე ლე ბის, კომ პე ტენ ტუ რი ქცე ვის10 ჩა მო ყა ლი ბე ბი სა და ნამ დვი ლი ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბის თვის გვჭირ დე ბა10. 

მო ცე მუ ლი გზამ კვლე ვე ბი, შე საძ ლოა, რამ დე ნი მე პე და გო გი კურ პრო ცეს ში გა მო ვი ყე ნოთ: 1. ყალ ბი ახ ალი ამ ბის 
გან საზღვრა; 2. ყალ ბი ახ ალი ამ ბის გა გე ბა; 3. ყალ ბი ახ ალი ამ ბის მე ნეჯ მენ ტი. ამ თავ ში მოყ ვა ნი ლი კომ პე-
ტენ ცი ები ახ ლო კავ შირ შია ციფ რუ ლი უნ არ-ჩვე ვე ბის ევ რო პულ ჩარ ჩო დო კუ მენ ტთან (DigiComp).

მნიშ ვნე ლო ვა ნია ვი ცო დეთ, რომ ციფ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ები ცალ კე მდგო მი უნ არ-ჩვე ვე ბი არ გახ ლავთ, ის ინი 
ერ თი ან ობ აში უნ და გან ვი ხი ლოთ. მა გა ლი თად, კო მუ ნი კა ცი ისა და თა ნამ შრომ ლო ბის ნა წი ლი მო იც ავს ცოდ-
ნას, რომ ლის დახ მა რე ბი თაც ვარ ჩევთ შე სა ბა მის ინ სტრუ მენ ტებ სა და ტექ ნო ლო გი ებს ინ ტე რაქ ცი ის პრო ცეს-
ში, ვა ზუს ტებთ და ვა ზი არ ებთ კონ ტენ ტსა და ინ ფორ მა ცი ას, ვი ყე ნებთ შე სა ბა მის ქცე ვის კო დექ სს ციფ რუ ლი 
იდ ენ ტო ბის პა სუ ხის მგებ ლო ბის ფარ გლებ ში. სხა ვა დას ხვა პერ სპექ ტი ვი დან და სა ჭი რო ებ იდ ან გა მომ დი ნა რე 
ინ ტერ ვენ ცი ის სხვა დას ხვა მე თო დი მიზ ნად ის ახ ავს დე მოკ რა ტი ული კულ ტუ რი სა და სა ერ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი 
ინ ტე რე სის დაც ვას.

10 2017 წელს იტალიის დეპუტატთა პალატამ და განათლების სამინისტრომ ინიციატივა „Basta Bufale” წამოიწყო. პროექტის მიზანი 
მოსწავლეებში მედია- და ინფორმაციული წიგნიერების განვითარება და მასწავლებელთა დიდაქტიკური მასალებით მომარაგება იყო. მათი 
დახმარებით, მოსწავლეები უკეთ შეძლებდნენ ყალბი ახალი ამბების აღმოჩენას, წყაროების იდენტიფიკაციასა და სიმართლის დადგენას. 
ყალბი ახალი ამბების ამოსაცნობად შექმნილ დეკალოგთან ერთად პროექტის ფარგლებში სხვადასხვა ტიპის მასალა შეიქმნა, მათ შორის 
ბუკლეტები მასწავლებლებისთვის: „როგორ გავხდეთ ანტიბუფალა დეტექტვი“, რომელზეც ცნობილმა ციფრულმა აქტივისტმა და ყალბი 
ამბების აღმოჩენის ექსპერტმა, პაოლო ატივისიმომ (Paolo Attivissimo) (2017) იმუშავა.

აქტივობა

გამოთვალეთ ონლაინრეჟიმში გატარებული დრო!

Facebook-სა და Instagram-ზე შეგიძლიათ შეამოწმოთ დღისა და კვირის განმავლობაში პლატფორმებზე 
გატარებული დრო.

 f თქვენს მოსწავლეებს შეამოწმებინეთ “ონლაინრეჟიმში გატარებული დროის ქულა” და შეაგროვეთ 
მონაცემები.

 f სთხოვეთ მოსწავლეებს, აწარმოონ ხელნაწერი დღიური: ჩაიწერონ, კვირაში რამდენი საათი გაატარეს 
ინტერნეტში; ასევე, ჩამოწერონ განხორციელებული აქტივობები. 

 f შესთავაზეთ, ჩაიწერონ დროის საკონტროლო აპლიკაციები. მაგალითად, Moment - Apple-ის 
მომხმარებლებისთვის, StayFree, ან Screen Time - Android-ის სისტემის მომხმარებლებისთვის. 
ინტერნეტში დახარჯული დროის საკონტროლებლად, ასევე, შეგიძლიათ Forest გამოიყენოთ. სთხოვეთ 
მოსწავლეებს, ეს აპლიკაციები კონკრეტულ კონტექტსში გამოიყენონ, მაგალითად, საშინაო დავალების 
შესრულებისას. შემდეგ კი მიმოიხილეთ მათი ეფექტურობა. 
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აქ ტი ურ და კომ პე ტენ ტურ მო ქა ლა ქე ებს, რომ ლე ბიც ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის თვის წი ნა აღ მდე გო ბის გა წე ვას შეძ-
ლე ბენ, უნ და შე ეძ ლოთ სა კუ თა რი კონტენტის შექ მნა და გა ზი არ ება. ამ ის ათ ვის კი დახ ვე წი ლი ტექ ნი კუ რი უნ არ-
ებ ის, კულ ტუ რი სა და ენ ის გა გე ბაა სა ჭი რო (მე ტი დე ტა ლი სათ ვის გა ეც ან ით მე-4 თავს).

როგორამოვიცნოთყალბიახალიამბავი?

ინ დი ვი დუ ალ ურ მა მომ ხმა რებ ლებ მა, რო მელ თაც ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბის თვის წი ნა აღ მდე გო ბის გა-
წე ვა სურთ, ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბი სა და კონ სულ ტა ცი ის თვის შე უძ ლი ათ იმ ვებ გვერ დებ სა და არ ას ამ თავ რო-
ბო ორ გა ნი ზა ცი ებს მი მარ თონ, რომ ლე ბიც ამ მი მარ თუ ლე ბით მუ შა ობ ენ11. პრო ექ ტის მო ნა წი ლე ხუ თი პარ ტნი-
ორ ის ინ ფორ მა ცი ით, 2019 წლი სათ ვის გერ მა ნი აში - 5, იტ ალი აში - 3, სა ბერ ძნეთ ში, ავ სტრი ასა და რუ მი ნეთ ში12 
კი ერ თი - ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბა ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი/ფაქ ტე ჩე კე რი კომ პა ნია ოპ ერ ირ ებ და. გა მო სა დე გი ინ-
სტრუ მენ ტია NewsCracker – Google Chrome-ის და მა ტე ბა13, აპ ლი კა ცია, რომ ლის ხე ლოვ ნუ რი ინ ტე ლექ ტიც ახ ალი 
ამ ბის სი ზუს ტეს ამ ოწ მებს. 

მო ცე მუ ლი ცხრი ლი იმ სა ერ თა შო რი სო ვებ სერ ვი სებს მო იც ავს, რომ ლე ბიც პო ტენ ცი ური ყალ ბი ახ ალი ამ ბის შე მად გე ნელ ელ ემ ენ ტებს 
ამ ოწ მებს.

ვებ გვერ დის სან დო ობ ის გა და სა მოწ მე ბე ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი

ბექ ლინ კის გა და მოწ მე ბა

 f იმ ის გა და სა მოწ მებ ლად, თუ ვინ გა მი სა მარ თებთ ვებ გვერ დზე, ეწ ვი ეთ ბმულს: https://ahrefs.com/de/backlink-checker or www.backlink-
tool.org/en/backlink-checker

ვე ბარ ქი ვე ბი

 f ვებ გვერ დის ის ტო რი ის გა და სა მოწ მებ ლად, ეწ ვი ეთ ბმულს: https://archive.org/web

მომ ხმა რე ბელ თა პრო ფი ლე ბის გა და სა მოწ მე ბე ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი

ბო ტის გა და მოწ მე ბა

 f იმ ის გა და სა მოწ მებ ლად, რე ალ ური ად ამი ანი დგას პრო ფი ლის მიღ მა, თუ ე.წ. სო ცი ალ ური ბო ტი, ეწ ვი ეთ ბმულს: https://botometer.
iuni.iu.edu, ან www.cs.unm.edu/~chavoshi/debot

ინ სტრუ მენ ტე ბი და ვებ გვერ დე ბი ფაქ ტე ბის გა და სა მოწ მებ ლად

ვებ გვერ დე ბი, რომ ლე ბიც ფაქ ტე ბის გა და მოწ მე ბას აწ არ მო ებ ენ

 f გა და სა მოწ მებ ლად, არ სე ბობს თუ არა კონ კრე ტუ ლი რე პორ ტი, ამ ბე ბის გა და სა მოწ მე ბე ლი ვებ გვერ დე ბის სი ას ამ გვერ დზე გა ეც-
ნო ბით: https://reporterslab.org/fact-checking

ფაქ ტჩე ქინ გის ინ სტრუ მენ ტე ბი

 f ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის ფლა გი ნე ბის/ბრა უზ ერ ის ექ სთენ შე ნე ბის აღ მო ჩე ნა: www.invid-project.eu or www.news-crackercompany.com

ინ სტრუ მენ ტე ბი და ვებ გვერ დე ბი ფო ტო ებ ისა და ვი დეოების ნამ დვი ლო ბის გა და სა მოწ მებ ლად

ფო ტო ებ ის რე ვერ სი ული გა და მოწ მე ბა 

 f თუ კი გსურთ, ფო ტოს გა მო ყე ნე ბის ის ტო რია და კონ ტექ სტი იპ ოვ ოთ, ეწ ვი ეთ ბმულს: www.tineye.com ან ctrlq.org/google/images

ფო ტოს ის ტო რი ის გა და მოწ მე ბა

 f იმ ის შე სა მოწ მებ ლად, შე ეს აბ ამ ება თუ არა ფო ტო ზე ას ახ ული კად რი კონ ტექ სტს, რო მელ შიც გა მო იყ ენ ეს, ეწ ვი ეთ ბმულს: www.
exifdata.com

ვი დე ოს ის ტო რი ის გა და მოწ მე ბა

 f იმ ის შე სა მოწ მებ ლად, შე ეს აბ ამ ება თუ არა ვი დე ოში ას ახ ული კად რი კონ ტექ სტს, რო მელ შიც გა მო იყ ენ ეს, ეწ ვი ეთ ბმულს: https://
citizenevidence.amnestyusa.org or www.watchframebyframe.com

YouTube ვი დეოების ჯე ოლ ოკ აცი ის გა და მოწ მე ბა

 f იმ ის გა და სა მოწ მებ ლად, მარ თლა ხდე ბა თუ არა ვი დე ოში მო ცე მუ ლი ამ ბა ვი, ეწ ვი ეთ ბმულს: https://mattw.io/youtube-geofind/location

11 Snopes-ი (www.snopes.com), ან Storyful (https://storyful.com) ახალი ამბების კორპორაციის მფლობელობაში არსებული კომპანიებია, 
რომლებიც სოციალური მედიის პლატფორმებზე გავრცელებული ახალი ამბების პოსტების ვერიფიკაციას ახდენს.
12 ყველა ფაქტჩეკერის მოძიება ამ ლინკზე შეგიძლიათ: https://reporterslab.org/fact-checking.
13 Google Chrome-ი, Firefox-ი და სხვა ბრაუზერები გვთავაზობენ დამატებით ინსტრუმენტს, ეგრეთწოდებულ WOT-ს (ნდობის ქსელი, Web 
of Trust), სადაც ვებგვერდების სანდოობის შესახებ ინფორმირება მომხმარებელთა რევიუების მიხედვით ხდება. მონაცემებისა და პირადი 
ინფორმაციის დაცვასთან დაკავშირებული საფრთხის გამო, სერვისი ჯერ კიდევ დასახვეწია (Firefox-მა და Chrome-მა ეს სერვისი სულ 
ახლახან დაამატეს).
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თუ კი ამა თუ იმ ამ ბის სი ზუს ტე ზე ეჭ ვე ბი მა ინც გა წუ ხებთ და სი ყალ ბის გა მოვ ლე ნას ზე მოთ მო ცე მუ ლი ვერ ცერ-
თი ინ სტრუ მენ ტით ვერ ახ ერ ხებთ, დე ტა ლუ რი ან ალ იზი თა ვად უნ და აწ არ მო ოთ. ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბი ხში რა დაა 
კო მუფ ლი რე ბუ ლი და მი სი ამ ოც ნო ბა საკ მა ოდ რთუ ლია. სწო რედ ამ იტ ომ, კვლე ვის თვის უნ არ-ჩვე ვე ბის საკ მა ოდ 
რთუ ლი კომ ბი ნა ცია და კომ პე ტენ ცი ები გჭირ დე ბათ:

 f ტექ სტუ რი და ვი ზუ ალ ური ელ ემ ენ ტე ბის სან დო ობა (სა თა ურ ები, წყო ბა, URL-ები);

 f კონ ტექ სტის თან მიმ დევ რუ ლო ბა და სიცხა დე (ლინ კე ბი და წყა რო ები, თა რი ღე ბი, ჯე ოლ ოკ აცი ები);

 f მე დი აკ ონ ტენ ტის ავ თენ ტუ რო ბა და რე ლე ვან ტუ რო ბა (ფო ტო ები, ვი დეოები, მო ნა ცე მე ბი, ჩარ ტე ბი).

მოკ ვლე ვის თი თოეული ეტ აპი ციფ რუ ლი და კულ ტუ რუ ლი კომ პე ტენ ცი ებ ის სხვა დას ხვა კომ ბი ნა ცი ას და ცოდ ნის 
სხვა დას ხვა დო ნეს მო იც ავს.

ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის კვლე ვი სათ ვის ზე მოთ მო ცე მუ ლი სია სხვა დას ხვა სა გან მა ნათ ლებ ლო ინ სტი ტუ ტის, ფაქ-
ტჩე ქე რე ბი სა და ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გა მომ ვლენ თა, ას ევე, სო ცი ალ ური მე დი ის ვეგ ვერ დე ბის ძი რი თად რჩე-
ვებს აჯ ამ ებს. თი თოეული ნა წი ლი სხვა დას ხვა უნ არ-ჩვე ვი სა და კომ პე ტენ ცი ის ქო ნას მოიაზრებს, მას წავ ლებ-
ლებ მა მოს წავ ლე ებ ში მათ გან ვი თა რე ბა ზე უნ და იზ რუ ნონ. 

კვლე ვის წარ მო ებ ის თვის სა ჭი რო უნ არ-ჩვე ვე ბი სა ხელ მძღვა ნე ლო შია მო ცე მუ ლი. აქ ტი ვო ბე ბი დო ნე ებ ის მი-
ხედ ვით არ ის და ყო ფი ლი. მას წავ ლებ ლებ მა თა ვად უნ და შე აფ ას ონ აქ ტი ვო ბის სირ თუ ლის დო ნე მოს წავ ლე ებ ის 
ას აკ ის, ცოდ ნი სა და კომ პე ტენ ცი ებ ის, ას ევე, სა კუ თა რი მომ ზა დე ბის შე სა ბა მი სად. ყვე ლა აქ ტი ვო ბა ყვე ლა 
დო ნეს არ შე ეს აბ ამ ება, თუმ ცა, თი თოეული მათ გა ნი შე საძ ლე ბე ლია ერთ, ან მეტ სხვა აქ ტი ვო ბას თან გა ერ თი-
ან დეს ერ თსა და იმ ავე, ან სხვა დას ხვა სექ ცი აში.

ყვე ლა აქ ტი ვო ბა აქ ტი ური სწავ ლე ბის პრო ცეს ში სხვა დას ხვა მე თო დის სხვა დას ხვა სირ თუ ლი სა და ავ ტო ნო მი-
ურ ობ ის გან საზღვის შემ დეგ სრულ დე ბა. და მა ტე ბით ინ ფორ მა ცი ას აქ ტი ური სწავ ლე ბის პრო ცეს ზე მე-3 თავ ში 
გა ეც ნო ბით.

რა ინ ფორ მა ცი ას გვაძ ლევს URL-ი, დამ კვეთ თა და ახ ალი ამ ბის ავ ტორ თა ვი ნა ობა?

ციფ რუ ლი უნ არ ები და კომ პე ტენ ცი ები:

 f ინ ფორ მა ცი ისა და მო ნა ცე მე ბის ცოდ ნა:

– ბრა უზ ინ გი, ძი ება და მო ნა ცემ თა გა ფილ ტრვა, ინ ფორ მა ცია და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტი;

– მო ნა ცემ თა შე ფა სე ბა, ინ ფორ მა ცია და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტი.

გა და სა მოწ მე ბე ლი ელ ემ ენ ტე ბი კითხვე ბი

ვინ არ ის ვებ გვერ დის/ სო ცი ალ ური მე დი ის 
პრო ფი ლის მფლო ბე ლი/ რე დაქ ტო რი/ინ სტი-
ტუ ცია?

 f სან დოა თუ არა წყა რო?
 f არ ის თუ არა ვებ გვერ დი პი რა დი, რო მე ლი მე ინ სტი ტუ ტის, ან მთავ რო ბის მმარ-

თვე ლო ბის ქვეშ?
 f ოფ იცი ალ ური ან გა რი შია?
 f ვინ არი ან დამ კვე თე ბი?
 f აქ ვს თუ არა „ჩვენ შე სა ხებ“ სექ ცია, რო მე ლიც ის ეთ ინ ფორ მა ცი ას მო იც ავს, 

რო გო რი ცაა, მა გა ლი თად, ორ გა ნი ზა ცი ის სტრუქ ტუ რა?

რო გორ აღ იქ მე ბა URL-ი/პრო ფი ლი?  f შე ხე დეთ URL-ს (e.g. .com/.it). გეც ნო ბათ ქვეყ ნის, ან რო მე ლი მე ინ სტი ტუ ცი ის 
დო მე ნი?

 f დე ტა ლუ რად შე ამ ოწ მეთ URL-ი? შე ად არ ეთ აღი არ ებ ულ წყა რო ებს?
 f რო გორ აღ იქ მე ბა პრო ფი ლი? აქ ვს ფო ტო? გა მო ხა ტავს ავ ტო რის(-ებ ის) ინ ტე-

რე სებს?

ვინ არ ის სტა ტი ის ან პოს ტის ავ ტო რი?  f იძ ებ ნე ბა ავ ტო რის სა ხე ლი ინ ტერ ნეტ ში?
 f რას გვიყ ვე ბა ავ ტო რი სა კუ თარ თავ ზე?
 f მო იპ ოვ ება ამ ავე ავ ტო რის სხვა სტა ტი ები/პოს ტე ბი მო ცე მულ, ან სხვა სა-

კითხებ ზე?

ვინ არი ან ნახ სე ნე ბი ახ ალ ამ ბავ ში - ექ-
სპერ ტე ბი ან თვით მხილ ვე ლე ბი?

 f და სა ხე ლე ბუ ლია თვით მხილ ვე ლე ბის ან ექ სპერ ტე ბის სა ხე ლე ბი? შე საძ ლოა, მა თი 
მო ძი ება ინ ტერ ნეტ ში?

 f ცნო ბი ლი ექ სპერ ტე ბი არი ან და კარ გი რე პუ ტა ცი ით სარ გებ ლო ბენ? 
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რა ინ ფორ მა ცი ას გვაძ ლევს ახ ალი ამ ბის ფორ მა ტი, თა რი ღე ბი, ბმუ ლე ბი და ლო კა ცია?

ციფ რუ ლი უნ არ ები და კომ პე ტენ ცი ები:

 f ინ ფორ მა ცი ისა და მო ნა ცე მე ბის ცოდ ნა:
– ბრა უზ ინ გი, ძი ება და მო ნა ცემ თა გა ფილ ტრვა, ინ ფორ მა ცია და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტი;

– მო ნა ცემ თა შე ფა სე ბა, ინ ფორ მა ცია და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტი

გა და სა მოწ მე ბე ლი ელ ემ ენ ტე ბი კითხვე ბი

შე ამ ოწ მეთ ვებ გვერ დის გან ლა გე ბა/ ახ ალი ამ ბა ვი  f რო გორ არ ის ორ გა ნი ზე ბუ ლი გვერ დის გან ლა გე ბა?
 f რო გო რია სა ერ თო გან ლა გე ბა ვებ გვერ დზე?
 f რო გორ ფონ ტებს, გრა ფი კულ ელ ემ ეტ ებ სა და მულ ტი მე დი აკ ონ-

ტენ ტს იყ ენ ებ ენ?

გა და ამ ოწ მეთ თა რი ღე ბი  f რო დის მოხ და ამ ბა ვი? თან ხვედ რა შია სტა ტი ისა და მოვ ლე ნის 
თა რი ღე ბი?

 f მოვ ლე ნა ქრო ნო ლო გი ურ ადაა აღ წე რი ლი? თა იმ ლა ინი სწო რა-
დაა გად მო ცე მუ ლი?

 f თა რი ღე ბი სპე ცი ფი კუ რია თუ არა (მაგ.: „გა სულ თვე ში“)?

გა და ამ ოწ მეთ ბმუ ლე ბი  f ნი უს ში მო ცე მულ ბმუ ლებს ამ ბის პირ ველ წყა როს თან გა დავ ყა-
ვართ?

გა და ამ ოწ მეთ ლო კა ცია  f მი თი თე ბუ ლი აქ ვს პოს ტებს ჯე ოლ ოკ აცია (მაგ.: Facebook-ზე, 
Twitter-სა და Instagram-ზე)?

 f რო დე საც ჯე ოლ ოკ აცი ას Google Maps-ში ვა მოწ მებ, გა და მი სა-
მარ თე ბა მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბის ად გილ ზე ხდე ბა?

აქტივობა (საბაზო)

აირჩიეთ სხვადასხვა საინფორმაციო სააგენტოს ვებგვერდები (სანდო) და სთხოვეთ მოსწავლეებს, გითხრან, 
რა ტიპის ინფორმაციაა სანდო URL-ების, დამკვეთებისა და ავტორების/რედაქტორების გათვალისწინებით.

მოსწავლეებმა თავად უნდა მოიპოვონ ინფორმაცია URL-ებზე, დამკვეთებსა და ავტორებზე/
რედაქტორებზე. 

მოამზადეთ ქვეყანაში არსებული სანდო ონლაინ ახალი ამბების წყაროების სია.

აქტივობა (საშუალო სირთულე)

შეარჩიეთ 2, ან 3 ახალი ამბავი, რომლებიც მოსწავლეებისთვის ნაცნობი, ერთი და იგივე მოვლენის 
შესახებ მოგვითხრობს.

სთხოვეთ მოსწავლეებს, გააანალიზონ, შეადარონ და შეაფასონ ამბები URL-ების, დამკვეთებისა და 
ავტორების/რედაქტორების მოკვლევის შემდეგ.

სთხოვეთ მოსწავლეებს, მეტი ახალი ამბავი მოიძიონ იმავე მოვლენაზე ონლაინ და სანდოობის მიხედვით 
მოახდინონ  წყაროთა კატეგორიზება.

აქტივობა (რთული)

იპოვეთ ყალბი ახალი ამბები და სთხოვეთ მოსწავლეებს, მოიძიონ ინფორმაცია URL-ების, დამკვეთებისა 
და ავტორების/რედაქტორების შესახებ.

რა ინფორმაცია მოიძიეს მოსწავლეებმა? განიხილეთ, რა გავლენას ახდენს მკითხველზე ინფორმაციის 
ნაკლებობა დამკვეთებისა, ავტორების/რედაქტორების შესახებ.
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იგ ივე ამ ბა ვი სხვა ვებ გვერ დებ ზე  f იგ ივე ამ ბა ვი სხვა ვებ გვერ დებ მაც გა აშ უქ ეს? სან დოა ეს ვებ-
გვერ დე ბი?

ჰკითხეთ ექ სპერ ტს  f ვიკ ვლიე, თუმ ცა, შე დე გით მა ინც უკ მა ყო ფი ლო ვარ. შე იძ ლე ბა 
ექ სპერ ტს ვკითხო?

 f გა და ამ ოწ მეთ Wikipedia-ზე (მშობ ლი ურ სა და ინ გლი სურ ენ ებ-
ზე); მო იძი ეთ აკ ად ემი ურ ნა მუ შევ რებ ზე Google Scholar-ში, ან 
Google Books-ში.

 f გა და ამ ოწ მეთ მას წავ ლებ ლებ თან, მშობ ლებ თან, სა კითხის 
ექ სპერ ტებ თან - ლექ ტო რებ სა და ჟურ ნა ლის ტებ თან.

რა ინ ფორ მა ცი ას გვაწ ვდის ახ ალი ამ ბის სა თა ური, წამ ყვა ნი ფრა ზე ბი და გა მო ყე ნე ბუ ლი ენა?

ციფ რუ ლი უნ არ ები და კომ პე ტენ ცი ები:

 f ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ება და მო ნა ცემ თა წიგ ნი ერ ება:
– ბრა უზ ინ გი, ძი ება და მო ნა ცემ თა გა ფილ ტრვა, ინ ფორ მა ცია და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტი;

– მო ნა ცემ თა შე ფა სე ბა, ინ ფორ მა ცია და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტი

გა და სა მოწ მე ბე ლი ელ ემ ენ ტე ბი კითხვე ბი

სა თა ურ ის ტი პოგ რა ფია  f სა თა ური მთავ რუ ლი თაა და წე რი ლი?
 f ბევრ ძა ხი ლის ნი შანს შე იც ავს?

სა თა ურ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ფრა ზე ბი და კონ ტენ ტი  f რა ენ ით გვე სა უბ რე ბა სა თა ური?
 f რა ინ ფორ მა ცი ას მო იც ავს სა თა ური?

აქტივობა (საბაზო)

მოძებნეთ სხვადასხვა ახალი ამბავი ერთსადაიმავე საკითხზე და სთხოვეთ მოსწავლეებს, შეადარონ 
ლეიაუთი: რომელი გრაფიკული ელემენტი აფიქრებინებთ, რომ ამბავი სანდოა, ან პირიქით? განიხილეთ 
კლასში.

აქტივობა (საშუალო სირთულე)

მოძებნეთ ბოლო პერიოდის აქტუალური თემა ქვეყანაში, ან საერთაშორისო მასშტაბით. 

დავალება 1: სთხოვეთ მოსწავლეებს, მოამზადონ მოვლენის რეალური თაიმლაინის ინფოგრაფიკა და შეადარონ 
ამ, ან დაკავშირებულ საკითხზე შექმნილ ახალ ამბავს (მაგ.: 1 კვირის, ან 1 თვის პერიოდში). თაიმლაინის 
ინფოგრაფიკის 3 ნიმნუში შეგიძლიათ ამ ბმულზე იხილოთ: https://venngage.com/templates/search/timeline

დავალება 2: მოსწავლეები ჯგუფებად დაყავით და სთხოვეთ, გაამზადონ ლოკალური და გეოგრაფიული 
ინფორმაცია მომხდარი ამბის შესახებ. გადაამოწმეთ ლოკაციები Google Maps-ზე და დახატეთ მოვლენების 
რუკა, შეიტანეთ თარიღები და ლოკაციები. რუკის შესაქმნელად www.scribblemaps.com გამოიყენეთ. 

შეადარეთ რუკები.

აქტივობა (რთული)

მოსწავლეები ჯგუფებად დაყავით და სთხოვეთ, თავად შეარჩიონ ახალი ამბავი, რომლის შესახებაც სხვა 
ჯგუფებს არ გაუმხელენ. 

სთხოვეთ, მოვლენის შესახებ არსებული ახალი ამბები ისე გადაწერონ, რომ 5-10 „ყალბი ამბავი“ შეურიონ, 
რომლებიც თარიღებსა და ლოკაციებს, ასევე, შეცდომაში შემყვან გარე ბმულებს შეეხება. ყალბი ახალი 
ამბავი „სანდოდ“ უნდა გამოიყურებოდეს (მაგ.: მთვარეზე პირველი მოგზაურობა 1869 წელს არ შემდგარა).

სთხოვეთ ჯგუფებს, სტატიები ერთმანეთს გაუზიარონ და ამოიცნონ ყალბი ამბები. გამარჯვებულია 
ჯგუფი, რომლის ტყუილიც ყველაზე რთული აღმოსაჩენია.
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გა და ამ ოწ მეთ გა მო ყე ნე ბუ ლი ენა  f გრა მა ტი კა და მარ თლწე რა გა მარ თუ ლია?
 f გა მო ყე ნე ბუ ლი ენა სტა ტი აში გან ხი ლულ სა კითხს შე ეს აბ ამ ება?
 f მო ცე მუ ლი სტა ტია ჟურ ნა ლის ტუ რი კრი ტი კაა თუ პერ სო ნა ლურ აზ რს 

გა მო ხა ტავს?
 f ახ ალი ამ ბა ვი მომხმარებლის ან მკითხვე ლის წე რი ლია?

გა მო ყე ნე ბუ ლი ძი რი თა დი ფრა ზე ბი (სა ხე ლე ბი, ად გი ლე ბი, კომ-
პა ნი ები, ან პრო დუქ ტე ბი)

 f ახ ალი ამ ბა ვი მომ ხდარ მოვ ლე ნას შე ეხ ება?
 f მოყ ვა ნი ლი მთა ვა რი ფრა ზე ბის Google Search-ში ჩა წე რი სას მოვ-

ლე ნის შე სა ხებ არ სე ბულ ინ ფორ მა ცი ამ დე მივ ყა ვართ (მაგ.: News.
google.com)?

მთა ვა რი ფრა ზე ბის გა მო ყე ნე ბა  f ინ ფორ მა ცია შო კის მომ გვრე ლად ჟღერს?
 f ახ ალ ამ ბავ ში გა მო ყე ნე ბუ ლი ფრა ზე ბი სხვა სან დო წყა რო ებ თა ნაც 

გვხვდე ბა?

გა და ამ ოწ მეთ მშობ ლი ურ ენ აზე  f რო მე ლია მოვ ლე ნე ბის გან ვი თა რე ბის ლო კა ცი ის არ სე ბუ ლი მშობ-
ლი ური ენა? შე ეც ად ეთ, იპ ოვ ოთ სტა ტია ად გი ლობ რივ ენ აზე 
და გა და ამ ოწ მეთ კონ ტენ ტი (გა მო იყ ენ ეთ ცოდ ნა, ან Google 
Translate-ი).

 f შე საძ ლე ბე ლია იგ ივე ამ ბის სხვა ენ აზე პოვ ნა (მაგ.: ინ გლი სუ რად 
ან იმ ენ აზე, რო მელ ზეც სა უბ რობთ)? ეს ამ ბა ვი იგ ივე მოვ ლე ნა ზე 
მოგ ვითხრობს?

 f თუ კი „ყალ ბი ახ ალი ამ ბის“ ან „თაღ ლი თო ბის“ ფრა ზებს და ვურ-
თავთ ძი ებ ის დროს, ფაქ ტჩეკს ან გა მოვ ლე ნილ ყალბ ამ ბავს ვი-
პო ვით?

აქტივობა (საბაზო)

ერთსა და იმავე საკითხზე ორი, ყალბი და ნამდვილი ამბავი იპოვეთ. სთხოვეთ მოსწავლეებს, წაიკითხონ 
და გააანალიზონ ორივეს ენა და გაარკვიონ, რომელია ნამდვილი და რომელი - ყალბი. სთხოვეთ, პასუხები 
დაგისაბუთონ.

აქტივობა (საშუალო სირთულე)

სტუდენტებს მიეცით ყალბი ახალი ამბების ბმულები. სთხოვეთ, ნამდვილი ამბების სათაურები ყალბი ახალი 
ამბის სათაურებად გადააკეთონ. რა დაბრკოლებებს შეხვდნენ? განიხილეთ კლასში. 

აქტივობა (რთული)

სთხოვეთ მოსწავლეებს, აირჩიონ მოვლენა და ვებგვერდებსა და სოციალურ მედიაში ამბის გაშუქების 
კვლევა ჩაატარონ. პირველ რიგში, სთხოვეთ მოსწავლეებს, ჟურნალისტის მიერ  გამოყენებული ენა 
გააანალიზონ, შემდეგ კი - იმავე ამბის Facebook-ზე, Twitter-სა და Instagram-ზე გაშუქება. როგორ იცვლება 
ენის სტილი და იცვლება თუ არა ახალი ამბის აღქმა მომხმარებლის პოზიციიდან?

ჩამოწერეთ ძირითადი ფრაზები.

აქტივობა (ექსპერტული დონე)

მოსწავლეები ჯგუფებად დაყავით და სთხოვეთ თითოეულ ჯგუფს, ფაქტების გადამოწმების ვებგვერდებზე 
15-20, სასურველია განსხვავებულ თემაზე დაწერილი, ახალი ამბავი გააანალიზონ,  გაითვალისწინონ 
ტექსტი, ფოტო და ვიდეომასალა.  

სთხოვეთ მოსწავლეებს, შეადგინონ ენობრივი შაბლონები, ფრაზები და ლექსიკონი, რომლებიც, მათი 
აზრით,  ყალბი ახალი ამბებისთვისაა დამახასიათებელი.

შედეგები კლასში შეადარეთ და შეადგინეთ საერთო სია. 
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რა ინ ფორ მა ცი ას გვაწ ვდის ახ ალი ამ ბის ფო ტო ები, ვი დეოები და სხვა ვი ზუ ალ ური მა სა ლა (სტა ტის ტი კი სა და 
მო ნა ცე მე ბის ჩათ ვლით)

ციფ რუ ლი უნ არ ები და კომ პე ტენ ცი ები:

 f ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ება და მო ნა ცე მე ბის წიგ ნი ერ ება:
– ბრა უზ ინ გი, ძი ება და მო ნა ცემ თა გა ფილ ტრვა, ინ ფორ მა ცია და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტი;

– მო ნა ცემ თა შე ფა სე ბა, ინ ფორ მა ცია და ციფ რუ ლი კონ ტენ ტი

გა და სა მოწ მე ბე ლი ელ ემ ენ ტე ბი კითხვე ბი

ვი დეოები, ფო ტო ები და სხვა მულ ტი მე დია  
კონ ტენ ტი

 f სან დოა ვი ზუ ალ ური ელ ემ ენ ტე ბი?
 f ვი ზუ ალ ური ელ ემ ენ ტე ბი მა ნი პუ ლა ცი ის ელ ემ ენ ტს შე იც ავს (ფილ ტრე ბი, რე ტუ

ში და ა.შ.)?
 f სად არ ის მი თი თე ბუ ლი ვი ზუ ალ ური ელ ემ ენ ტის ავ ტო რი?
 f შე საძ ლოა, ვი ზუ ალ ური ელ ემ ენ ტი დიფ ფე იქი იყ ოს?
 f ფო ტო სა და ვი დე ოს ატ ვირ თვის თა რი ღი მოვ ლე ნის თა რიღ თან თან ხვედ

რა შია?
 f ვი დეოების ჯე ოლ ოკ აცი ის შე მოწ მე ბი სას, თან ხვედ რა შია თუ არა მოვ ლე

ნას თან, დრო ის ჩარ ჩოს თან და ნე ბარ თვას თან? 

მო ნა ცე მე ბი სა და ჩარ ტე ბის მოხ მა რე ბა  f რამ დე ნად და მა ჯე რე ბე ლია და რე ლე ვან ტუ რია რიცხვე ბი, სტა ტის ტი კა?
 f შე საძ ლოა, რიცხვე ბი გა ყალ ბე ბუ ლი იყ ოს? შე საძ ლე ბე ლია ამ ბავ თან და კავ ში

რე ბუ ლი იმ ავე რიცხვე ბის მო ძი ება ამ თე მას თან და კავ ში რე ბით?

აქტივობა (საბაზო)

ფოტოებით მანიპულაცია ფოტოგრაფიის შექმნისთანავე დაიწყო. აჩვენეთ მოსწავლეებს ცნობილი 
გაყალბებული ფოტოები (მაგ.: www.pocketlint.com/apps/news/adobe/14025230famousphotoshoppedand 
doctoredimagesfromacrosstheages) და მნახველზე მოხდენილი გავლენა განიხილეთ.

სთხოვეთ მოსწავლეებს, წარმოგიდგინონ ცნობილი გაყალბებული ფოტოები ან ვიდეოები და 
თანაკლასელებს აუხსნან, თუ რა ტიპის მანიპულაციაა განხორციელებული.

აქტივობა (საშუალო დონე)

დავალება 1

სთხოვეთ მოსწავლეებს, გაიარონ ვერიფიკაციის გამოწვევა  მოძებნონ ატვირთულ ფოტოებზე დრო და 
ლოკაციები: http://ftp.firstdraftnews.com/articulate/v_c18/story_html5.html.

შედეგები კლასში განიხილეთ და სთხოვეთ „ექსპერტებს“, რომ ნაკლებად ინფორმირებულ მოსწავლეებს აუხსნან, 
როგორ მუშაობს კვლევის პროცესი.

დავალება 2:

მოსწავლეებს წარუდგინეთ ახალი ამბები, რომლებშიც ფოტოები გაყალბებულია. სთხოვეთ, პროგრამა TinEyeს 
მეშვეობით შეისწავლონ ეს ფოტოები, შემდეგ კი ყალბ ახალ ამბავში გამოყენებული ფოტომასალა ორიგინალურ 
ნამუშევარს შეადარონ. შედეგები კლასში განიხილეთ.

აქტივობა (რთული)

მოსწავლეებს სთხოვეთ, მოიძიონ ყალბი ახალი ამბები, რომელთაც ფოტოები ერთვის. შესაძლებლობები 
მათ რეალურ მოვლენასთან/ლოკაციასთან დაკავშირებული ფოტო/ვიდეომასალის, თუ აღწერის მოძიებაში 
უნდა გამოსცადონ (გამოიყენონ Google Reverse Image Search, Google News, Twitter, Facebook). 
მოპოვებული ორიგინალი მასალა ყალბ ამბავში გამოყენებულს შეადარონ. 

რა განსხვავებაა სოციალურ მედიაში გავრცელებულ ფოტოებსა და ონლაინ ახალი ამბების კონტექსტში 
გამოყენებულს შორის? შედეგები კლასში განიხილეთ. 
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როგორგავიგოთყალბიახალიამბავი?

ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი მხო ლოდ იმ შემ თხვე ვა შია ეფ ექ ტუ რი, თუ კი კონ ტექ სტი და სა მიზ ნე აუდ იტ ორია შემ დეგ 
კრი ტე რი უმ ებს აკ მა ყო ფი ლებს (რი ვა 2018: 99) (Riva 2018: 99):

 f ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი სა ზო გა დო ებ ის წევ რთა შო რის გავ რცე ლე ბულ ინ ტე რე სებს, წი ნა რე გან წყო ბებ სა და 
რწმე ნებს შე ეს აბ ამ ება;

 f ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი სა ზო გა დო ებ ის დიდ მა ნა წილ მა უნ და ნა ხოს და „და აწ კა პოს“;

 f სა ზო გა დო ება ვერ აც ნო ბი ერ ებს, რომ ამ ბა ვი ყალ ბია;

 f სა ზო გა დო ებ აში ცირ კუ ლი რე ბუ ლი სხვა ახ ალი ამ ბე ბი ყალ ბი ამ ბის სა პი რის პი რო ინ ფორ მა ცი ას არ ავ რცე-
ლებს და არ ამ ტკი ცებს მის სი ყალ ბეს;

 f სა ზო გა დო ებ ის წევ რთა მხო ლოდ მცი რე რა ოდ ენ ობა ინ ტე რეს დე ბა ჩვე ულ სა კო მუ ნი კა ციო არ ხებს მიღ მა 
არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ძი ებ ით. 

ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გა სავ რცე ლებ ლად იდე ალ ური გა რე მო მარ ტი ვი შე სამ ჩნე ვია სო ცი ალ ური მე დი ის კონ ტექ-
სტში14. ას ეთ გა რე მოს „ექო-კა მე რა სა“ და „ფილ ტრის ბუშ ტებს“ უწ ოდ ებ ენ. ციფ რუ ლი სა ზო გა დო ებ ის კონ ტექ-
ტსში დე ზინ ფორ მა ცია ხში რად მა სის დარ წმუ ნე ბის სტრა ტე გი ის ნა წი ლია: „ად ამი ან ებ სა და ჯგუ ფებ ზე ყალ ბი 
ახ ალი ამ ბე ბის გავ ლე ნა არ ას ოდ ეს ყო ფი ლა ას ეთი სწრა ფი და მას შტა ბუ რი. მათ არ ამ არ ტო რე ალ ობ ის აღ ქმის 
მო დი ფი ცი რე ბა შე უძ ლი ათ, არ ამ ედ ის ეთი რე ალ ობ ის შექ მნაც, რო მელ შიც ინ დი ვიდს სურ ვი ლი უჩ ნდე ბა, მო მენ ტა-
ლუ რად გა ავ რცე ლოს ყალ ბი ამ ბა ვი“ (ibid.: 161). ატ ივ ის იმ ოსა (Attvisimo) (2017) და რი ვას (Riva) (2018) მი ხედ ვით, 
აუც ილ ებ ლად უნ და გან ვას ხვა ვოთ ყალ ბი ახ ალი ამ ბის კო მუ ნი კა ცი ის გან სხვა ვე ბუ ლი სტი ლი და ტი პე ბი. „წარ მა-
ტე ბუ ლი“ სი ყალ ბე, რო გორც წე სი, ერ თი და იმ ავე მა ხა სი ათ ებ ლე ბის მა ტა რე ბე ლია და დარ წმუ ნე ბის ერ თგვა რო ვან 
სტრა ტე გი ას იყ ენ ებს:

 f ააქ ტი ურ ებს ემ ოცი ებს, მა გა ლი თად, წი ნა რე გან წყო ბებ სა, თუ შიშს (მაგ.: ცნო ბის მოყ ვა რე ობა, ცხო ვე-
ლე ბის სიყ ვა რუ ლი, სი ხარ ბე, ავ ად მყო ფო ბა, ტკი ვი ლი, და უც ვე ლო ბა, რა სიზ მი, პა რა ნოია) და ქმე დე ბის კენ 
უბ იძ გებს მომხმარებელს (მა გა ლი თად, ახ ალი ამ ბის გა ზი არ ება);

 f ეხ ება სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის სა კითხებს (მაგ.: ტე რო რიზ მი, ჯან მრთე ლო ბა, რა სიზ მი და დის კრი მი-
ნა ცი ის სხვა ფორ მე ბი, პო ლი ტი კა, ცნო ბი ლი ად ამი ან ები) და მორ გე ბუ ლია სა ზო გა დო ებ ის გარ კვე ული ნა წი-
ლის მსგავს ფსი ქო ლო გი ურ და სო ცი ალ ურ მა ხა სი ათ ებ ლებს;

 f იყ ენ ებს დრა მა ტულ და სენ სა ცი ურ ტო ნა ლო ბას (ძა ხი ლის ნიშ ნე ბი სა თა ურ ში, გა ზი არ ებ ის პირ და პი რი 
მოთხოვ ნა, აცხა დებს, რომ „ას ეთ რა მეს გა ზე თე ბი დან ვერ შე იტყობთ);

 f აღ წერს და უჯ ერ ებ ელ, ან არა ორ დი ნა ლურ მოვ ლე ნებს (მაგ.: კა ტას ტრო ფე ბი, კონ სპი რა ცი ული თე ორი ები, 
უცხოპ ლა ნე ტე ლე ბი, ას ტე რო იდ ებ ის შე ჯა ხე ბა, შო კის მომ გვრე ლი, ან სკან და ლუ რი გან ცხა დე ბე ბი/ქცე ვა 
ცნო ბი ლი ად ამი ან ებ ის, ან პო ლი ტი კო სე ბის მხრი დან);

 f სა თა ურ ები კლი კე ბის მო საგ რო ვებ ლა დაა შექ მნი ლი და სტა ტი ის ში ნა არ სთან ხში რად კავ ში რი არ აქ ვს;

 f იყ ენ ებს მე ინ სტრი მულ და სო ცი ალ ური მე დი ის თვის და მა ხა სი ათ ებ ელ ლეიაუთს, რაც ზუსტ და ყალბ ახ ალ ამ-
ბავს შო რის გან სხვა ვე ბის და ნახ ვას არ თუ ლებს; იყ ენ ებს ციფ რულ და მულ ტი მე დია გა მო ცე მებს ახ ალი ამ ბე-
ბის გა სავ რცე ლებ ლად (იხ ილ ეთ თა ვი 1).

14 Google Trends-ი გამოსადეგი ინსტრუმენტია სხვადასხვა დროს სხვადასხვა ქვეყანაში პოპულარული საძიებო საკითხების შესახებ 
ინფორმაციის მისაღებად. იხილეთ ბმულზე: https://trends.google.com/trends/?geo=US, 2019 წლის 1 ნოემბრის მონაცემები

აქტივობა (ექსპერტული დონე)

მოსწავლეებს სთხოვეთ, ჩამოწერონ გაყალბებული ფოტოების ან დეზინფორმაციის გავრცელების მიზნით 
შეუსაბამო კონტექსტში გამოყენებული მახასიათებელი ასპექტების სია (იხილეთ: https://libguides.
ashland.edu/fakenews/photos, ან www.abc.net.au/news/science/2018-02-11/ fake-news-hoax-images-digitally-
altered-photos-photoshop/9405776).

სთხოვეთ მოსწავლეებს, წარმოადგინონ რეალური ქეისების სია.

სხვადასხვა მედიაში გამოყენებული ფოტოების გასაანალიზებლად გამოსადეგი ინსტრუმენტია „ინტერკულტურული 
შემთხვეევების ავტობიოგრაფია“, რომელიც ევროპის საბჭოს მიერაა შექმნილი: www.coe.int/autobiography.
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ყალ ბი ახ ალი ამ ბის გა შიფ რვა მა შინ ხდე ბა შე საძ ლე ბე ლი, რო დე საც მომ ხმა რე ბელ ზე ზე გავ ლე ნის მო სახ დე ნად 
გა მო ყე ნე ბუ ლი და მარ წმუ ნე ბე ლი სტრა ტე გი ები იც ით. იქ იდ ან გა მომ დი ნა რე, რომ რთუ ლია ყალ ბი ახ ალი ამ ბის 
გარ კვე ული ას პექ ტე ბის გან სხვა ვე ბა რე ალ ური ამ ბის გან, გთა ვა ზობთ ვორ დლის (Wardle) (2017) გან მარ ტე-
ბას დე ზინ ფორ მა ცი ის კონ სტრუ ირ ებ ის შე სა ხებ, ას ევე, დე ზინ ფორ მა ცი ის კა ტე გო რი ებს ონ ლა ინ თა მა ში დან 
„aboutbadnews.com”, რო მე ლიც Cambridge University-სა და DROG ნი დერ ლან დებ ში და ფუძ ნე ბუ ლი დე ზინ ფორ მა ცი-
ას თან მებ რძო ლი პლატ ფორ მის ერ თობ ლი ვი ნა მუ შე ვა რია. 

რა ტი პის და მარ წმუ ნე ბელ სტრა ტე გი ებს იყ ენ ებს ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი?

გა და სა მოწ მე ბე ლი  
ელ ემ ენ ტე ბი

კითხვე ბი კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბა

ნამ დვი ლად ყალ ბია ამ ბა ვი?

ინ ფორ მა ცია ყალ ბია, შეც დო მაა, მი კერ ძო-
ებ ულია, თუ არ ას წო რი რე პორ ტინ გის სხვა 
ფორ მაა?

ყვე ლა ფე რი, რაც არ ას წო რია, ყალ ბი არ არ ის.
რა გა ნას ხვა ვებს მცდარ და ყალბ ახ ალ ამ ბავს?

სა ტი რა

ახ ალი ამ ბა ვი სა ტი რა დაა ჩა ფიქ რე ბუ ლი, თუ 
ხუმ რო ბად?

ის წავ ლეთ სხვა ობა სა ტი რას, ირ ონი ასა და ხუმ რო ბას 
შო რის.

ვებ ვერ დი/პრო ფი ლი, რო მელ ზეც ამ ბა ვი გა მოქ ვეყ-
ნდა, სა ტი რას/ხუმ რო ბებს აქ ვეყ ნებს?

და ათ ვა ლი ერ ეთ ვებ გვერ დე ბი და პრო ფი ლე ბი, რომ ლე-
ბიც სა ტი რას აქ ვეყ ნე ბენ. რას ამ ჩნევთ?

რა ტომ არ ის რთუ ლი სა ტი რი სა და სი ნამ დვი ლის გან-
სხვა ვე ბა?

რი სი ცოდ ნა მჭირ დე ბა სა ტი რი სა და სხვა ჟურ ნა ლის-
ტუ რი ფორ მა ტე ბის გან სას ხვა ვებ ლად?

ყალბ ახ ალ ამ ბავ ში მო საზ რე ბე ბი და ფაქ ტე ბი ერ თმა-
ნე თის გან გა მიჯ ნუ ლი არ არ ის. რა მი ზე ზით?

სა ტი რა, შე საძ ლოა, მიზ ნად ზი ან ის მი ყე ნე ბას არც 
ის ახ ავ დეს, თუმ ცა, შეც დო მა ში მა ინც შეგ ვიყ ვა ნოს. 
რო გორ?

პერ სო ნი ფი კა ცია

ინ ფორ მა ცი ის წყა რო პერ სო ნი ფი ცი რე ბუ ლია? იც ნობთ პირს/ორ გა ნი ზა ცი ას/კომ პა ნი ას, რო მე ლიც 
„გე სა უბ რე ბათ“, ახ ალი ამ ბის ავ ტორს, ან და სა ხე ლე-
ბულ წყა როს?

დარ წმუ ნე ბუ ლი ხართ, რომ მო ცე მუ ლი პრო ფი ლი ოფ-
იცი ალ ურია? რო გორ და ას კვე ნით? შე ამ ოწ მეთ მომ-
ხმა რებ ლის სა ხე ლი და ვებ გვერ დის მი სა მარ თი.

არ ენ დოთ პრო ფე სი ონ ალ ურ გა მო სა ხუ ლე ბა სა და 
და მა ჯე რებლ სა თა ურს: ეს ფაქ ტო რე ბი ყო ველ თვის 
ლე გი ტი მუ რო ბა ზე არ მი უთ ით ებს.

დის კრე დი ტა ცია

სტა ტია მიზ ნად გარ კვე ულ სა კითხზე, ჯგუფ სა 
თუ ად ამი ან ზე მა დის კრე დი ტე ბე ლი გან ცხა დე-
ბის გავ რცე ლე ბას ის ახ ავს?

იც ოდ ით, რომ ჯგუ ფის/ინ დი ვი დის ოპონენტების 
დის კრე დი ტა ცია ყალ ბი ახ ალი ამ ბის ჩვე ული სტრა ტე-
გიაა? რო დე საც სი ყალ ბის გავ რცე ლე ბა ში ად ან აშა-
ულ ებ ენ, ავ ტო რე ბი, რო გორც წე სი, მას ზე იწყე ბენ 
შე ტე ვას, ვინც ად ან აშა ულ ებს. ხში რად უარ ყო ფენ, 
რომ პრობ ლე მა არ სე ბობს. რა ტომ ამ ჯო ბი ნე ბენ, შე-
უტი ონ თავ დაც ვის ნაც ვლად?
რას გა აკ ეთ ებ დით, დის კრე დი ტა ცი ის მიზ ნით ყალ ბი 
ამ ბის გავ რცე ლე ბა ში რომ და ედ ან აშა ულ ებ ინ ეთ ვინ-
მეს? მო იბ ოდ იშ ებ დით, შურს იძი ებ დით, თუ არ აფ ერს 
მო იმ ოქ მე დებ დით?
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ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი ინ დი ვი დის ან ჯგუ ფის რე-
პუ ტა ცი ასა და ნდო ბას აზი ან ებს? 

გა ნი ხი ლეთ, რო გორ ზა რალ დე ბა ად ამი ან ის რე პუ ტა-
ცია, თუ კი ყალ ბი ახ ალი ამ ბის მსხვერ პლი გახ და.
რა გან სხვა ვე ბაა პო პუ ლა რულ და ჩვე ულ ებ რივ ად ამი-
ან ებს შო რის?

ინ დი ვი დე ბის დის კრე დი ტა ცია კი ბერ ბუ ლინ გის ნა წი-
ლია და ხში რად ად ამი ან ის შე სა ხებ ყალ ბი ახ ალი ამ-
ბე ბის გავ რცე ლე ბას მო იც ავს.
ოდ ეს მე თქვენ ან თქვენს ახ ლო ბელს შეგ ხე ბი ათ 
ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი?
გა გი გი ათ ცნო ბი ლი ად ამი ან ის დის კრე დი ტა ცი ის 
შე სა ხებ? რა როლს თა მა შობს დე ზინ ფორ მა ცია ამ 
კონ ტექ სტში?

ემ ოცია

რა ემ ოცი ებს იწ ვევს კონ ტენ ტი? აღ შფო თე-
ბას, შიშს, ემ პა თი ას?

ემ ოცი ური კონ ტენ ტი ად ამი ან ის ბა ზი სურ გრძნო-
ბებს ეხ ება. ნიშ ნავს ეს, რომ ამ ბა ვი აუც ილ ებ ლად 
ყალ ბია? რა გან სხვა ვე ბაა ემ ოცი ებ ზე „მო თა მა შე“ 
ყალბ ახ ალ ამ ბავ სა და „ემ ოცი ურ“ ახ ალ ამ ბავს შო-
რის?

გახ სენ დე ბათ ყალ ბი ახ ალი ამ ბის მა გა ლი თი, რო მე-
ლიც ად ამი ან ის ემ ოცი ებ ზე „თა მა შობს“? რა ემ ოცი-
ები ჭარ ბობს ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის კონ ტექ სტში?

მი მე ბი ყალ ბი ახ ალი ამ ბის ემ ოცი ური ზე გავ ლე ნის 
სა კითხში დიდ როლს თა მა შობს. რა ტომ?

მარ კე ტინ გი, ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის მსგავ სად, ემ-
ოცი ებს მომხმარებლის, ან მკითხვე ლის ყუ რადღე ბის 
მი საპყრო ბად იყ ენ ებს.
მარ კე ტინ გულ საქ მი ან ობ აში ემ ოცი ებ ის გა მო ყე ნე ბის 
შე სა ხებ მნიშ ვნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ას ამ ბმულ ზე გა ეც-
ნო ბით – www.smartinsights. com/content-management/
content- marketing-creative-and-formats/ emotional-
content-to-earn-attention
– იპ ოვ ეთ მსგავ სე ბე ბი და სხვა ობ ები ყალბ ახ ალ 
ამ ბებ თან.

პო ლა რი ზა ცია

ნამ დვილ კონ ტენ ტთან შე და რე ბით რამ დე ნად 
შეც დო მა ში შემ ყვა ნია ჰედ ლა ინ ები, ვი ზუ ალ ები 
და ილ უს ტრა ცი აზე მიბ მუ ლი ტექ სტი? რე ალ ური კონ-
ტენ ტი ყალბ კონ ტექ სტად ხომ არაა გა სა ღე ბუ ლი?

ნამ დვი ლი და მცდა რი კონ ტენ ტის გა ერ თი ან ება რა-
ტომ იწ ვევს პო ლა რი ზა ცი ას?
რო გორ შე იძ ლე ბა, მცდარ მა კონ ტექ სტურ მა ინ ფორ-
მა ცი ამ შექ მნას კონ ფლიქ ტი?

რა მი ზა ნი აქ ვს კონ ტენ ტს: მო საზ რე ბის პო პუ-
ლა რი ზა ცია, თუ კონ ფლიქ ტის გა მოწ ვე ვა?

პო ლა რი ზა ცი ის მიზ ნით შექ მნი ლი დე ზინ ფორ მცია 
უფ სკრულს ზრდის გან სხვა ვე ბულ მო საზ რე ბებ სა და 
არ გუ მენ ტებს შო რის. რა მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა ორ მხა-
რეს შო რის კონ ფლიქ ტის გაღ რმა ვე ბა?

რა ტომ იყ ენ ებ ენ ვებ გვერ დე ბი და სო ცი ალ ური მე დი ის 
პრო ფი ლე ბი პო ლა რი ზა ცი ას ან ცრუ ამ პლი ფი კა ცი ას მიმ-
დე ვარ თა/ფო ლოუერთა მო სა მა ტებ ლად?

რა ტომ იყ ენ ებ ენ პო ლი ტი კურ კო მუ ნი კა ცი აში პო ლა-
რი ზა ცი ის სტრა ტე გი ებს?
 გა ნი ხი ლეთ კავ ში რი ყალბ ახ ალ ამ ბებ სა და პო ლი ტი-
კურ პო ლა რი აზ აცი ას შო რის.
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ტრო ლინ გი

კონ ტენ ტი მიზ ნად ის ახ ავს ინ დი ვი დებ სა და 
სა ზო გა დო ებ ას შო რის კონ ფლიქ ტის გაღ ვი-
ვე ბას?

„ტრო ლინ გი“ ემ ოცი ური პა სუ ხის მი ზან მი მარ თულ გა-
მოწ ვე ვას ემ სა ხუ რე ბა ყალ ბი, მა ნი პუ ლი რე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ის ან კონ ფრონ ტა ცი ული კო მენ ტა რე ბის 
სა შუ ალ ებ ით.
იც ით ტრო ლინ გის შემ თხვე ვე ბი? შე გიძ ლი ათ ახ სნათ, 
რო გორ მუ შა ობს ტრო ლინ გი?

ტრო ლინ გი ახ ლო კავ შირ შია ემ ოცი ებ თან - რო გორ?

თქვენ პოს ტს კონ ფრონ ტა ცი ული ტო ნით პა სუ ხო-
ბენ. თქვენ დაგ ტრო ლეს. რო გორ რე აგ ირ ებთ?

თქვე ნი აზ რით, რა ტომ იქ ცე ვი ან ასე ტრო ლე ბი? რა 
მი ზა ნი აქ ვთ?

ოდ ეს მე „ტრო ლე ბის ფაბ რი კა ზე“ თუ გსმე ნი ათ? მო იკ-
ვლი ეთ სა კითხი.

კონ სპი რა ცია

შე იც ავს კონ ტენ ტი კომ პლექ სურ ფე ნო მენს ან 
მოვ ლე ნას, რო მე ლიც შექ მნი ლია კომ პა ნი ებ ის 
ან ინ სტი ტუ ცი ებ ის მი ერ „რი გი თი ად ამი ან ებ-
ის“ მო სატყუ ებ ლად?

შე ამ ოწ მეთ ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი კონ სპი რა ცი-
ული თე ორი ებ ის სია Snopes-ზე: გეც ნოთ რამ დე ნი-
მე? რო მე ლი მათ გა ნის გჯე რათ? რა ტომ?

რო მელ სა კითხებს უკ ავ შირ დე ბა თქვენს ქვე ყა ნა ში 
„კონ სპი რა ცი ული თე ორი ები“? რო გორ გგო ნი ათ, 
რა ტო მაა თქვენს ქვე ყა ნა ში მო ცე მუ ლი სა კითხე ბი 
მნიშ ვნე ლო ვა ნი?

რო გო რია კონ სპი რა ცი ული თე ორი ებ ის კო მუ ნი კა-
ცია? რომ ლე ბია ყვე ლა ზე მნიშ ვნე ლო ვა ნი სა კო მუ-
ნი კა ციო არ ხე ბი? რა როლს თა მა შობს სო ცი ალ ური 
მე დია?

და მა ტე ბი თი სა კითხა ვი

ევ რო საბ ჭოს ან გა რი ში, რო მე ლიც ვორ დლი სა და დე რაქ შა ნის (Wardle and Derakhshan) (2017) ნა მუ შე ვა რია, 
„ინ ფორ მა ცი ული აშ ლი ლო ბა: კვლე ვი სა და პო ლი ტი კის წარ მო ებ ის ინ ტერ დის ციპ ლი ნუ რი ჩარ ჩო“, შე იც ავს ფაქ-
ტჩე კინ გის ნა ცი ონ ალ ურ ვებ გვერ დებს 20 ევ რო პუ ლი ქვეყ ნი დან. იხ ილ ეთ ბმულ ზე: www.coe.int/en/web/freedom-
expression/information-disorder.

ტრანსვერსიული აქტივობები

მოსწავლეებს სთხოვეთ, „get bad news” ითამაშონ. ისინი დროებით ყალბი ახალი ამბის ავტორები გახდებიან 
და თავად ცდიან იმ მექანიზმების გამოყენებას, რომლებიც დეზინფორმაციის უკან დგას. იხილეთ ბმული: www.
getbadnews.com.

სთხოვეთ მათ, თავად შექმნან და წარმოადგინონ ყალბი ახალი ამბები. დანარჩენმა მოსწავლეებმა ზემოთ 
მოცემული სტრატეგიებისა და გზამკვლევების გამოყენებით უნდა დაადასტურონ ახალი ამბის სიყალბე. 
შეგიძლიათ, შემდეგი აპლიკაციები გამოიყენოთ (ონლაინ მრავალ ასეთს იპოვით):

 f www.thefakenewsgenerator.com

 f https://breakyourownnews.com
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ყალბიახალიამბებისმენეჯმენტი

მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბი გა მოკ ვე თი ლი მა ხა სი ათ ებ ლე ბი სა და სტრა ტე გი ებ ის კუთხით უკ-
ვე გა ვა ან ალ იზ ეთ, მნიშ ვნე ლო ვა ნია ვი ცო დეთ, რომ მა თი აღ მო ჩე ნის თა ნა ვე იწყე ბა ურ თუ ლე სი პრო ცე სი - ონ-
ლა ინ დე ზინ ფორ მა ცი ას თან ბრძო ლა. 

კომ პე ტენ ცი ებ ის გან სა ვი თა რებ ლად აუც ილ ებ ელია, მოს წავ ლე ებ მა ის ფა ქი ზი მე ქა ნიზ მე ბი გა ით ვა ლის წი ნონ, 
რომ ლე ბიც ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის ან ალ იზ ის პრო ცეს ში თვა ლით ხი ლუ ლი არ არ ის. მომხმარებლები შე საძ ლოა, თა-
ვის და უნ ებ ურ ად გა ეხ ვნენ და მარ წმუ ნე ბე ლი ფე ნო მე ნის გავ ლე ნის ქვეშ, რის შემ დე გაც რთუ ლია, „გვერ დით გად-
გე“ და ობი ექ ტუ რად შე აფ ასო სა კუ თა რი ქმე დე ბა. 

ერთ-ერ თი ფა ქი ზი ეფ ექ ტი ეგ რეთ წო დე ბუ ლი „მძი ნა რის ეფ ექ ტია“ (მი ულ ერი და დე ნე რი 2017: 14) (Muller and 
Denner 2017: 14). მომ ხმა რე ბე ლი მიდ რე კი ლია და ივ იწყოს ინ ფო რა ცი ის წყა რო იმ ის მი უხ ედ ავ ად, ენ დო ბა თუ 
არა მას. თუმ ცა, მე ტა დაა მიდ რე კი ლი გა იხ სე ნოს ინ ფორ მა ცია, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც ის უკ ვე არ-
სე ბულ მო საზ რე ბებს უმ ყა რებს (მი კერ ძო ება). „მძი ნა რის ეფ ექ ტი“ სო ცი ალ ური მე დი ის პოს ტებ ზეც ვრცელ დე ბა. 

კი დევ ერ თი და მარ წმუ ნე ბე ლი ეფ ექ ტი „სი მარ თლის ეფ ექ ტია“ (ibid.: 15). თუ კი „მძი ნა რის ეფ ექ ტი“ ინ ფორ მა ცი ის 
წყა როს შე ეხ ება, „სი მარ თლის ეფ ექ ტი“ გავ ლე ნას ახ დენს იმ მომ ხმა რე ბელ ზეც კი, რო მე ლიც მუდ მი ვად იბ რძვის 
ყალ ბი ან ცრუ ინ ფორ მა ცი ის წი ნა აღ მდეგ. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ მომ ხმა რე ბელ მა ამ ბის სი ყალ ბის შე სა ხებ 
და საწყის ში ვე იც ის, დრო ის გას ვლას თან და ამ ბის მუდ მივ რო ტა ცი ას თან ერ თად, მის სი მარ თლე ში რწმუნ დე ბა. 
ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი შე საძ ლოა, „უფ რო მარ თა ლი“ გახ დეს, ვიდ რე ის ამ ბა ვი, რო მე ლიც უკ ვე ვი ცით. ეს ეფ ექ-
ტი გან სა კუთ რე ბუ ლად ხში რია კონ სერ ვა ტო რუ ლი/მე მარ ჯვე ნე პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცი ის მქო ნე მო ქა ლა ქე ებ ში 
(არ ენ დტი, ჰაი და ბე ქი 2019: 183) (Arendt. Hai, and Beck 2019: 183).

სი მარ თლის ეფ ექ ტის პო ზი ტი ურ მხა რედ შეგ ვიძ ლია, მომ ხმა რებ ლის ეჭ ვი მი ვიჩ ნი ოთ: რო დე საც ის მუდ მი ვად 
ხვდე ბა ერ თსა და იმ ავე ამ ბავს, ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის მა ხა სი ათ ებ ელი და მარ წმუ ნე ბე ლი სტრა ტე გი ებ ის მი მართ 
რე ზის ტენ ტუ ლო ბა უყ ალ იბ დე ბა და ეჭ ვი შე აქ ვს ამ ბის სის წო რე ში. ას ეთ შემ თხვე ვა ში, მომხმარებელთან კონ-
ტაქ ტის სიხ ში რე გარ კვე ულ დო ნეს აჭ არ ბებს და ნაკ ლე ბე ფექ ტუ რი ხდე ბა. 

თუმ ცა, შე საძ ლე ბე ლია, სა პი რის პი როც მოხ დეს: „უკუ აფ ეთ ქე ბის ეფ ექ ტი“ (ibid.: 184) ერ თგვარ „თავ დაც ვას“ გუ-
ლის ხმობს იმ მომ ხმა რე ბელ თა მხრი დან, რო მელ თაც ყალ ბი ამ ბის სჯე რათ, ხო ლო და ნარ ჩე ნე ბი მის სი ყალ ბე ზე 
მი უთ ით ებ ენ (იხ ილ ეთ თა ვი 1). ას ეთი მოვ ლე ნა გან სა კუთ რე ბუ ლად ხში რია, რო დე საც მტკი ცე ბა მათ რწმე ნებ სა 
და იდე ოლ ოგი ას არ შე ეს აბ ამ ება. 

ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო ვა ნია, მოს წავ ლე ები და აკ ვირ დნენ სა კუ თარ ქცე ვას და ყვე ლა ის ეფ ექ ტი გა ით ვა ლის წი ნონ, 
რო მე ლიც ხელს უწყობს ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გავ რცე ლე ბას, რად გან რთუ ლია ას ეთი შე ფა რუ ლი და მარ წმუ ნე ბე ლი 
ფე ნო მე ნე ბის გარ ჩე ვა. 

ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი აღ მო ჩე ნი ლია - რო გორ ვიქ ცე ვით შემ დგომ?

მო ცე მუ ლი სია იმ რჩე ვებს მო იც ავს, რომ ლე ბიც დე ზინ ფორ მა ცი ის აღ მო ჩე ნის, ან ალ იზ ისა და ამ ბის სი ყალ ბის 
იდ ენ ტი ფი ცი რე ბის შემ დეგ დაგ ვჭირ დე ბა. 

აქტივობა

ეფექტები კარგი ეფექტით!

მოსწავლეებთან ერთად განიხილეთ ყალბი ახალი ამბების  სხვადასხვა დამარწმუნებელი ეფექტი და სთხოვეთ, 
თითოეული მათგანის ვიზუალიზაცია მოახდინონ.

 f მოახდინეთ ეფექტის ვიზუალიზაცია Mind Map დიაგრამის, ან Flow ჩარტის მეშვეობით. 

 f შექმენით ინტერნეტში ყალბი ახალი ამბების მოგზაურობის თაიმლაინი: შეადარეთ ქრონოლოგია, 
ლაიქებისა და გაზიარებების რაოდენობა, შეადარეთ სამივე ელემენტი.

 f მოაწყვეთ როლური თამაშები - ყალბი ახალი ამბის ავტორი, მომხმარებელი და დამარწმუნებელი 
ეფექტი.

 f განიხილეთ ყველა არგუმენტი, რომელსაც მოთამაშე იყენებს.

 f დაუკვირდით საკუთარ ქცევას: ახალი ამბების რომელ წყაროებს არ ამოწმებთ არასდროს? ამის მიზეზი 
მათდამი ნდობაა? განიხილეთ კლასში. 
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გა ას აჩ ივ რეთ!
მომ ხმა რებ ლებს შე უძ ლი ათ, შე უს აბ ამო კონ ტენ ტი სო ცი ალ ური მე დი აპ ლატ ფორ მე ბის ად მი ნის ტრა ტო რებ თან 
გა ას აჩ ივ რონ. ის ეთი დი დი პლატ ფორ მე ბი, რო გო რე ბი ცაა Facebook-ი (Instagram-ისა და WhatsApp-ის მფლო ბე-
ლი კომ პა ნია) და Google-ი რე პორ ტის სხვა დას ხვა არ ჩე ვანს სთა ვა ზო ბენ მომ ხმა რებ ლებს. 

Facebook-ი გთა ვა ზობთ სერ ვისს, რო მე ლის დახ მა რე ბი თაც შე გიძ ლი ათ, პოს ტი ყალ ბი ახ ალი ამ ბის კა ტე გო რი-
აში ინ დი ვი დუ ალ ურ ად მო ნიშ ნოთ.

Facebook-ის სქრინ შო თი (18 ივ ლი სი, 2019 წე ლი)

Instagram-ი, მე ორე მხრივ, ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის და სა რე პორ ტებ ლად კონ კრე ტულ ინ სტრუ მენ ტს არ გთა ვა ზობთ, 
თუმ ცა, გიჩ ვე ნებთ იმ შე უს აბ ამო ქმე დე ბე ბის სი ას, რომ ლე ბიც შე გიძ ლი ათ, გა ას აჩ ივ როთ.

Instagram-ის სქრინ შო თი (18 ივ ლი სი, 2019 წე ლი)
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მე სენ ჯერ-აპ ლი კა ცია WhatsApp-ი გთა ვა ზობთ რჩე ვებს, თუ რო გორ გა უმ კლავ დეთ ონ ლა ინ დე ზინ ფორ მა ცი ას. 
„რჩე ვე ბი ჭო რებ თან და ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან საბ რძოლ ვე ლად“ შე გიძ ლი ათ შემ დეგ სექ ცი აში იპ ოვ ოთ: Settings/
Help/FAQ/Security and Privacy.

WhatsApp-ის სქრინ შო თი (18 ივ ლი სი, 2019 წე ლი)

არ გა აზი არ ოთ!
ყალ ბი ახ ალი ამ ბის გა ზი არ ება მის გაძ ლი ერ ებ ასა და ზე გავ ლე ნის ზრდას ნიშ ნავს და სხვა თა (მავ ნე) ინ ტე რე-
სე ბის „ელ ჩო ბას“ წა აგ ავს (მაგ.: ეკ ონ ომ იკ ური, სო ცი ალ ური, ან პო ლი ტი კუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი). რა წამ საც ყალ-
ბი ამ ბა ვი გავ რცე ლე ბას იწყებს, ცირ კუ ლა ცი ის შე ჩე რე ბა თით ქმის შე უძ ლე ბე ლია იმ ის მი უხ ედ ავ ად, სი ყალ ბის 
კო მუ ნი კა ცი ის შემ დეგ გა მოქ ვეყ ნდე ბა თუ არა ნამ დვი ლი ამ ბა ვი. გარ და ამ ისა, დე ზინ ფორ მა ცი ის გა ზი არ ება 
სი მარ თლის ეფ ექ ტის ამ ოქ მე დე ბას უწყობს ხელს (მი ულ ერი და დე ნე რი 2017: 15) (Muller and Denner 2017: 15).

ყალ ბი ახ ალი ამ ბის გავ რცე ლე ბის თვის თა ვის არ იდ ება მარ ტი ვია. უბ რა ლოდ, არ აფ ერი გა აკ ეთ ოთ - არ და ალა იქ-
ოთ, არ გა აზი არ ოთ. მის გავ რცე ლე ბას შე საძ ლოა, ბევ რი ნე გა ტი ური შე დე გი მოჰ ყვეს: ად ამი ან ებ ის შერ ცხვე ნა, 
ძა ლა დო ბის წა ხა ლი სე ბა, სი ძულ ვი ლის გაღ ვი ვე ბა, ად ამი ან ებ ის და ზა რა ლე ბა რო გორც ფი ზი კუ რად, ისე - ფსი ქო-
ლო გი ურ ად (ატ ივ ის იმო 2017) (Attivissimo 2017).

იყ ავ ით ზრდი ლო ბი ანი! 
ონ ლა ინ გა ზი არ ებ ის, გა მოქ ვეყ ნე ბი სა და და კო მენ ტა რე ბის პრო ცეს ში ყალ ბი ახ ალი ამ ბის თვის „ძა ლა უფ ლე ბის 
წარ თმე ვა“ სწო რი კო მუ ნი კა ცი ის გა მო ყე ნე ბით შე იძ ლე ბა. იტ ალი ური პრო ექ ტი Parole O_Stili15 სი ძულ ვი ლის, ძა-
ლა დო ბი სა და აგ რე სი ის წა ხა ლი სე ბის აღ საკ ვე თად სა კო მუ ნი კა ციო რჩე ვებს გვთა ვა ზობს სიტყვე ბი სა და კო-
მუ ნი კა ცი ის პა სუ ხის მგებ ლი ან ად გა მო ყე ნე ბის თვის, გან სა კუთ რე ბით მა შინ, რო დე საც სა კითხი დე მოკ რა ტი ულ 
და პო ლი ტი კურ კონ ტექ სტს ეხ ება. ქვე მოთ მო ცე მუ ლია ძი რი თა დი პუნ ქტე ბი (შე მოკ ლე ბუ ლი და ად აპ ტი რე ბუ ლი)16:

15 https://paroleostili.it/cambiostile/?lang=en, მონაცემები მიღებულია 2019 წლის 2 ნოემბერს
16 აღნიშნულ საკითხზე სწავლების დიდაქტიკური მასალები ხელმისაწვდომია ბმულზე: http://paroleostili.com/materiale-didattico, მონაცემები 
მიღებულია 2019 წლის 2 ნოემბერს

აქტივობა

მოსწავლეებს სთხოვეთ, WhatsApp-ში ყალბი ახალი ამბების აღმოსაჩენად მითითებული რჩევები იპოვონ 
და ჯგუფში მიმოიხილონ. 

 f იპოვეთ ერთი ყალბი ახალი ამბავი სოციალურ მედიაში და სთხოვეთ მოსწავლეებს, WhatsApp-ის 
რჩევები ამ ამბავთან მიმართებაში გამოიყენონ. რამდენად მუშაობს ეს მექანიზმი? რომელი რჩევა 
გამოადგებათ სხვა ინფორმაციასთან მიმართებაში?

 f სთხოვეთ მოსწავლეებს, WhatsApp-ის ისტორია შეამოწმონ. მეგობრებთან მიმოწერის პროცესში 
თუ შეხვედრიათ ყალბი ახალი ამბები? სთხოვეთ, გაჩვენონ ამბავი და მაგალითები მოგიყვანონ. 
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1. ვირ ტუ ალ ური სამ ყა რო რე ალ ურია
ვი ცი, რომ კო მუ ნი კა ცია სა ზო გა დო სი კე თის მომ ტა ნი ქმე დე ბე ბის ნა წი ლია. მე ყო ველ თვის ვი ღებ პა სუ ხის-
მგებ ლო ბას ჩემს კო მუ ნი კა ცი აზე რო გორც ონ ლა ინ, ისე - ოფ ლა ინ. სო ცი ალ ურ ქსელს არ მი ვიჩ ნევ თა ვი სუ ფალ 
ზო ნად, სა დაც ყვე ლა ფე რი და საშ ვე ბია.
2. კო მუ ნი კა ცია შენს რა ობ ას გან საზღვრავს
ჩე მი კო მუ ნი კა ცია გან მსაზღვრავს მე. ყო ველ თვის დარ წმუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ჩე მი კო მუ ნი კა ცია და კო მუ ნი კა-
ცი ის სა გა ნი პა სუ ხის მგებ ლი ანია. 
3. სიტყვე ბი გან საზღვრავს აზ რებს
ჩემს იდე ებ სა და მის წრა ფე ბებს იმ დე ნად ზუს ტად გან ვსაზღვრავ, რამ დე ნა დაც შე მიძ ლია. მე დი ას პი რა დი სარ გებ-
ლის მი სა ღე ბად არ ვი ყე ნებ და გავ რცე ლე ბულ შე ურ აცხმყო ფელ თუ და უს აბ უთ ებ ელ ცნო ბებს არ ას ოდ ეს ვავ რცე ლებ 
მხო ლოდ იმ იტ ომ, რომ სა ინ ტე რე სოა.
4. მო ის მი ნე, სა ნამ სა უბ არს და იწყებ
ყო ველ თვის ვუს მენ მო წი ნა აღ მდე გე ებ ის არ გუ მენ ტებს მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, ვი ზი არ ებ თუ არა მათ შე ხე დუ ლე-
ბებს. არ ვაწყვე ტი ნებ, არ ვა მა ხინ ჯებ მათ სიტყვებს, რა თა თა ვად უკ ეთ ესი გა მოვ ჩნდე. მო ნო ლოგს დი ალ ოგ სა 
და დის კუ სი ას ვარ ჩევ. 
5. სიტყვე ბი ხი დია
მჯე რა სა კუ თა რი სიტყვე ბი სა და იდე ებ ის ძა ლის. ჩემს მო წი ნაააღმდეგეს არ გუ მენ ტებს ვუ პი რის პი რებ და მსურს, 
დი ალ ოგ ში შე ვი დე მას თან, რა თა და ვარ წმუ ნო და არა გა ვა ნად გუ რო.
6. სიტყვებს შე დე გე ბი მოჰ ყვე ბა
მჯე რა, რომ სა ჯა რო დე ბა ტე ბი, რო გო რი მწვა ვეც არ უნ და იყ ოს, ყვე ლა მხა რის გაზ რდას უნ და ემ სა ხუ რე ბო დეს. 
სა ნამ გა ნაცხადს გა ვა კე თებ, ყო ველ თვის ვფიქ რობ შე დეგ ზე.
7. გა ზი არ ება პა სუ ხის მგებ ლო ბაა
ის, რა საც სა ჯა როდ ვა ზი არ ებ, ჩემს სან დო ობ ას გან საზღვრავს. არ ვქმნი, არ ვავ რცე ლებ და ხელს არ ვუწყობ 
ყალბ, მა ნი პუ ლი რე ბულ ან შეც დო მა ში შემ ყვან ახ ალ ამ ბებს, ინ ფორ მა ცი ასა და მო ნა ცე მებს.
8. იდე ები გან ხილ ვას ექ ვემ დე ბა რე ბა, თუმ ცა, ად ამი ან ები პა ტი ვის ცე მას იმ სა ხუ რე ბენ
სა კუ თა რი იდე ებ ის თვის ვიბ რძვი და ვე წი ნა აღ მდე გე ბი ის ეთ აზ რებს, რო მელ თა სიმ ცდა რე შიც დარ წმუ ნე ბუ ლი 
ვარ, თუმ ცა, ამ ას ყო ველ თვის კონ ტენ ტის დო ნე ზე ვა კე თებ. პა ტივს ვცემ მო წი ნა აღ მდე გეს და მის პი რად მო-
საზ რე ბას. არ დავ ცი ნი, არ ას ოდ ეს მი ვა წერ ის ეთ გან ცხა დე ბას, რო გო რიც არ ას ოდ ეს გა უკ ეთ ებია.
9. შე ურ აცხყო ფა არ გუ მენ ტი არ არ ის
ვი ცი, რომ შე ურ აცხყო ფა ამ ცი რებს რო გორც ავ ტორს, ისე ად ამი ანს, რომ ლის კე ნა ცაა ის მი მარ თუ ლი. სწო რედ 
ამ იტ ომ, არ ას ოდ ეს ვა ყე ნებ შე ურ აცხყო ფას და არც და მამ ცი რე ბე ლი კო მენ ტა რე ბის ავ ტორს შე ურ აცხვყოფ. 
10. დუ მი ლიც კო მუ ნი კა ციაა

რო დე საც ვსა უბ რობ, ვამ ყა რებ რე ლე ვან ტურ, აზ რი ან კო მუ ნი კა ცი ას. რო დე საც დუ მილს ვარ ჩევ, მა საც აქ ვს აზ რი 
და რე ლე ვან ტუ რო ბა.

აქტივობა

მოსწავლეებს სთხოვეთ, სოციალურ მედიაში კომუნიკაციის ისეთი მაგალითები იპოვონ, რომლებშიც მხარეები 
პატივისცემით ეპყრობიან მოწინააღმდეგეს, ან პირიქით. 
შეაჯამეთ მაგალითები და განსაზღვრეთ:

 f ვინ აწარმოებს კომუნიკაციას?
 f რა მიზანს ემსახურება მათი კომუნიკაცია?
 f რა არის დისკუსიის საგანი?
 f რა არის დისკუსიის კონტექსტი?
 f როგორ შეიცვალა კომუნიკაცია სოციალურ მედიაში? რა ტიპის კომუნიკაცია გვაქვს სოციალურ 

მედიაში? კომუნიკაცია მხოლოდ ვერბალურად მყარდება?
 f რა დადებითი და უარყოფითი მხარეები აქვს სოციალურ მედიაში კომუნიკაციას?
 f რა კავშირშია ყალბი ახალი ამბები და კომუნიკაცია?
 f კლასში განიხილეთ ონლაინკომუნიკაციის მნიშვნელობა საზოგადოებისთვის და ინდივიდისთვის. 
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გა აფ რთხი ლეთ სხვე ბიც!
რო გორც პირ ველ თავ შიც აღ ვნიშ ნეთ, სო ცი ალ ური მე დი ის ად მი ნის ტრა ტო რე ბი და ფაქ ტჩე კე რე ბი ყალ ბი ახ ალი 
ამ ბე ბის შე სა ხებ გვაფ რთხი ლე ბენ. სამ წუ ხა როდ, გა მაფ რთხი ლე ბე ლი შეტყო ბი ნე ბე ბის ეფ ექ ტი ნა თე ლი არ არ-
ის და მე ტი კვლე ვაა სა ჭი რო იმ ის გა სარ კვე ვად, რა ტი პის კო მუ ნი კა ციაა შე დე გი ანი. 

მა გა ლი თად, „მძი ნა რის ეფ ექ ტი“ მხო ლოდ გაფ რთხი ლე ბით ვერ აღ მო იფხვრე ბა, რად გან გა მაფ რთხი ლე ბე ლი 
შეტყო ბი ნე ბე ბი, ძი რი თა დად, ინ ფორ მა ცი ის წყა როს და ბალ სან დო ობ აზე მი უთ ით ებს, თუმ ცა, მკითხვე ლის 
გო ნე ბა ში ინ ფორ მა ცი ის წყა რო კი არა, თა ვად ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი რჩე ბა (მი ულ ერი 2017: 16) (Muller 2017: 16).

გა მაფ რთხი ლე ბელ მა შეტყო ბი ნე ბებ მა, შე საძ ლოა, რე ზის ტენ ტო ბამ დეც კი მიგ ვიყ ვა ნოს (უკუ აფ ეთ ქე ბის ეფ-
ექ ტი) და ბრა ზის, გან რის ხე ბის ეფ ექ ტი გა მო იწ ვი ოს, რად გან, რიგ შემ თხვე ვებ ში, მკითხვე ლებს ახ ალი ამ ბის 
სჯე რათ და გაფ რთხი ლე ბას გა დაწყვე ტი ლე ბის მი ღე ბის თა ვი სუ ფალ არ ჩე ვან ში ჩა რე ვად აღ იქ ვა მენ (ibid.: 17). 
ეფ ექ ტი ბევ რად ძლი ერია სო ცი ალ ური მე დი ის კონ ტექ სტში და სა ზო გა დო ებ ის კონ სერ ვა ტო რუ ლი/მე მარ ჯვე ნე 
პო ლი ტი კუ რი ორი ენ ტა ცი ის ად ამი ან ებ ში, რად გან ას ეთ გა მაფ რთხი ლე ბელ შეტყო ბი ნე ბებს, კვლე ვე ბის მი ხედ-
ვით, მათ ზე ზე გავ ლე ნა არ აქ ვთ. გა მაფ რთხი ლე ბე ლი შეტყო ბი ნე ბის ეფ ექ ტი მე ტია, რო დე საც მომ ხმა რე ბე ლი 
მას გა ზი არ ებ ის წინ იღ ებს, თუმ ცა, ამ დაშ ვე ბის გა სამ ყა რებ ლად მე ტი კვლე ვაა სა ჭი რო (არ ენ დტი, ჰე იმ ანდ ბე ქი 
2019) (Arendt, Haimand Beck 2019).

კი დევ ერ თი ვერ სია, რო მე ლიც პირ ველ თავ ში მი მო ვი ხი ლეთ, ყალ ბი ახ ალი ამ ბის ონ ლა ინ გა მო ჩე ნის თა ნა ვე 
წაშ ლაა. ამ ქმე დე ბის გან ხორ ცი ელ ება საკ მა ოდ რთუ ლია, რად გან ის პირ და პირ ეხ ება სიტყვი სა და გა მო ხატ ვის 
თა ვი სუფ ლე ბის პრინ ციპ სა და დე მოკ რა ტი ულ ღი რე ბუ ლე ბებს. გარ და ამ ისა, მომ ხმა რებ ლე ბი, რომ ლე ბიც სა კუ თა-
რი მო საზ რე ბე ბის შე სა ბა მის კონ ტენ ტს ტრა დი ცი ულ სო ცი ალ ურ მე დი აში ვერ პო ულ ობ ენ, აუც ილ ებ ლად იპ ოვი ან 
ალ ტერ ნა ტი ვას ნაკ ლებ კონ ტრო ლი რე ბად და რე გუ ლი რე ბულ გა რე მო ში. და ბო ლოს, თუ კი ტრა დი ცი ული და სე რი ოზ-
ული მე დია იდე ოლ ოგი ური კონ ტენ ტის შემ ცვე ლი ამ ბე ბის წაშ ლას და იწყებს, პო პუ ლის ტე ბი მხო ლოდ და მხო ლოდ 
დარ წმუნ დე ბი ან სა კუ თარ კონ სპი რა ცი ულ რწმე ნა ში ინ ტე ლექ ტუ ალ ური ელ იტ ის შე სა ხებ (მი ულ ერი 2017: 19) (Muller 
2017: 19).

არ ან აკ ლებ მნიშ ვნე ლო ვა ნია, ყალ ბი ახ ალი ამ ბის აღ მო ჩე ნის შემ დეგ მტკი ცე ბუ ლე ბებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი დი ალ ოგი 
შედ გეს, და სა ხელ დეს დე ტა ლე ბი, რო მელ თა შეც ვლაც სა ჭი როა სა პი რის პი რო აზ რის მქო ნე თა მე ურ ვე ობ ის გა რე შე 
(იხ ილ ეთ „უკუ აფ ეთ ქე ბის ეფ ექ ტი“) (ibid. 21).

ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან ბრძო ლა ში კი დევ ერთ სტრა ტე გი ას „სი მარ თლის სენ დვიჩ თე ორია“ ეწ ოდ ება, რო მელ საც 
პრო პა გან დის სა კითხზე მო მუ შა ვე კოგ ნი ტუ რი მეც ნი ერი და ლინ გვის ტი ჯორჯ ლა კო ფი (George Lakoff) გვთა-
ვა ზობს. პირ ვე ლი ნა ბი ჯი ახ ალ ამ ბავ ში გად მო ცე მუ ლი მოვ ლე ნის მას შტა ბუ რი სუ რა თის აღ ქმაა. შემ დეგ რე-
პორ ტი ყუ რადღე ბის გა მახ ვი ლე ბის გა რე შე, გაფ რთხი ლე ბა ფაქ ტჩე ქინ გის არ გუ მენ ტე ბით და ას აბ უთ ეთ. „თა-
ვი აარ იდ ეთ ტყუ ილ ებ ის თა ვი დან მო ყო ლას, სა თა ურ ებ ში, გან მარ ტე ბებ სა და ტვი ტებ ში გა მო ტა ნას. რად გან 
სწო რედ გავ რცე ლე ბა აძ ლევს ყალბ ახ ალ ამ ბავს ძა ლა უფ ლე ბას. სწო რედ ასე მუ შა ობს პრო პა გან და ად ამი ან ის 
ტვინ ზე: მუდ მი ვი გა მე ორ ებ ით, მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ გა მე ორ ება, შე საძ ლოა, ფაქ ტჩე კინ გის არ გუ მენ ტებს 
მო იც ავ დეს“17.

17 https://wapo.st/3jgcc0xM

აქტივობა

გახდი ფაქტჩეკერი!

 f აწარმოეთ ციფრული დღიური მოსწავლეებისთვის წარსადგენად (მაგ.: Word-ის დოკუმენტი Google 
Drive-ზე), ან გამოიყენეთ აპლიკაციები ჩანაწერების საწარმოებლად; სთხოვეთ მათ, ყოველდღიურად 
მოგაწოდონ ინფორმაცია ონლაინში კითხვის ქცევასთან და (ყალბი) ახალი ამბების აღმოჩენასთან 
დაკავშირებით. 

 f სთხოვეთ მოსწავლეებს, ჩაინიშნონ ნიუსები ბმულებით დაშეარებულ დოკუმენტში და კომენტარებიც 
გააკეთონ.

 f კვირის დასასრულს (ან კონკრეტული დათქმული პერიოდის გასვლის შემდეგ), შედეგები ერთმანეთს 
გაუზიარეთ და განიხილეთ ჩანიშნული ნიუსების გავრცელების საკითხი.

 f მოსწავლეებთან ერთად განიხილეთ, ჩამოწერილი ნიუსებიდან რომელს ჰქონდა ყველაზე მეტი გავლენა 
და გამაფრთხილებელი სტრატეგიები შეიმუშავეთ მათ წინააღმდეგ საბრძოლველად.
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ჯორჯ ლა კო ფი @georgelakoff, Twitter, 1 დე კემ ბე რი, 2018 წე ლი (სქრინ შო თი)

ფაქ ტჩე კინ გი: ნამ დვი ლი ქე ისი ყალბ ახ ალ ამ ბავ ზე

წარ მო გიდ გენთ ყალ ბი ახ ალი ამ ბის ცნო ბილ შემ თხვე ვას და ზე მოთ მო ცე მულ რჩე ვებს გა მო ვი ყე ნებთ. 

ქვე მოთ წარ მოდ გე ნი ლი ფო ტო Facebook-ზე ან ონ იმ ურ მა მომ ხმა რე ბელ მა 2018 წლის 3 ივ ლისს გა მო აქ ვეყ ნა. 
სა თა ური, იტ ალი ურ იდ ან რომ ვთარ გმნოთ, ასე ჟღერ და:

„ლი ბი ის პორ ტი. ამ ფო ტო ებს არ ავ ინ გიჩ ვე ნებთ. ის ინი მზად არი ან იტ ალი აში გა საქ ცე ვად“.

ამ პე რი ოდ ში იტ ალი ური საზოგადოების აზ რი მიგ რა ცი ის პო ლი ტი კი თა და ჩრდი ლო ეთ აფ რი კი დან მიგ რან ტე-
ბით დატ ვირ თუ ლი გე მე ბის მი ღე ბის სა კითხით იყო მო ცუ ლი. ახ ალი მთავ რო ბა მკაცრ პო ლი ტი კას ატ არ ებ და 
და უარს აცხა დებ და არ ას ამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მი ერ გა დარ ჩე ნილ მიგ რან ტთა გე მე ბის მი ღე ბა ზე სა ერ-
თა შო რი სო წყლებ ში. გე მებს იმ პორ ტებ ში აბ რუ ნებ დნენ, სა იდ ან აც გა მო დი ოდ ნენ. ფო ტოს გა მოქ ვეყ ნე ბამ დე 
რამ დე ნი მე დღით ად რე გე მის ჩა ძირ ვას ლი ბი ის სა ნა პი რო ზე 100 ად ამი ან ის სი ცოცხლე ემ სხვერ პლა. სო ცი ალ ურ 
მე დი აში ბევ რს გა უჩ ნდა ეჭ ვი გარ დაც ვლილ თა ფო ტო ებ ის ავ თენ ტუ რო ბა ზე. ამ კონ ტექ სტში, ლი ბი ის პორ ტის 
შე სა ხებ გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პოს ტი 9 000-ჯერ გა აზი არ ეს, ბევ რად მე ტი იყო ნახ ვე ბის რა ოდ ენ ობა. პოს ტის ქვეშ 
აურ აცხე ლი კო მენ ტა რი და წე რეს, უმ ეტ ეს წი ლად, უპ ატ ივ ცე მუ ლო და აგ რე სი ული გან წყო ბით მე დი ისა და ნე ბის მი-
ერ ის მი მართ, ვი საც ამ ამ ბის გავ რცე ლე ბა არ სურ და. პოს ტი მოგ ვი ან ებ ით აიღ ეს. 

ახ ლა კი შეგ ვიძ ლია, დას წავ ლი ლი მე თო დე ბი ფო ტო სა და სა თა ურ ის შე სას წავ ლად გა მო ვი ყე ნოთ. 

პირ ველ რიგ ში, გა ნი ხი ლეთ სა თა ური და ფო ტოს თან დარ თუ ლი ტექ სტი. შეგ ვიძ ლია, გა მოვ კვე თოთ შემ დე გი ელ-
ემ ენ ტე ბი:

 f ტექ სტი და წე რი ლია მთავ რუ ლით;

 f ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ლი ბი ური პორ ტის სა ხე ლი ნახ სე ნე ბი არ არ ის, შე სა ბა მი-
სად, გე ოგ რა ფი ული ინ ფორ მა ცია არ ას აკ მა რი სი და ბუნ დო ვა ნია;

 f წყა რო მი თი თე ბუ ლი არ არ ის: პოს ტს არ აქ ვს თან დარ თუ ლი ლინ კი, ან ავ ტო-
რის სა ხე ლი, რაც შე საძ ლე ბელს გახ დი და მი სი წარ მო მავ ლო ბის დად გე ნას. მი უხ ედ ავ-
ად იმ ისა, რომ Facebook-ზე ამ ის გა კე თე ბა სრუ ლი ად შე საძ ლე ბე ლია, მი თი თე ბუ ლი 
არ არ ის ჯე ოლ ოკ აცია და დრო;

 f ემ ოცი ური ზე გავ ლე ნა: ახ ალი ამ ბა ვი ეხ ება სა კითხს (იმ იგ რა ცი ის სა კითხი 
აფ რი კი დან), რო მე ლიც სა ზო გა დო ებ აში აზ რთა სხვა დას ხვა ობ ას იწ ვევს, მუ შა ობს 
ში ში სა და წი ნა რე გან წყო ბის წარ მოქ მნა ზე, აღ წერს გარ და უვ ალ და დრა მა ტულ ამ-
ბავს;

 f კონ სპი რა ცია: დრა მა ტუ ლი ტო ნის გა მო ყე ნე ბა და მტკი ცე ბა, რომ თით ქოს 
„ტრა დი ცი ულ მა მე დი ამ“ მი ზან მი მარ თუ ლად და მა ლა ფო ტო, კონ სპი რა ცი ის ელ ფერს სძენს პოს ტს.

ეს ელ ემ ენ ტე ბი სრუ ლი ად საკ მა რი სი უნ და იყ ოს პოს ტის არ ას ან დოდ შე ფა სე ბის თვის, რად გან ინ ფორ მა ცი ის გა-
და მოწ მე ბა შე უძ ლე ბე ლია. თუმ ცა, მო დით, უფ რო ახ ლო დან და ვაკ ვირ დეთ ფო ტოს:

აქტივობა

სიმართლის სენდვიჩი

 f მოსწავლეები ჯგუფებად დაყავით და სთხოვეთ, სენდვიჩის მეთოდოლოგიით შეადგინონ ყალბი  ახალი 
ამბის უარყოფის სტრატეგია ზემოთმოცემული აქტივობის მიხედვით.

მოსწავლეების ნამუშევრები კლასში შეადარეთ და საუკეთესო ვერსია განიხილეთ.
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ფო ტო ზე აღ ბეჭ დილ ად გილ ზე უამ რა ვი ხალ ხია. მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სუ რა თი მა-
ღა ლი ხა რის ხის არ არ ის, ჩანს, რომ ის ინი სე ზო ნი სა და კლი მა ტის შე სა ბა მი სად არი-
ან ჩაც მულ ნი. ას ევე, აშ კა რაა, რომ ცენ ტრში დი დი პლატ ფორ მაა მოწყო ბი ლი, თუმ-
ცა, მი სი და ნიშ ნუ ლე ბა ნა თე ლი არ არ ის; არ არ ის გემ თსა შე ნის ნიშ ნე ბი, გემ საბ ლის 
წერ ტი ლე ბი - რა იმე, რაც დაგ ვარ წმუ ნებს, რომ სუ რათ ზე ას ახ ულია პორ ტი. ფო ტო ზე 
სხვა დას ხვა ტი პის ნა ვე ბი მო ჩანს, მა თი უმ ეტ ეს ობა საკ მა ოდ პა ტა რაა, თუმ ცა, არ-
ცერ თი არ წა აგ ავს მცი რე ზო მის რე ზი ნის ნავს, რო მელ საც გა და საყ ვა ნად იყ ენ ებ ენ. 
გარ და ამ ისა, ნა ვე ბი აშ კა რად ტრა დი ცი ული ვე ნე ცი ური გონ დო ლე ბია (გან სა კუთ რე-
ბით, ლურ ჯი ნა ვი მარ ცხე ნა ქვე და კუთხე ში). და ბო ლოს, ფო ტოს გად მო წე რი სა და 

რე ვერ სი ული ძებ ნის მე თო დის გა მო ყე ნე ბის შემ თხვე ვა ში, სრუ ლი ად შე უს აბ ამო შე დეგს მი ვი ღებთ. TinEye-ს 
მი ხედ ვით, ის ბო ლოს 2010 წელს არ ის ატ ვირ თუ ლი. თუ კი ძი ებ ას Google-ის ფო ტო ძი ებ ის დახ მა რე ბით გა აგ-
რძე ლებთ, 2018 წლის 4 ივ ლი სამ დე არ სე ბულ რე ზულ ტა ტებს იხ ილ ავთ: სუ რა თი Pink Floyd-ის ვე ნე ცი ის 1989 წლის 
15 ივ ლი სის კონ ცერ ტს ას ახ ავს. 

სი ყალ ბე მარ ტი ვი ამ ოს აც ნო ბი იყო და პოს ტიც რამ დე ნი მე დღე ში წა იშ ალა. ინ ფორ მა ცია ბევრ გა ზეთ სა და სა-
ინ ფორ მა ციო სა აგ ენ ტო ში გავ რცელ და, სი ყალ ბის აღ მო ჩე ნის ამ ბა ვი კი, შეგ ვიძ ლია ვთქვათ, რომ ვი რა ლუ რი 
გახ და. და მა ინც, ყვე ლა სტა ტია, რო მე ლიც ფო ტოს შე ეხ ებ ოდა, თა ვად ავ რცე ლებ და სუ რათს ას ეთი კო მენ ტა-
რე ბით: „რა მნიშ ვნე ლო ბა აქ ვს, რომ სუ რა თი როკ-კონ ცერ ტს ას ახ ავს, მი სი მი ზა ნი ბევ რი ად ამი ან ის ჩვე ნე ბა 
იყო, რა საც მი აღ წია კი დეც“.

ეს არ ის ნა თე ლი მა გა ლი თი იმ ისა, რომ რო დე საც ყალ ბი ახ ალი ამ ბის თვის ნიღ ბის ჩა მოგ ლე ჯა ხდე ბა, საკ მა რი-
სი არ არ ის, მხო ლოდ სტრა ტე გი აზე ორი ენ ტირ დე და გან საზღვრო, ყალ ბია თუ არა ამ ბა ვი. კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბა 
ბევ რად მნიშ ვნე ლო ვა ნია, რა თა მომ ხმა რე ბე ლი სა კუ თა რი წი ნა რე გან წყო ბე ბის ექო კა მე რი დან გა მო ვი დეს და 
დე ზინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის მიზ ნე ბის კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის პრო ცე სი და იწყოს; ას ევე, ძა ლი ან მნიშ ვნე ლო-
ვა ნია, რომ ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კომ პე ტენ ცი ები პე და გო გი კუ რი პროგ რა მის ნა წი ლია. 

შემ დგო მი თა ვე ბი დე ტა ლურ გზამ კვლე ვებს გვთა ვა ზობს, თუ რო გორ მო ვახ დი ნოთ მე თო დე ბის იმ პლე მენ ტა-
ცია მცი რე მო დულ ში, კლას ში, თუ საკ ლა სო მუ შა ობ ის მსგავს გა რე მო ში.
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რასმოიცავსმოცემულითავი?

ამ თავში ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების პროცესს განვიხილავთ და აქცენტს მის პირველ ეტაპზე გავაკეთებთ 
- მოსწავლეებმა ყალბი ახალი ამბების საკითხთან დაკავშირებით კვლევა უნდა ჩაატარონ. სახელმძღვანელოს 
მოცემული ნაწილი გზამკვლევის როლს ასრულებს მათთვის, ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდით 
მუშაობს კლასში და ყალბ ახალ ამბებთან გასამკლავებლად მის უპირატესობებს იყენებს. 

ციფრული მოქალაქეობის რომელ დარგებს შეეხება ეს თავი?

ციფრული მედეგობის პროექტის ფარგლებში ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების იმპლემენტაცია 
მედიაწიგნიერებისა და ინფორმაციული წიგნიერების დონეს (Council of Europe 2018a: 2) ჯგუფურ სამუშაოებში 
ჩართულობით ზრდის. მოსწავლეებს შეუძლიათ, ინტერნეტში მოძიებული ინფორმაციის გამოყენებით 
საკუთარი კვლევა ჩაატარონ. ახალი ამბების ანალიზის პროცესში ისინი თავად სწავლობენ განსხვავებას 
სანდო ინფორმაციასა და ყალბ ახალ ამბებს შორის. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ასპექტი ციფრული მედეგობის 
პროექტში ხელმისაწვდომობა და ინკლუზიურობაა (ibid.). მესამე თავში მასწავლებლები იმ გზამკვლევებს 
გაეცნობიან, რომელთა დახმარებითაც კვლევის პროცესში მოსწავლეთა ჯგუფების ჩართულობას 
უზრუნველყოფენ მათი ცოდნისა თუ ტექნიკური აღჭურვილობის მიუხედავად. 

მცირემოდულისსტრუქტურა

ყალბი ახალი ამბებისა და შეცდომაში შემყვანი ინფორმაციის კვლევა ცხადყოფს, რომ ისინი მჭიდრო კავშირში 
არიან დისკრიმინაციასთან და ინდოქტრინაციასთან. მეორე მხრივ, საჭიროა ციფრული კომპეტენციების 
ფართო სპექტრი, რომელიც გასულ თავებში მიმოვიხილეთ. ასევე, მნიშვნელოვანია გარემო, რომელშიც 
კომპეტენციები ეფექტურ ინსტრუმენტად იქცევა. ძიებაზე დაფუძნებული სწავლება მოტივაციური და 
მეთოდოლოგიური ასპექტების მიზეზით სრულად შეესაბამება ამ მოთხოვნებს. 
ვინაიდან მეთოდი დაკავშირებულია პრობლემების გადაჭრის სცენარებთან, ხელს უწყობს მოტივაციის 
გაღვივებას კვლევის ჩასატარებლად. მოტივაციის გამომწვევი გარე ფაქტორების ნაცვლად, როგორებიცაა 
დაჯილდოება, მაღალი შეფასება, ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდი მოსწავლეს საკუთარი მიზნის 
მიღწევაში ეხმარება. მიუხედავად ამისა, შინაგანი მოტივაციის დაუფასებლობა არ შეიძლება.

„პრობლემასთან გამკლავების სურვილი არ არის ავტომატური... დაბრკოლებას ინდივიდი ნათლად უნდა 
აღიქვამდეს, რომ პრობლემის არსი შეიგრძნოს“ (დოსტალი 2015: 69) (Dostál 2015: 69).

მნიშვნელოვანია კვლევის საგნის შერჩევა მოტივაციის გასაჩენად. გარდა ამისა, მოსწავლეები 
თავდაჯერებულები უნდა იყვნენ საკუთარ შესაძლებლობებში, რომ პრობლემასთან გამკლავების უნარი აქვთ.
თუკი კვლევის საგნის მიმართ ინტერესი აშკარაა, ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების მორიგი მოტივატორი 
კვლევის გარემო, მეთოდოლოგია და კვლევის საკითხი ხდება.

თა ვი 3

მცირე მოდული: ძიებაზე დაფუძნებული 
სწავლება და ყალბი ახალი ამბების 
კვლევა
ულრიხ ბალჰაუზენი (Ulrich Ballhausen) (IBFQ Hannover) 
რიჩარდ ჰაიზე (Richard Heise) 
ჰანოვერის უნივერსიტეტი (University of Hannover)
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„არსებული კოგნიტური მეცნიერების კვლევების მიხედვით, ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების მხარდაჭერა 
აქტივობების მნიშვნელოვნებაზე აქცენტითა და სწავლისათვის ავთენტური კონტექსტის შექმნითაა 
შესაძლებელი (ედელსონი, გორდინანდ პეა 1999: 2) (Edelson, Gordin and  Pea 1999: 2)“.

ძიებაზე დაფუძნებული სწავლება ოპტიმალური მეთოდია დისკრიმინაციისა და ინდოქტრინაციის, ყალბი ახალი 
ამბებისა თუ ცრუ ინფორმაციის კავშირის დასადგენად, რადგან კვლევის მეთოდები კვლევის ობიექტთან 
არის დაკავშირებული. კვლევის პროცესში მოსწავლეები მოცემული ფაქტების უბრალოდ მიღების ნაცვლად 
ინფორმაციის ავტორის კრიტიკულად შეფასებას სწავლობენ. შესაბამისად, მეთოდი ხელს უწყობს ყალბ ახალ 
ამბებთან და ცრუ ინფორმაციასთან გასამკლავებელი კომპეტენციების გამომუშავებას. 

სასწავლო გარემოში კვლევის საგნის განსაზღვრა ისეთი ქეისების განხილვით ხდება, რომლებშიც ყალბი ახალი 
ამბები და ცრუ ინფორმაცია პირდაპირ უკავშირდება დისკრიმინაციასა და ინდოქტრინაციას. მსგავსი ქეისების 
პოვნა სოციალური მედიის პლატფორმებზე, ახალი ამბების ბლოგებზეა შესაძლებელი. მოსწავლეებმა დაკვირვება 
საეჭვო მასალის შესწავლით ან საჯარო დებატებით უნდა დაიწყონ. ყალბი ახალი ამბების ინდიკატორებზე 
ინფორმაცია I და II თავებშია მოცემული. 

განვითარებულ სასწავლო გარემოში მოსწავლეებმა ყალბი ახალი ამბის ყოველი ქეისისა და რეალურ სამყაროში 
მომხდარი მოვლენის, პერსონისა, თუ პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს შორის კავშირის დანახვა უნდა 
შეძლონ. შესაძლებელია, ასევე, ერთსადაიმავე ავტორთან დაკავშირებული სხვადასხვა ქეისის კვლევა და იმ 
მექანიზმების გაანალიზება, რომლებიც ინტერნეტში ინფორმაციის გასავრცელებლად გამოიყენება. 

თუკი მოსწავლეებს კვლევის საკითხის ვრცელი მიმოხილვა სურთ და შეუძლიათ, მასწავლებელმა ყალბი 
ახალი ამბის ძირითადი საკითხი კლასში უნდა წარმოადგინოს და ქვესაკითხებად ან ფენომენებად დაყოს. 
შემდეგ ისინი აირჩევენ ერთ-ერთ ქვესაკითხს და კვლევას ამ მიმართულებით გააგრძელებენ, მაგალითად, 
ალგორითმები, სოციალური ბოტები, ფილტრის ბუშტები, კონსპირაციული თეორიები, ყალბი ახალი ამბების 
იდენტიფიკაცია, ან ინფორმაციის მოძიება. კვლევის შესაძლო საკითხებს შეგიძლიათ I თავში გაეცნოთ. 

მცირე მოდულის ეტაპები

ქვემოთმოცემულ სქემაში მოცემულია მცირე მოდულის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეტაპების ვიზუალიზაცია; 
ასევე, კითხვები, რომლებიც მოსწავლეებმა კვლევის პროცესში უნდა დასვან. ყველა ეტაპი ერთმანეთზეა 
დამოკიდებული - მოსწავლეები უნდა წავახალისოთ, რათა გავლილ ეტაპებს გადაავლონ თვალი და შეამოწმონ, 
ხომ არ შეიცვალა პასუხები კითხვებზე. შემდგომი თავები ციფრული პროდუქტის წარმოებისა და თანადასწავლის 
აქტივობების მნიშვნელოვან ასპექტებს შეეხება. 

მოცემული ეტაპები მეცნიერული კვლევის პრინციპებზეა დაფუძნებული. როდესაც საქმე ინფორმაციის საეჭვო 
წყაროებთან გაქვთ, ინსტრუქციების მიხედვით მოქმედება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. 

თითოეულ სამუშაო ეტაპზე ის გზამკვლევები და ინსტრუმენტები გამოიყენეთ, რომლებიც მეორე თავში 
გაიარეთ.
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სამუშაო ეტაპები

1. კვლევის კითხვები/ქეისების შერჩევა

 f რისი აღმოჩენა მსურს?
 f რა უნდა ვიცოდე საკითხის შესახებ?
 f რა სავარაუდო პასუხები გვაქვს?

2. ინფორმაციის მოძიება

 f ინფორმაციის რომელი წყაროები ვიცი?
 f როგორ შემიძლია სანდოობის გადამოწმება?
 f არსებობს სხვა წყაროები იგივე ან მსგავსი ინფორმაციის  

კვლევის საკითხზე?

3. ინფორმაციის მენეჯმენტი

 f ინფორმაციის რა ნაწილი შეესაბამება ჩემს კითხვებს?
 f როგორ ვართმევ თავს 2 საპირისპირო ინფორმაციას?

4. შედეგების დოკუმენტირება და გაზიარება

 f როგორ ვაქციო შედეგები მარტივად გასაგებად და აღსაქმელად  
როგორც ჩემთვის, ისე სხვებისთვის?

 f რა მედიაფორმატები გამოვიყენო ამ მიზნის მისაღწევად?

5. კვლევის შედეგების გაგება და განხილვა

 f რა გავიგე კვლევის საგნის შესახებ?
 f რა გავიგე კვლევის მეთოდების შესახებ კვლევის პროცესში?
 f რა მნიშვნელობა აქვს ჩემი კვლევის შედეგებს სხვა კვლევებთან 

შედარებით?

 f როგორ უკავშირდება ჩემი შედეგები ზოგად პოლიტიკურ გარემოს?

სასწავლოგარემო,მომზადებადაგანრიგი

ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების პროცესში დიდი მნიშვნელობა ენიჭება საკლასო სამუშაოებსა და 
ინდივიდუალური კვლევის პროცესს შორის ბალანსის დაცვას. გამოცდილება ცხადყოფს, რომ 15-იდან 25-მდე 
მოსწავლით დაკომპლექტებულ ჯგუფებში საკლასო სწავლება, რომლის დროსაც მასწავლებელი კვლევის საგანს 
აცნობს, ბევრად ეფექტურია. ასეთ გარემოში გზამკვლევებთან გაცნობა და კვლევის შეფასება მეთოდის 
ეფექტურობას ზრდის. 

ისეთი კომპლექსური საკითხის კვლევას, როგორიცაა ყალბი ახალი ამბები, დიდი დრო სჭირდება. ასე რომ, 
კარგად გააზრებული განრიგი, რომელშიც გათვალისწინებულია ინფორმაციის სანდო წყაროების მოძიება და 
გააზრება, საჭიროა.
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ზემოთმოცემული კვლევის მეთოდოლოგია 3 საკლასო გაკვეთილის განმავლობაში უნდა დაინერგოს, საშინაო 
დავალების ან ინდივიდუალური სამუშაო დროის გათვალისწინებით. 

მოსწავლეებს შეუძლიათ, კვლევა სახლში, პერსონალური კომპიუტერის, სმარტფონის ან სასკოლო 
ინფრასტრუქტურის გამოყენებით დაიწყონ. შესაძლებელია, ასევე, შესაბამის საუნივერსიტეტო 
დეპარტამენტთან ურთიერთობაც, მათთვის საჭირო ინფორმაციის, ცოდნისა თუ ტექნიკური ინფრასტრუქტურის 
გაზიარების კუთხით. თუკი კომპიუტერის გამოყენებისას ინტერნეტზე წვდომა შეზღუდულია, მოსწავლეებს 
შეუძლიათ, სმარტფონები გამოიყენონ, ან კვლევა მცირე ჯგუფებში დაიწყონ ერთობლივად. ასეთ შემთხვევაში, 
მასწავლებელი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ თითოეული მათგანი ჯგუფურ აქტივობაში თანაბრადაა ჩართული. 

მცირე მოდულის დაწყებამდე შესაძლებელია, აღირიცხოს ყველა მოწყობილობა და აპლიკაცია, რომლებსაც 
მოსწავლეები ინფორმაციის მისაღებად იყენებენ. ინფორმაცია შესაძლოა, კვლევის საკითხებთან და მათ 
ინტერესებთან ერთად დაჯამდეს. შეგროვილი მონაცემები ძალიან მნიშვნელოვანია პირველი გაკვეთილის 
მოსამზადებლად. 

მომდევნო სქემა იმ მინიმალისტურ განრიგს მოიცავს, რომელიც მცირე მოდულის იმპლემენტაციისთვის არის 
აუცილებელი. თუკი შეზღუდულები არ ხართ, შეგიძლიათ, თითოეულ ეტაპს მეტი დრო დაუთმოთ. 

მზადება
მასწავლებელი: პირველი გაკვეთილისთვის ამზადებს პრეზენტაციას, ან სიტყვას ყალბი ახალი ამბების შესახებ 
(თავები 1 და  2)
მასწავლებელი: აგროვებს კვლევის საგანთა სიას, როგორც მაგალითებს
მასწავლებელი: მცირე გამოკითხვა მოსწავლეთა მიერ მოწყობილობებისა და აპლიკაციების გამოყენებაზე

გაკვეთილი 1
მასწავლებელი: საკითხის გაცნობა (რა არის ყალბი ახალი ამბავი?)
მასწავლებელი: მოდულის განრიგის გაცნობა
მასწავლებელი: ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების მეთოდის გაცნობა
მასწავლებელი: კვლევის საგნის ძიების გზამკვლევები

საშინაო დავალება 1
მოსწავლეები: კვლევის საგნის მოძიება (სამუშაო ეტაპი 1)

გაკვეთილი 2
მოსწავლეები: კვლევის საგნის პრეზენტაცია
მასწავლებელი: ეხმარება მოსწავლეებს გადაწყვეტილების მიღებაში კვლევის საგანთან დაკავშირებით

საშინაო დავალება 2
მოსწავლეები:  ასრულებენ ეტაპებს 2, 3 და 4
მოსწავლეები: ქმნიან მედიაპროდუქტს, რომელიც ასახავს და დოკუმენტირებას უკეთებს კვლევას

გაკვეთილი 3
მოსწავლეები: მედიაპროდუქტის პრეზენტაცია
მასწავლებელი და მოსწავლეები: კვლევის პროცესის განხილვა და შეფასება
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კვლევისმეთოდოლოგიურიგზამკვლევი

ძიების ეტაპები

ბანჩი და ბელი (Banchi and Bell) (2008) ძიების 4 ძირითად ეტაპს გამოყოფენ. ძიება მასწავლებლის მიერ დასმული 
კითხვითა და პროცედურების ახსნით იწყება, ამ ეტაპს მოსდევს მოსწავლეთა კითხვები  კვლევის შესახებ, 
შემდეგ კი პროცედურული ელემენტებისა და მეთოდების შერჩევა ხდება. მეოთხე ეტაპი „ძიების წამოწყებაა“ 
(ibid.: 27). ამ ეტაპზე განსაკუთრებულად საჭიროა დიდი რაოდენობის შინაგანი მოტივაცია, ვინაიდან მათ 
თავად უნდა განსაზღვრონ კვლევის მიზნები და თავისივე შერჩეული მეთოდებით იმუშაონ. 

სახელმძღვანელოში შემოთავაზებული მეთოდოლოგია  ძიების ღია ფორმას გულისხმობს, რადგან 
მოსწავლეებმა კვლევის საგანი ყოველდღიურობაში წამოჭრილი საკითხებიდან უნდა შეარჩიონ. ასევე, 
მეთოდოლოგია მხოლოდ მაშინ არის წარმატებული, თუკი მოსწავლეები თავად არიან მოტივირებული თავისავე 
დასმულ კითხვებზე პასუხები მოიძიონ, აგრეთვე ფლობენ საჭირო უნარ-ჩვევებსა და ინსტრუმენტებს. 

სწორედ ამ ეტაპზეა გადამწყვეტი მასწავლებლის მხარდაჭერა. მიუხედავად იმისა, რომ მასწავლებელი კვლევის 
კითხვების ფორმულირებაში ჩართული არ არის და არც კვლევის მეთოდებს განსაზღვრავს, მნიშვნელოვანია, 
რომ საჭიროების შემთხვევაში რჩევებითა და წინასწარ შეგროვილი კვლევის კითხვებითა და მეთოდებით 
დაეხმაროს მოსწავლეებს. 

როლები

მოსწავლეები ნახევრადდამოუკიდებელი მკვლევარების როლს ასრულებენ. ციფრული მედეგობის პროექტი მათ 
ეხმარება, თავად იპოვონ კვლევის საგანი ყალბი ახალი ამბების ან ცრუ ინფორმაციის შესახებ, რომელიც 
პირდაპირ კავშირშია დისკრიმინაციასთან, ან ინდოქტრინაციასთან. როგორც კი კვლევის საგანი შეირჩევა, 
საკითხი და მეთოდები მასწავლებელს უნდა წარუდგინონ. თუკი მასწავლებელი საკითხს მიიღებს, შეუძლიათ, 
საქმეს შეუდგნენ და შედეგების დოკუმენტაცია მასწავლებლის მიერ დაწესებული მეთოდით დაიწყონ. 
მოგვიანებით, შედეგები მედიაპროდუქტში აისახება. დამატებითი ინფორმაცია შემდეგ თავშია მოცემული. 

მასწავლებელმა თავად უნდა დაიწყოს გზამკვლევის შედგენა წარმოდგენილი ქეისების, მეთოდებისა და კვლევის 
დროის კუთხით. გარდა ამისა, მან მხარი უნდა დაუჭიროს მოსწავლეებს დასახული პრობლემის მომგვარებლის 
როლში შესასვლელად. აუცილებელია ბალანსის დაცვა მოსწავლეთა მხარდაჭერასა და მათგან დისტანცირებას 
შორის. პოტენციური პრობლემები პირდაპირ კავშირშია კვლევის განუსაზღვრელობის საკითხთან, ტექნიკური თუ 
სამოტივაციო პრობლემების გაჩენა ბუნებრივია, სწორედ ამ დროსაა ყველაზე მნიშვნელოვანი მასწავლებლის 
კომპეტენტურობა. ძიებაზე დაფუძნებული მეთოდი მოიაზრებს, რომ მოსწავლეებს თავად გააზრებული არ აქვთ 
საკუთარი შესაძლებლობები, მიზანი კი ამ შესაძლებლობების აღმოჩენაა.

ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების სრულფასოვანი ხედვა სულაც არ ნიშნავს, რომ კვლევის პროცესში მოულოდნელ 
დაბრკოლებას არ შეხვდებით. მთავარია, კვლევის სასურველი მიზნის მიღწევაში მასწავლებელმა მოსწავლის 
დახმარება შეძლოს. მოსწავლეთათვის, ასევე, მნიშვნელოვანია, თავად აღიქვან ის პროგრესი, რომელსაც 
მუშაობის პროცესში აღწევენ, რათა მოტივაცია შეინარჩუნონ. 

მასწავლებელმა პირველი საკლასო გაკვეთილი ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების ძირითადი პრინციპების, ყალბი 
ახალი აბების საკითხის, ცრუ ინფორმაციისა და დისკრიმინაციის, თუ ინდოქტრინაციის კავშირის ასახსნელად 
უნდა გამოიყენოს. ერთი მხრივ, ნათელი უნდა იყოს, რომ მასწავლებელი მოსწავლეთა კვლევის წარმოების 
შესაძლებლობებში დარწმუნებულია, მეორე მხრივ კი, მოსწავლეები აცნობიერებდნენ, რომ მასწავლებელი 
საჭიროების შემთხვევაში ყოველთვის დაეხმარება რჩევებით.

კვლევის სწორი საგნის პოვნა კომპლექსური საკითხია. ხშირად მოსწავლეები ისეთ საკითხებს ირჩევენ, 
რომლებიც მათ უნარ-ჩვევებს არ შეესაბამება. ზოგიერთს კი ურჩევნია, მარტივი საკითხი აირჩიოს, რათა 
დეტალურ კვლევას აარიდოს თავი. რიგ შემთხვევაში, ისინი ცოდნასთან, თუ უნარ-ჩვევებთან და კურსთან 
შეუსაბამოდ რთულ თემებს ირჩევენ. ასეთ დროს მასწავლებელმა მარტივი საკითხები საინტერესო ასპექტებით 
უნდა დატვირთოს, ან შეამციროს მასშტაბური საკითხის კომპლექსურობა და ის მოსწავლეების უნარებს 
შეუსაბამოს. ასეთ შემთხვევებში, პრიორიტეტული სულაც არ არის, გაუცია თუ არა ვინმეს პასუხი საკვლევი 
კითხვისთვის. ბევრად მნიშვნელოვანია მოსწავლის ინტერესი კონკრეტული საკითხის მიმართ და სურვილი - 
შეიტყოს მეტი.

სწორედ ამ მომენტშია ყველაზე მნიშვნელოვანი, გაიაზროთ მოსწავლეებისთვის მოტივაციის 
მნიშვნელობა და თავიდან აირიდოთ ხელის ჩაქნევა და დანებება კვლევის პროცესში.
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1. კვლევის კითხვები/კვლევის საგნის არჩევა

თუკი მოსწავლეს საქმე ინფორმაციის მხოლოდ ერთ ნაწყვეტთან აქვს, ძირითადი კითხვების ფორმულირება 
შემდეგნაირი უნდა იყოს:

 f შეიცავს თუ არა ეს ინფორმაცია ყალბ ახალ ამბავთან ან მასთან დაკავშირებულ რაიმე ასპექტს?

 f მის უკან პოლიტიკური მოტივები ხომ არ დგას? თუ კი - რა მოტივები?

 f მოცემული ინფორმაციის გავრცელებამ რაიმე მოვლენა ხომ არ გამოიწვია?

თუკი კვლევაში ინფორმაციის რამდენიმე ნაწილია, უნდა გამოვიყენოთ იგივე კითხვარი და შევადაროთ 
ქეისები. 

ყალბი ახალი ამბების მასშტაბური ასპექტების კვლევის შემთხვევაში, მასწავლებელი თავად უნდა დაეხმაროს 
მოსწავლეებს შესაბამისი კითხვარის შედგენაში.

2. ინფორმაციის ძიება

კვლევის მეორე ეტაპზე ფოკუსში უნდა მოვაქციოთ კვლევის საგნის კონკრეტული მნიშვნელოვანი ასპექტები. 
მოსწავლეებმა უნდა:

 f განახორციელონ წინასწარი კონტექსტის კვლევა და ინფორმაციის მოგროვება დაიწყონ (ყველა ტიპის 
ონლაინმედია ფორმატში);

 f დაიწყონ კონტაქტი ექსპერტებთან, ჟურნალისტებთან, პოლიტიკოსებთან ან მეცნიერებთან, რათა 
მოსაზრებებისა და პერსპექტივების შესახებ ინფორმაცია ჰქონდეთ;

 f სიღრმისეული კვლევა დაიწყონ და მაღალი კლასის წყაროების, სტატიების, აკადემიური ჩანაწერების, 
წიგნების, ექსპერტთა მოსაზრებების, ოფიციალური სტატისტიკისა და მიუკერძოებელი სტატისტიკური 
წყაროების ანალიზს შეუდგნენ;

 f გადაამოწმონ წყაროები: სოციალური მედიის პლატფორმები კვლევის საგნის შერჩევაში, კონტექსტის 
შესახებ ინფორმაციის მოპოვებაში გამოსადეგი ინსტრუმენტია, რომელსაც ხშირად პროფესიონალი 
ჟურნალისტებიც მიმართავენ. თუმცა, ამ ტიპის კვლევა ინფორმაციის წყაროს სანდოობის დადასტურებას 
მოითხოვს. 

3. ინფორმაციის მენეჯმენტი

შემდეგ ეტაპზე მოსწავლეები საკუთარი მიგნებების ანალიზსა და შეფასებას იწყებენ. არსებობს 
დამამტკიცებელი საბუთი, რომ ინფორმაცია გააყალბეს ან გააზვიადეს? შეუსაბამო კონტექსტში ხომ არ 
მოგვაწოდეს ინფორმაცია? ავტორმა მოახერხა განსხვავებული პერსპექტივისა და მოსაზრების ჩვენება? 
ტიპური ასპექტები, ძირითადად, მოსაზრებებზეა დაფუძნებული და არა მტკიცებულებებზე, სუსტ წყაროებზე, 
უხეშ ენასა, თუ ფოტოებზე, მარტივ მესიჯებზე ბრაზის ან შიშის გამოსაწვევად, ან ავტორის საკონტაქტო 
ინფორმაციის ნაკლებობაზე. დეტალურ ინფორმაციას ამ საკითხზე შეგიძლიათ, I და II თავებში  გაეცნოთ. 

4. შედეგების დოკუმენტაცია

ძიებაზე დაფუძნებული სწავლების პროცესი კვლევის შედეგების შემაჯამებელი მედიაპროდუქტის შექმნით 
სრულდება. პროდუქტი, შესაძლოა, მოგვიანებით თანადასწავლის პროცესში გამოიყენოთ. მეტი ინფორმაცია 
საკითხზე შემდეგ თავებშია მოცემული.

მორიგი გამოწვევა ყალბი ახალი ამბების, თუ ცრუ ინფორმაციის საკითხს შეეხება: ახალგაზრდები შეიძლება 
ისეთ მასალას გადააწყდნენ, რომელიც მათი ასაკისთვის შეუსაბამოა. ამ შემთხვევაში აუცილებელია 
მასწავლების ჩარევა და საკითხის მოსწავლეებთან ერთად განხილვა. მცირეწლოვნების შემთხვევაში 
აუცილებელია მშობლების ჩარევა და დაუყოვნებლივი კომუნიკაცია ნებართვის მოსაპოვებლად. ასეთ 
შემთხვევაში, მშობლები კვლევის პროცესს შინ თავადაც უნდა ესწრებოდნენ. 
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5. კვლევის პროცესის განხილვა და შეფასება

დასკვნითი გაკვეთილი მასწავლებელმა კვლევის შედეგების წარმოსადგენად და მოსწავლეთა მიერ კვლევის 
პროცესის კრიტიკულად შესაფასებლად უნდა გამოიყენოს. მნიშვნელოვანია ხაზი გაესვას, რომ რთული 
საკითხის კვლევა, შესაძლოა, სასურველი შედეგით ვერ დასრულდეს. ასეთ შემთხვევაში, მასწავლებელმა 
მოსწავლეებს არ უნდა გაუჩინოს დამარცხების განცდა. მათ უნდა მიეცეთ საშუალება, სირთულეების შესახებ 
ისაუბრონ. პროექტის მიერ შემოთავაზებული მეთოდოლოგია ხაზს უსვამს, რომ მოსწავლეებმა ისეთ 
ინფორმაციასთან მუშაობას უნდა გაართვან თავი, რომელიც მათ დასაბნევად და შეცდომაში შესაყვანადაა 
მოწოდებული. ცრუ ინფორმაციის ზეგავლენის ქვეშ მოქცევა მნიშვნელოვანი გამოცდილებაა, ამ საკითხის 
განხილვა და დაბნეულობის აღიარება სასწავლო პროცესის ღირებული შედეგია. კონკრეტულ საკითხზე პასუხის 
არარსებობაც შეიძლება აისახოს ფინალურ მედიაპროდუქტში. კვლევის რეზულტატების დამუშავების შედეგი 
კვლევის საკითხის უფრო მასშტაბურ სოციო-პოლიტიკურ ასპექტებთან - მაგალითად, ყალბი ახალი ამბების 
ზეგავლენა დემოკრატიულ სისტემებზე - კავშირის დამყარებაა.
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რასმოიცავსმოცემულითავი?

ამ თავ ში მცი რე მო დუ ლის მე ოთხე სა მუ შაო ეტ აპს მი მო ვი ხი ლავთ. ის მოქ ნილ სა მუ შაო ჩარ ჩოს მო იც ავს, 
რომ ლის დახ მა რე ბი თაც მოს წავ ლე ებ მა, მას წავ ლებ ლის ხელ შეწყო ბით, კვლე ვის შე დე გე ბის დო კუ მენ ტა ცია უნ და 
შეძ ლონ და კვლე ვის პრო ცე სი წარ მო ად გი ნონ. მე დი აფ ორ მა ტე ბი, რომ ლე ბიც ამ თავ შია მი მო ხი ლუ ლი, გახ ლავთ:

 f პრე ზენ ტა ცი ები; 

 f პოს ტე რე ბი;

 f ვი დეოები;

 f ან იმ აცი ები;

 f ციფ რუ ლი თხრო ბა;

 f ბლო გე ბი;

 f ვი კი;

 f პოდ კას ტე ბი;

 f Instagram სთო რი ები

ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის რო მელ სფე რო ებს შე ეხ ება მე-4 თა ვი?

მე-4 თა ვი მე დი აწ იგ ნი ერ ებ ასა და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ებ ის სა კითხს ეხ ება (Council of Europe 2018a: 2) და 
აქ ცენ ტს კვლე ვის საგ ნის შე სა ხებ არ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის შე ჯა მე ბი სა და ვი ზუ ალ იზ აცი ის თვის  მე დი აპ რო-
დუქ ტად გარ და სახ ვის პრო ცეს ზე აკ ეთ ებს. მი სი მი ზა ნი სა კითხზე მო მუ შა ვე მოს წავ ლე თა მხარ და ჭე რა და წა-
ხა ლი სე ბაა, რო მელ თაც სას წავ ლო გა რე მო ში მცი რე შე საძ ლებ ლო ბე ბი აქ ვთ. ციფ რუ ლი მე დი ის პრო დუქ ტის შექ-
მნი სას მოს წავ ლე ებ ის თვის და ბა ლი ბა რი ერ ის და წე სე ბით პრო ექ ტი ხელ მი საწ ვდო მო ბი სა და ინ კლუ ზი ურ ობ ის 
სა კითხზეც აკ ეთ ებს აქ ცენ ტს (ibid.).

შესავალი

ყვე ლას თვის კარ გა დაა ცნო ბი ლი, რომ მუდ მი ვად გან ვი თა რე ბა დი ციფ რუ ლი სივ რცე ებ ის არ სე ბო ბის პი რო ბებ-
ში, მას წავ ლებ ლე ბი ციფ რუ ლი სამ ყა როს, მე დი ისა და ინ ფორ მა ცი ის, თუ ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის სწავ ლე ბის 
გა მოწ ვე ვის წი ნა შე დგა ნან. ციფ რულ სამ ყა რო ში მოქ მე დი წე სე ბის ცოდ ნა სა სი ცოცხლოდ მნიშ ვნე ლო ვა ნია 
თა ნა მედ რო ვე სა ზო გა დო ებ აში აქ ტი ური მო ქა ლა ქე ობ ის თვის. გლო ბა ლუ რად, სას წავ ლებ ლე ბი ელ ექ ტრო ნულ რე-
სურ სებს თავს ერ თად უყ რი ან. შე სა ბა მი სად, მოს წავ ლე ებს წვდო მა აქ ვთ კურ სის დო კუ მენ ტებ ზე, მულ ტი მე დია 
მა სა ლებ ზე, სი მუ ლა ცი ებ ზე, სხვა დას ხვა ინ სტრუ მენ ტზე, ფო რუ მებ სა და მოს წავ ლე თა ჯგუ ფებ ზე. 

უამ რა ვი ციფ რუ ლი სას წავ ლო ინ სტრუ მენ ტი, აპ ლი კა ცია, მოწყო ბი ლო ბა და ონ ლა ინ წყა რო, ხში რად მას წავ ლებ ლე-
ბის თვის და მაბ ნე ვე ლი უფ როა: არც კი იცი ან, სა იდ ან და იწყონ. ახ ალი ტექ ნო ლო გი ები და მათ შეს წავ ლას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი პე და გო გი კა ტრა დი ცი ულ ის გან სრუ ლი ად გან სხვა ვე ბულ მე თო დებს მო იც ავს, რაც მას წავ ლებ ლე-
ბის თვის კი დევ ერ თი სტრეს ფაქ ტო რია. 

18 1 EPAL Korydallou ინსტიტუტის დირექტორი, ათენი

თა ვი 4

ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ება
ელ იზ ავ ეტ კა რა კი ცუ (Elisavet Karakitsiou), ტო მა იშ პა ნა გი ოტ იცა 
სპი ლიუ (Thomais Panagiotitsa Spiliou) და  კონ სტან ტი ნოს  
ას იმ აკ აპ ულ ოსი (Konstantinos Asimakapoulos)18
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მე დი აპ რო დუქ ტის წარ მო ებ ის სწავ ლე ბის ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი უპ ირ ატ ეს ობა მოს წავ ლე ებ ის თვის, ფაქ-
ტის წი ნა შე და ყე ნე ბა ში მდგო მა რე ობს - ის ინი სა კუ თარ თავ ზე ცდი ან მე დი აფ ორ მა ტე ბის უპ ირ ატ ეს ობ ებ სა და 
ნაკ ლო ვა ნე ბებს. მო საზ რე ბა, რომ სხვა დას ხვა ტი პის მე სი ჯის გა სავ რცე ლებ ლად გან სხვა ვე ბუ ლი ტი პის ფორ-
მა ტე ბი გა მო იყ ენ ება, კავ შირ შია ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის გა სავ რცე ლებ ლად შერ ჩე ულ მრა ვალ ფე რო ვან მე დი აფ-
ორ მა ტებ თან. მე დი აფ ორ მა ტე ბით ექ სპე რი მენ ტი რე ბა მოს წავ ლე ებს მე დი ას აშუ ალ ებ ებ ის უპ ირ ატ ეს ობ ებ სა და 
წარ მო ებ ისა თუ მოხ მა რე ბის პო ტენ ცი ურ საფ რთხე ებ ზე აწ ვდის ინ ფორ მა ცი ას.

ციფრულიპროდუქტისწარმოება

ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ება მცი რე მო დუ ლის გა დამ წყვე ტი ეტ აპია, რად გან მოს წავ ლე ები სა კუ თარ მიგ-
ნე ბებს აჯ ამ ებ ენ და თა ვი სი ვე წარ მო ებ ული კვლე ვის შე დე გე ბის დას წავ ლას იწყე ბენ. ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი 
სწავ ლე ბის მე თო დი სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს მათ, თა ვად შე არ ჩი ონ მე დი აფ ორ მა ტი, რო მე ლიც მა თი კვლე ვის სა-
განს შე ეს აბ ამ ება. მოს წავ ლე ები უკ ვე იც ნო ბენ სხვა დას ხვა მე დი აფ ორ მატს, შე სა ბა მი სად, ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი 
აქ ვთ თუ რას ანიჭებენ უპირატესობას. მას წავ ლებ ლებ მა ციფრული პრო დუქ ტის წარ მო ებ ის პრო ცეს ში ის ინი  
სხვა დას ხვა პლატ ფორ მა ზე არ სე ბუ ლი პროგ რა მე ბის გა მო ყე ნე ბა ში უნ და წა ახ ალ ის ონ. პროგ რა მე ბი კონ ტენ ტის 
სპე ცი ფი კუ რი მა ხა სი ათ ებ ლე ბის მი ხედ ვით უნ და შე ირ ჩეს და მოს წავ ლე ებს მა სა ლის კრე ატი ული ფორ მით გა მო-
სახ ვა ში და ეხ მა როს. მას წავ ლებ ლე ბი კი ექ სპე რი მენ ტულ მიდ გო მებს უნ და იყ ენ ებ დნენ და პირ და პი რი კავ ში რის  
მი ხედ ვით მოქ მე დებ დნენ. მე დი აპ რო დუქ ტის წარ მო ებ ის პრო ცეს ში და სახ მა რებ ლად, თა ვად მას წავ ლე ბელს თი-
თოეული პროგ რა მის სა ბა ზი სო ცოდ ნა სჭირ დე ბა. თუმ ცა, მოს წავ ლე ებს უფ ლე ბა აქ ვთ, ის ეთი ინ სტრუ მენ ტე ბი 
გა მო იყ ენ ონ, რო მელ თაც მას წავ ლებ ლე ბი არ იც ნო ბენ. ამ შემ თხვე ვა ში, მათ მას წავ ლებ ლის მხრი დან აქ ტი ური 
მხარ და ჭე რა არ უნ და სჭირ დე ბო დეთ. 
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ სას წავ ლებ ლე ბი თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ ით არ ის და კომ პლექ ტე ბუ ლი, ხში რად მას-
წავ ლებ ლე ბი ტენ დენ ცი ებს ფეხს ვერ უწყო ბენ. რიგ შემ თხვე ვებ ში, მათ იმ დე ნად აშ ფო თებთ ტექ ნო ლო გი ური 
კომ პე ტენ ცი ებ ის ნაკ ლე ბო ბა, რომ ზო გი ერთ ინ სტრუ მენ ტს სას წავ ლო პრო ცე სი დან სა ერ თოდ იღ ებ ენ (ჰიუ და 
ბრა ში 2007) (Hew and Brush 2007). მო ცე მუ ლი თა ვი ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის სა ბა ზი სო ცოდ ნით უზ რუნ ველ-
ყოფს მას წავ ლებ ლებს, რა თა ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ებ ის პრო ცეს ში მოს წავ ლე თა მხარ და ჭე რა შეძ ლონ.

რო გორც კი და ვა ლე ბა გან საზღვრუ ლია, მო ნა ცე მე ბი შეგ რო ვე ბუ ლი და შე ფა სე ბუ ლი, დროა, მოს წავ ლე ებ მა გა-
დაწყვი ტონ, რა ფორ მატ ში წარ მო ად გე ნენ ნა მუ შე ვარს. შე საძ ლე ბე ლია, შე არ ჩი ონ ინ ფოგ რა ფი კე ბი თუ პოს-
ტე რე ბი, ვებ დო კუ მენ ტე ბი, დო კუ მენ ტუ რი ვი დეოები, პოდ კას ტე ბი/აუდი ოჩ ან აწ ერ ები, ბლო გე ბი და სო ცი ალ ური 
ქსე ლე ბი.

ფორმატის განხილვისას მარშალ მაკლაჰანის (Marshall McLuhan) 1964 წლის ცნობილი ფრაზა გვახსენდება: 
მედიუმი არის მესიჯი.

მე დი აფ ორ მა ტის შერ ჩე ვის პრო ცეს ში 4 მნიშ ვნე ლო ვა ნი ას პექ ტი უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ: ინ ფორ მა ცია, აუდ-
იტ ორია, მე სი ჯი და გავ ლე ნა (guides.library.vcu.edu). შე სა ბა მი სად, მნიშ ვნე ლო ვა ნია კრი ტი კუ ლი შე ფა სე ბა.

განსაზღვრეთ ციფრული პროდუქტი

რა არის თქვენი 
მესიჯი?

ვინ არის თქვენი 
აუდიტორია?

ციფრული 
პროდუქტი

რა  ინფორმაციას   
ფლობთ?

როგორია მისი 
გავლენა?

წყა რო: კა რა კი ცუ, სპლიუ (Karakitsiou E., Spiliou Th)
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გა ით ვა ლის წი ნეთ გა სა ზი არ ებ ული ინ ფორ მა ცია:

 f რა მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა - კომ პლექ სუ რი მო ნა ცე მე ბის გა მარ ტი ვე ბა, თუ ინ ფორ მა ცი ის პირ და პირ მი წო დე ბა?

 f რო გორ უფ რო მარ ტი ვია აღ ქმა - სტა ტი კუ რი თუ მოძ რა ვი ვი ზუ ალ ური მა სა ლით? 

გა ით ვა ლის წი ნეთ აუდ იტ ორია:

 f ვინ არ ის თქვე ნი აუდ იტ ორია? სხვა მოს წავ ლე ები, აკ ად ემი ური პერ სო ნა ლი, თუ მრა ვალ ფე რო ვა ნი აუდ იტ-
ორია?

 f აუდ იტ ორია ექ სპერ ტე ბი თაა და კომ პლექ ტე ბუ ლი, თუ  მოს წავ ლე ებ ით?

 f აუდ იტ ორია იმ ად ამი ან ებ ის გან შედ გე ბა, რომ ლე ბიც ეთ ან ხმე ბი ან მი წო დე ბულ ინ ფორ მა ცი ას? თუ მათ გან, 
ვინც არ ეთ ან ხმე ბა, ან ჯერ არ აქ ვს ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი აზ რი თქვენ მი ერ გა ზი არ ებ ული სა კითხის გარ შე მო?

 f რო გო რია აუდ იტ ორი ის პი რა დი გა მოც დი ლე ბა, ცოდ ნა და ღი რე ბუ ლე ბე ბი?

 f აუდ იტ ორია ფი ზი კუ რად ეს წრე ბა პრე ზენ ტა ცი ას? თუ - არა, გი ფიქ რი ათ, რომ თქვე ნი მე სი ჯი მარ ტი ვად უნ და 
ზი არ დე ბო დეს ონ ლა ინ პლატ ფორ მებ ზე?

გა ით ვა ლის წი ნეთ მე სი ჯი:

 f მე სიჯს ვერ ბა ლუ რად გა დას ცემთ, აუდი ოფ ორ მა ტით, სტა ტი კუ რი, თუ მოძ რა ვი ვი ზუ ალ ური მა სა ლით?

 f მე სი ჯი ინ ტერ ნეტ ში ქვეყ ნდე ბა და აუდ იტ ორია ონ ლა ინ ეც ნო ბა?

გაითვალისწინეთ სასურველი ზეგავლენა:

 f საუბარია ემოციის გაღვივების მცდელობაზე და/ან რეაქციის პროვოცირებაზე და/ან ინფორმირებაზე?

ზემოაღნიშნული კითხვების გარდა, შეიძლება დაისვას კიდევ ერთი კითხვა ციფრული  საკომუნიკაციო ენის 
შესახებ:

 f თუკი პროდუქტის გაზიარებას მსოფლიოს მასშტაბით აპირებთ, ენობრივი ბარიერის პრობლემას როგორ 
გადაჭრით?

თუ კი ნა მუ შე ვა რი ინ გლი სურ ენ აზე არ არ ის დამ ზა დე ბუ ლი, უმ ჯო ბე სია,  და ურ თოთ ინ გლი სუ რი სუბ ტიტ რე ბი, ტექ-
სტი კონ ტენ ტის ას ახ სნე ლად, ან არ ავ ერ ბა ლუ რი ვი ზუ ალ იზ აცია, რა თა პრო დუქ ტი სხვა ქვეყ ნის წარ მო მად გე ნელ-
მა მოს წავ ლე ებ მაც გა იგ ონ. რო გორც წე სი, მოს წავ ლე თა ვად წყვეტს, რო მე ლი ენა ეს მის მის აუდ იტ ორი ას. 
მრა ვა ლე ნო ვან ვერ სი ებ ში, შე საძ ლოა, გა მო იყ ენ ოთ სუბ ტიტ რე ბი, ან ამ ხსნე ლი ტექ სტე ბი. მათ, ას ევე, უნ და 
გა ით ვა ლის წი ნონ, რო გორ ჟღერს ტექ სტი სხვა ენ ებ ზე ავ ტო მა ტუ რი თარ გმა ნის პროგ რა მის მეშ ვე ობ ით და 
ვერ ბა ლუ რი ნა წი ლის კო რექ ტი რე ბა მო ახ დი ნონ.

ქვე მოთ მო ცე მუ ლია სხვა დას ხვა ტი პის მე დი აპ რო დუქ ტე ბი, მა გა ლი თე ბი და რჩე ვე ბი.

პრეზენტაცია

რა არ ის პრე ზენ ტა ცია?

პრე ზენ ტა ცია აუდ იტ ორი ის თვის სა კითხის გაც ნო ბის პრო ცესს ნიშ ნავს. კო მუ ნი კა ცი ის ეს ფორ მა, შე საძ ლოა, 
სხვა დას ხვა სი ტუ აცი ას თან ად აპ ტირ დეს, რო გორც დე მონ სტრა ცია, შე სა ვა ლი, ლექ ცია ან სიტყვა, რომ ლის მი ზა-
ნი აუდ იტ ორი ის ინ ფორ მი რე ბა, დარ წმუ ნე ბა, შთა გო ნე ბა, მო ტი ვი რე ბა და ამ იდე ებ ის წარ დგე ნაა. ეფ ექ ტუ რი 
პრე ზენ ტა ცი ის თვის აუც ილ ებ ელია, ფრთხი ლად, ნა ბიჯ-ნა ბიჯ და გეგ მოთ მო სამ ზა დე ბე ლი პე რი ოდი, მე თო დი და 
სა კითხის პრე ზენ ტი რე ბის პრო ცე სი.

რა ტომ ვირ ჩევთ პრე ზენ ტა ცი ას, რო გორც ციფ რულ მე დი აპ რო დუქ ტს?

პრე ზენ ტა ცი ის თვის ციფ რუ ლი მე დი ის გა მო ყე ნე ბა კვლე ვის ავ ტორს ყალ ბი ახ ალი ამ ბის ელ ემ ენ ტე ბის კომ პლექ-
სუ რი ინ ტე რაქ ცი ის დე მონ სტრი რე ბის სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს; ას ევე, კვლე ვის შე დე გე ბის გაც ნო ბი სა - სა ზო გა დო-
ებ ის დი დი ჯგუ ფე ბის თვის.
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რა არ ის პრე ზენ ტა ცი ის ძი რი თა დი ელ ემ ენ ტე ბი?

ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი, რომ ლე ბიც პრე ზენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბი სას უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ:

 f აირ ჩი ეთ ერ თი მარ ტი ვი იდეა;

 f შე არ ჩი ეთ სა ხე ლი და მარ ტი ვი გან ლა გე ბა;

 f გა მო იყ ენ ეთ ერ თი და იგ ივე ფონ ტი მარ ტი ვად აღ საქ მე ლი ზო მით;

 f გან საზღვრეთ ტექ ნი კუ რი ტერ მი ნო ლო გია;

 f მო ამ ზა დეთ ძი რი თა დი სა კითხე ბის სია;

 f გა მო იყ ენ ეთ ვი ზუ ალ ური მა სა ლა ად ეკ ვა ტუ რი რა ოდ ენ ობ ით;

 f გა მოკ ვე თეთ კვლე ვის ძი რი თა დი კითხვა, რო მელ ზე პა სუხ საც ეძ ებთ;

 f დარ წმუნ დით, რომ პრე ზენ ტა ცი ის შე საქ მნე ლად და წარ სად გე ნად სა ჭი რო მოწყო ბი ლო ბებს კარ გად იც ნობთ.

პრე ზენ ტა ცია გაძ ლევთ შე საძ ლებ ლო ბას:

 f პირ და პი რი კო მუ ნი კა ცია და ამ ყა როთ აუდ იტ ორი ას თან (და აკ ვირ დეთ მათ რე აქ ცი ას მე სი ჯებ ში, სა კითხის 
გა გე ბის დო ნის მი ხედ ვით გა აგ რძე ლოთ პრე ზენ ტი რე ბის პრო ცე სი, ხა ზი გა უს ვათ ძი რი თად ას პექ ტებს, სა-
ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში გან მარ ტე ბე ბით უზ რუნ ველ ყოთ აუდ იტ ორია, კითხვებს გა ჩე ნის თა ნა ვე უპ ას უხ ოთ);

 f გა მო იყ ენ ოთ სა ლექ ციო ფორ მა ტი;

 f მი იღ ოთ სწრა ფი უკ უკ ავ ში რი.

პრე ზენ ტა ცი ის უარ ყო ფი თი მხა რე ები:

 f მე სი ჯი კვლე ვის ავ ტო რის მი ერ მხო ლოდ ერ თხელ ჟღერ დე ბა;

 f აუდ იტ ორი ის ნა წი ლი ფი ზი კუ რად ვერ და ეს წრე ბა პრე ზენ ტა ცი ას;

 f აუდ იტ ორი აზე გავ ლე ნა დიდ წი ლად პრე ზენ ტა ტო რის უნ არ ებ ზეა და მო კი დე ბუ ლი;

 f პრე ზენ ტა ცი ებ ის აკ ად ემი ური ბუ ნე ბის გა მო სო ცი ალ ურ მე დი აში მი სი გა ზი არ ება ნაკ ლე ბად სა ვა რა უდოა. 

პრე ზენ ტა ცი ის მომ ზა დე ბა სა პა სუ ხის მგებ ლო საქ მეა. აუც ილ ებ ელია, უპ ას ოხთ კრი ტი კულ კითხვებს.

კონ ტექ სტი

 f სად და რო დის გა აკ ეთ ებთ პრე ზენ ტა ცი ას?

 f კარ გად იც ნობთ პრე ზენ ტა ცი ის სა კითხს, თუ ახ ალია თქვენ თვის?

 f სა კითხი მარ ტივ ინ ფორ მა ცი ას მო იც ავს, თუ კომ პლექ სურ მო ნა ცე მებს აერ თი ან ებს?

 f იც ნობთ თქვენს აუდ იტ ორი ას?

 f პრე ზენ ტა ცია მცი რე ჯგუ ფის წი ნა შე ჩა ტარ დე ბა, თუ დი დი აუდ იტ ორი ის თვის?

 f რა მოწყო ბი ლო ბე ბი და ტექ ნო ლო გი ებია ხელ მი საწ ვდო მი?

 f რის გა გე ბას მო ელ ის თქვე ნი პრე ზენ ტა ცი ის გან აუდ იტ ორია?

აქტივობა

ყალბი ახალი ამბის აღმოჩენა:

 f მოსწავლეებს სთხოვეთ (მცირე, მაქსიმუმ 5 მოსწავლისგან შემდგარ ჯგუფებს), თავიანთი ინტერესების 
მიხედვით შეარჩიონ პუბლიკაცია.

 f მოსწავლეებს სთხოვეთ, წინა თავებში მოყვანილი ინსტრუმენტების მიხედვით შეაფასონ, ყალბია, თუ არა 
ახალი ამბავი.

 f სთხოვეთ ჯგუფებს, გაგაცნონ კვლევის ეტაპები, ინსტრუმენტები, რომელთაც იყენებენ და მიგნებები 
პრეზენტაციის მეშვეობით კლასში განსახილველად. დაეხმარეთ, დაურთონ პრეზენტაციას სქრინშოთები, 
URL-ები, ვიზუალური მასალები.
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ზო გა დი შე ნიშ ვნა:

TeamUp(www.teamup.com) შე საძ ლოა, გა მო გად გეთ მოს წავ ლე ებ ის ჯგუ ფე ბად გა ნა წი ლე ბა ში მა თი უნ არ-ჩვე ვე-
ბის, ინ ტე რე სე ბის მი ხედ ვით; ციფ რუ ლი საკ ლა სო ოთ ახ ის, ან ჯგუ ფის პროგ რე სის დო კუ მენ ტი რე ბა ში.

პოსტერი

რა არ ის პოს ტე რი?

პოს ტე რი ბეჭ დუ რი ვი ზუ ალ ური მა სა ლაა, რო მე ლიც შე გიძ ლი ათ, კე დელ ზე გა აკ რათ, ან ვირ ტუ ალ ურ ზე და პირ ზე გა-
მო ფი ნოთ. რო გორც წე სი, პოს ტე რე ბი რო გორც ტექ სტურ, ისე გრა ფი კულ ელ ემ ენ ტებს შე იც ავს; ას ევე, შე საძ ლე-
ბე ლია, პოს ტე რი სრუ ლად გრა ფი კუ ლი ან ტექ სტუ რი ელ ემ ენ ტე ბის გან შედ გე ბო დეს. ციფ რულ სივ რცე ში, შე საძ ლე ბე-
ლია, ინ ფოგ რა ფიკს პოს ტე რის ფორ მა ტი მივ ცეთ და ვებ გვერ დზე ავ ტვირ თოთ. 

რა ტომ ვირ ჩევთ პოს ტერს, რო გორც ციფ რულ მე დი აპ რო დუქ ტს?

პოს ტე რის კონ ცეფ ცი იდ ან გა მომ დი ნა რე, ის, რო გორც თვალ ში სა ცე მი, ისე ინ ფორ მა ცი ული მა სა ლაა, რო მე ლიც 
სულ რამ დე ნი მე სიტყვას შე იც ავს და გრა ფი კუ ლი ელ ემ ენ ტე ბის აღ ქმა ში გვეხ მა რე ბა. ის რო გორც მე სი ჯის გა და-
სა ცე მად, ისე - ყუ რადღე ბის მი საქ ცე ვად, ინ ტე რე სის გა საღ ვი ვებ ლად, ძი რი თა დი აზ რის შე სა ჯა მებ ლად, კვლე ვის 
შე დე გე ბის ხელ შე საწყო ბად და ას ახ სნე ლად გა მო იყ ენ ება. პოს ტე რი, რო გორც პრე ზენ ტა ცია, ხელს უწყობს კომ-
პლექ სუ რი საკ ვლე ვი საგ ნის ას პექ ტებს შო რის კავ ში რე ბის აღ ქმას. ის ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის თე მა ზე შექ მნი ლი 
გა მო ფე ნის თვი საც გა მოდ გე ბა. 

არ სე ბობს პოს ტე რე ბის სხვა დას ხვა ტი პი, რომ ლე ბიც გან სხვა ვე ბუ ლი მიზ ნე ბის თვის გა მო იყ ენ ება:

 f პრო ცე სის ვი ზუ ალ იზ აცია დი აგ რა მის მეშ ვე ობ ით (პრო ცე სის დი აგ რა მა);

 f ქრო ნო ლო გი ის გად მო ცე მა (თა იმ ლა ინი);

 f სა კითხის კვლე ვი სა და ძი ებ ის სა ერ თო შე დე გე ბის პრე ზენ ტი რე ბის თვის (პოს ტე რის პრე ზენ ტა ცია);

 f ძი რი თა დი ტერ მი ნე ბის, მსგავ სე ბე ბი სა და გან სხვა ვე ბე ბის გად მო სა ცე მად (ცხრი ლე ბი და ვე ნის დი აგ რა მე-
ბი).

პოს ტერს ბევ რი უპ ირ ატ ეს ობა აქ ვს:

 f შე მოქ მე დე ბი თი, მხატ ვრუ ლი და კრე ატი ულია;

 f ხელს უწყობს ძი ებ აზე და ფუძ ნე ბუ ლი სწავ ლე ბის აქ ტი ვო ბებს;

 f ინ კლუ ზი ური მე თო დია იმ მოს წავ ლე ებ ის თვის, რომ ლებ საც ნა მუ შევ რის ჩვე ნე ბა, წარ მოდ გე ნა  ურ ჩევ ნი ათ, 
ვიდ რე ვერ ბა ლუ რი პრე ზენ ტა ცი ის ჩა ტა რე ბა.

პოს ტერს უარ ყო ფი თი მხა რე ებ იც აქ ვს:

 f არ ცთუ ორ იგ ინ ალ ური მე თო დია;

 f ბეჭ დვის შემ თხვე ვა ში არც ისე მოქ ნი ლია;

 f რთუ ლი გა და საწყვე ტია, რა ტი პის ინ ფორ მა ცია ავ სა ხოთ, ან გა მო ვაკ ლოთ.

პოს ტე რის დამ ზა დე ბის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი

 f შე არ ჩი ეთ პოს ტე რის შე სა ფე რი სი ტი პი;

 f დარ წმუნ დით, რომ სა თა ური მოკ ლე, კონ კრე ტუ ლი და მო ცუ ლო ბი თია;

 f ტექ სტის ზო მა აღ ქმა დი უნ და იყ ოს, ფე რე ბი - მიმ ზიდ ვე ლი და სა ინ ტე რე სო, თუმ ცა, არა - გა დატ ვირ თუ ლი;

 f აღ მო ჩე ნე ბი სა და დას კვნე ბის ილ უს ტრი რე ბის თვის გრა ფი კუ ლი ელ ემ ენ ტე ბი გა მო იყ ენ ეთ.



გვერდი 74      ციფრული მედეგობა

ვიდეო

რა არ ის ვი დეო?

ვი დეო ინ ფორ მა ცი ის მულ ტი მე დი ური, ვი ზუ ალ ური წყა როა, რო მე ლიც ჩა წე რით, რეპ რო დუქ ცი რე ბით ან მოძ რა ვი 
ვი ზუ ალ ური კად რე ბის ტრან სლი რე ბით მი იღ ება. 

რა ტომ ვირ ჩევთ ვი დე ოს, რო გორც ციფ რულ მე დი აპ რო დუქ ტს?

ვი დეო იმ 2 ელ ემ ენ ტს შე იც ავს, რომ ლე ბიც ყუ რადღე ბას იქ ცევს: მოძ რა ობა და ხმა. ორ ივე მა ხა სი ათ ებ ელი მნიშ-
ვნე ლო ვა ნი ფაქ ტო რია მე სი ჯის ეფ ექ ტუ რი გა და ცე მის თვის. ის ყვე ლა ტი პის კონ ტენ ტს მო იც ავს - ტექ სტს, მუ-
სი კას, ფო ტო ებს, ლინ კებ სა და პოდ კას ტებს. 

ვი დე ოში გად მო ცე მუ ლი ინ ფორ მა ცია მარ ტი ვად გა სა გე ბია. მცი რე ვი დე ორ გო ლე ბი მარ ტი ვად გა სა აზ რე ბე ლი და 
და სა მახ სოვ რე ბე ლია. 

ვი დე ოს ვი ზუ ალ ური და აუდი ალ ური ბუ ნე ბა (ბრე იმი 2018) (Brame 2018) დიდ აუდ იტ ორი ას იზ იდ ავს და სა შუ ალ ებ ას 
იძ ლე ვა, ინ ფორ მა ცია ინ დი ვი დის თვის ნა ტუ რა ლუ რი მე თო დე ბით გა და მუ შავ დეს, და პა უზ ებ ის ან გა მო ტო ვე ბის 
ფუნ ქცია კი სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა, დის კუ სია შე ვი ნარ ჩუ ნოთ და სხვა დას ხვა მო ნაკ ვე თი გან ვი ხი ლოთ. 

ვი დე ოს დამ ზა დე ბას გან სა კუთ რე ბუ ლი რე კო მენ და ცია ეძ ლე ვა, რო დე საც კვლე ვის სა განს ვი დე ოს სა ხით არ სე-
ბუ ლი ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი წარ მო ად გენს. მოს წავ ლე ები, რო მელ თაც კვლე ვის წარ მოდ გე ნა გან სა კუთ რე ბუ ლად 
მიმ ზიდ ველ ფორ მატ ში სურთ, სწო რედ ვი დე ოს ირ ჩე ვენ. 

ვი დე ოს გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლი ათ რო გორც მოს წავ ლე ებს, ისე მას წავ ლებ ლებს:

 f რთუ ლი, ან ახ ალი სა კითხის ას ახ სნე ლად;

 f კონ კრე ტულ სა კითხზე ეფ ექ ტუ რი მუ შა ობ ის დე მონ სტრი რე ბის თვის;

 f სა კითხის სპე ცი ფი კურ ნა წილ ზე უკ ეთ და საკ ვირ ვებ ლად;

 f ინ დი ვი დის ან ჯგუ ფე ბის პერ ფორ მან სის და სა ფიქ სი რებ ლად, გან სა ხილ ვე ლად და და სახ ვე წად.

ვი დე ოს უპ ირ ატ ეს ობ ები:

 f სწავ ლის პრო ცეს ში წა მოჭ რი ლი, რთუ ლად გა სა გე ბი ცნე ბე ბი სა და სა კითხე ბის მარ ტი ვი ვი ზუ ალ იზ აცია და 
გან მარ ტე ბა;

 f უფ რო სა ინ ტე რე სო და მიმ ზიდ ვე ლია, ვიდ რე ტექ სტუ რი მა სა ლა ან სტა ტი კუ რი გა მო სა ხუ ლე ბე ბი;

 f მე ტად ინ არ ჩუ ნებს აუდ იტ ორი ის ინ ტე რესს;

 f ყველ გან და ყო ველ თვის შე გიძ ლი ათ ონ ლა ინ პლატ ფორ მებ ზე მო ძი ება;

აქტივობა

ვიდეოს გამოყენებით:

 f ჩაიწერეთ მოსწავლეთა მიერ ერთმანეთთან ან ექსპერტთან ჩაწერილი ინტერვიუები.
 f მოიგონეთ თამაში.
 f გადაიღეთ დესკტოპის ფოტო, ან ვიდეო.
 f ხაზი გაუსვით უსაფრთხოების იმ რისკებს, რომელთაც ტექნოლოგიების არასწორი გამოყენება 

წარმოქმნის. მაგალითად, ანგარიშიდან გამოსვლის დავიწყება და შემოწმება, თქვენი პაროლი ბრაუზერში 
ხომ არ არის დამახსოვრებული.

 f პასუხი გაეცით ხშირად დასმულ კითხვებს სოციალურ მედიაში ინდოქტრინაციისა და დისკრიმინაციის 
იდენტიფიცირების საკითხზე. 

 f ურჩიეთ მოსწავლეებს, როგორ იმოქმედონ სოციალურ მედიაში გავრცელებული ინდოქტრინაციისა და 
დისკრიმინაციის წინააღმდეგ. 



ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ება           გვერდი 75

 f მარ ტი ვია პრო ცე სის ეტ აპ ებ ისა და მე თო დო ლო გი ის ახ სნა;

 f სხვა დას ხვა მა სა ლის გა ერ თი ან ებ ით შე საძ ლე ბე ლია კრე ატი ული შე დე გის მი ღე ბა  (ხმის რე კონ სტრუქ ცია, 
სა ხე ები, წარ სუ ლი სი ტუ აცი ები, ნა რა ტი ვე ბი, ინ ტერ ვიუები, დო კუ მენ ტა ცია და ა.შ.).

მაგ რამ:

 f ვი დე ოს შემ ცვე ლი ფა ილ ები, უმ ეტ ეს ად, დი დია/მძი მეა, რთუ ლად იგ ზავ ნე ბა, იტ ვირ თე ბა და იწ ერ ება;

 f შე სა ბა მი სი ვი დე ოს პოვ ნა ან შექ მნა შე იძ ლე ბა, იყ ოს რთუ ლი, ან დი დი დრო დას ჭირ დეს;

 f ხა რის ხი ანი ვი დე ოს შექ მნას შე სა ბა მი სი უნ არ-ჩვე ვე ბი და ცოდ ნა სჭირ დე ბა, ას ევე, ბევ რი ად ამი ან ის ჩარ-
თუ ლო ბა;

 f მის დამ ზა დე ბას სჭირ დე ბა შე სა ბა მი სი მოწყო ბი ლო ბე ბი, სწრა ფი ინ ტერ ნე ტი ას ატ ვირ თად და გად მო სა წე-
რად;

 f თუ კი ვი დეო კონ კრე ტუ ლად არ მი უთ ით ებს, ან ხაზს არ უს ვამს შე სას წავლ სა კითხს, შე საძ ლოა, ვერ მი იქ-
ცი ოს მა ყუ რებ ლის ყუ რადღე ბა. 

ვი დე ოს დამ ზა დე ბის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი

 f და ამ ზა დეთ ვი დეოები, რომ ლე ბიც თქვენს კითხვებს შე იც ავს;

 f ინ ფორ მა ცი ის ან გან მარ ტე ბე ბის გად მო სა ცე მად გა მო იყ ენ ეთ აუდიო-ვი ზუ ალ ური ელ ემ ენ ტე ბი, რო გორც 
და მა ტე ბი თი სა შუ ალ ება და არა ინ ფორ მა ცი ის ძი რი თა დი წყა რო;

 f ამო იღ ეთ ის ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც სა ჭი რო არ არ ის, ან მა ყუ რებ ლის მეხ სი ერ ებ ას გა დატ ვირ თავს;

 f და ინ ტე რე სე ბის გა მო საწ ვე ვად გა მო იყ ენ ეთ სა სა უბ რო, ენ თუ ზი ას ტუ რი ტო ნი;

 f მნიშ ვნე ლო ვა ნი იდე ებ ისა და კონ ცეფ ცი ებ ის ხაზ გა სას მე ლად გა მოკ ვე თეთ მნიშ ვნე ლო ვა ნი ნა წი ლე ბი;

 f დარ წმუნ დით, რომ ვი დეო თქვე ნი კითხვით და ინ ტე რე სე ბუ ლი კონ კრე ტუ ლი აუდ იტ ორი ის თვი საა შექ მნი ლი 
და მა სა ლა მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებს შე ეს აბ ამ ება;

 f დარ წმუნ დით, რომ ყვე ლა ის მოწყო ბი ლო ბა გაქ ვთ, რო მე ლიც ვი დეოების დამ ზა დე ბა სა და ჩვე ნე ბას სჭირ-
დე ბა;

 f თა ვი აარ იდ ეთ გრძე ლი, გან მარ ტე ბი თი, მო ნო ლო გის სტილ ში ჩა წე რი ლი ვი დე ოს მომ ზა დე ბას, რად გან 
მსგავ სი მა სა ლით აუდ იტ ორი ის ყუ რადღე ბას ვერ მი იპყრობთ.

აქტივობა (რთული)

როგორ აღმოვაჩინოთ ყალბი ახალი ამბავი?

 f მოსწავლეები ჯგუფებში გადაანაწილეთ (ჯგუფში მაქსიმუმ 5 ადამიანი) და გადასამოწმებლად მიეცით ახალი 
ამბავი/ინფორმაცია. ამ აქტივობაში, უმჯობესია, ერთსადაიმავე საკითხზე იმუშაონ. 

 f სთხოვეთ ჯგუფებს, წინა თავებში ახსნილი მეთოდოლოგიის გამოყენებით იმოქმედონ.
 f სთხოვეთ ჯგუფებს, დავალება მოსწავლეებთან ინტერვიუების სახით ჩაწერონ და გამოყენებული 

პროცედურები და ინსტრუმენტები ვიდეოშივე ახსნან.
 f მოსწავლეებთან ერთად მოამზადეთ მთელი კლასის მიერ შექმნილი ციფრული მასალების სია და დაამზადეთ 

მოკლე ვიდეო - „როგორ აღმოვაჩინოთ ყალბი ახალი ამბავი“.
მნიშვნელოვანია

 f შეგიძლიათ, ვიდეომონტაჟის ისეთი პროგრამები გამოიყენოთ, რომელთაც სპეციფიკური უნარ-ჩვევები 
და მოწყობილობები არ სჭირდება. მაგალითად, აპლიკაციები, რომლებიც პერსონალურ კომპიუტერებსა და 
ტელეფონებშია ხელმისაწვდომი.

 f ვიდეოგადაღებისა და ციფრული მასალის მომზადებამდე მშობლების ნებართვა დაგჭირდებათ.
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ანიმაცია

რა არ ის ან იმ აცია?

ან იმ აცია არ ის სე რია მოძ რა ვი, ნა ხა ტი გა მო სა ხუ ლე ბე ბი სა ან მო დე ლე ბი სა, რომ ლე ბიც ფო ტო გა და ღე ბის, ან 
კომ პი უტ ერ ის მეშ ვე ობ ით შე იქ მნა. 

რა ტომ ვირ ჩევთ ან იმ აცი ას, რო გორც ციფ რულ მე დი აპ რო დუქ ტს?

ან იმ აცია მარ ტი ვი გზაა სა კითხის კონ ტექ სტის ას ახ სნე ლად. გარ და ამ ისა, ეფ ექ ტუ რი გზაა მა ყუ რებ ლის და ინ-
ტე რე სე ბის გა მო საწ ვე ვად. მა თი დახ მა რე ბით შე საძ ლე ბე ლია, კომ პლექ სურ სა კითხებ ში ცოდ ნა სა სი ამ ოვ ნო და 
მხი არ ული გზით გა იმ ყა როთ. 

ან იმ აცი აში გა მო სა ხუ ლე ბა თა მიმ დევ რო ბა იმ აზე ბევ რად მეტ ინ ფორ მა ცი ას იტ ევს, ვიდ რე ერ თი სუ რა თი ან 
ბეჭ დუ რი გვერ დი და, გარ და ამ ისა, სა სი ამ ოვ ნო სა ყუ რე ბე ლია (თე ნი 2016) (Tan 2016). ან იმ აცია ინ ფორ მა ცი ის 
ეფ ექ ტუ რი მა ტა რე ბე ლია, რო დე საც იდე ის ან ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბა ეფ ექ ტუ რად გვინ და, მა გა ლი თად, გვსურს, 
სო ცი ალ ურ მე დი აში ნა პოვ ნი ნა ფე ხუ რის ფო ტო ვაჩ ვე ნოთ.

სას წავ ლო პრო ცეს ში ან იმ აცი ის გა მო ყე ნე ბის უპ ირ ატ ეს ობ ები:

 f გვაძ ლევს დი ნა მი კუ რი კონ ტექ სტი სა და მი სი ცვლი ლე ბის ილ უს ტრი რე ბის სა შუ ალ ებ ას;

 f პრაქ ტი კულ სა და მი ზან ზე ორი ენ ტი რე ბულს ხდის სას წავ ლო პრო ცესს;

 f ამ არ ტი ვებს კომ პლექ სურ ცნე ბებს;

 f ხელს უწყობს, მოს წავ ლე ებს სა კუ თა რი შე საძ ლებ ლო ბე ბი მხატ ვრუ ლი, კრე ატი ული მე თო დით გა მო ავ ლი ნონ;

 f სა მუ შაო პრო ცეს ში არ სე ბობს თა ნაკ ლა სე ლე ბის ჩარ თუ ლო ბის სა შუ ალ ება ან თა ნამ შრომ ლო ბის შან სი 
მსოფ ლი ოს მას შტა ბით;

 f შე უძ ლია, აღ მოფხვრას ენ ობ რი ვი ბა რი ერი;

 f ხელს უწყობს ციფ რულ გა ნათ ლე ბას;

 f მშვე ნი ერი პლატ ფორ მაა მოს წავ ლე თა საპ რე ზენ ტა ციო უნ არ ებ ის გა საღ რმა ვებ ლად.

უარ ყო ფი თი მხა რე ები:

 f მის მომ ზა დე ბას დი დი დრო სჭირ დე ბა;

 f ან იმ აცი ის გათ ვა ლის წი ნე ბა კომ პი უტ ერ ული პროგ რა მე ბის პრო ექ ტებ სა და სას წავ ლო პრო ცეს ში რთუ ლია;

 f ხა რის ხი ანი ან იმ აცი ის მო სამ ზა დებ ლად სა ჭი როა სპე ცი ფი კუ რი მოწყო ბი ლო ბე ბი, ცოდ ნა და ექ სპერ ტის 
დახ მა რე ბა.

ან იმ აცი ის დამ ზა დე ბის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი

 f გად მო ეც ით ცხოვ რე ბი სე ული სი ტუ აცი ები, რო მელ თაც ყო ველ დღე აწყდე ბით (ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბი, ინ დოქ-
ტრი ნა ცია სო ცი ალ ურ მე დი აში);

აქტივობა

ანიმაციის გამოყენებით:

 f მოამზადეთ ცხოვრებისეული სიტუაციის სიმულაცია.
 f წარმოაჩინეთ საკითხის მნიშვნელოვანი მხარე  ან  გააზიარეთ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია.
 f აჩვენეთ, რომ ძიების ტიპური პროცესი ფიშინგის (კიბერთაღლითობის) მაღალ რისკს შეიცავს.
 f მოამზადეთ პროცესის სიმულაცია სოციალური მედიის გამოყენებისას ინდოქტრინაციისგან თავის 

დასაცავად.
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 f გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ ან იმ აცი ის მომ ზა დე ბას სპე ცი ფი კუ რი უნ არ-ჩვე ვე ბი სჭირ დე ბა (ის ეთი პროგ რა მე-
ბის ცოდ ნა, რო გო რე ბი ცაა Animaps, ან Powtoon);

 f გა ით ვა ლის წი ნეთ სპე ცი ალ ური მოწყო ბი ლო ბე ბი, რომ ლე ბიც ან იმ აცი ის და სამ ზა დებ ლად და საჩ ვე ნებ ლად 
დაგ ჭირ დე ბათ;

 f მო ერ იდ ეთ გრძელ ან იმ აცი ებს.

ციფრულითხრობა

რა არ ის ციფ რუ ლი სთო რი თე ლინ გი?

„სთორითელინგი სოციალური და კულტურული აქტივობების ამბების გაზიარებაა... ყველა კულტურას საკუთარი 
ამბები და ნარატივები გააჩნია, რომლებიც გასართობი, საგანმანათლებლო, კულტურული კონსერვაციის ან 
გამჯდარი მორალური ღირებულებების სახით ვრცელდება“19.

სა ნამ გა ზე თე ბი და წიგ ნე ბი ფარ თოდ ხელ მი საწ ვდო მი გახ დე ბო და, ინ ფორ მა ცია თა ობ იდ ან თა ობ ას სწო რედ 
ამ ბე ბის თხრო ბის ტრა დი ცი ის სა შუ ალ ებ ით გა და ეც ემ ოდა. ციფ რუ ლი თხრო ბა (ეს სიტყვათ შე თან ხმე ბა ტერ-
მი ნა დაა ქცე ამ ბე ბის თხრო ბის 21-ე სა უკ უნ ის ვერ სიაა, რო მე ლიც ციფ რუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით 
ნე ბის მი ერს აძ ლევს სა შუ ალ ებ ას, შექ მნას და გა აზი არ ოს სა კუ თა რი ამ ბა ვი (EdTechTeacher 2018). ციფ რუ ლი 
თხრო ბა ამ ბის მო სათხრო ბად კომ პი უტ ერ ულ ინ სტრუ მენ ტებს იყ ენ ებს.

რა ტომ ვირ ჩევთ ციფ რულ თხრო ბას, რო გორც ციფ რულ მე დი აპ რო დუქ ტს?

თხრო ბის პრო ცეს ში აუდ იტ ორია მოთხრო ბილ ამ ბავ თან მეტ ემ ოცი ურ კავ შირს ამ ყა რებს. მე თოდ მა შე საძ ლოა, 
მსმე ნელ ში წარ მოშ ვას კითხვე ბი, რომ ლე ბიც მო ყო ლილ ამ ბავს მათ ცხოვ რე ბას თან და გა მოც დი ლე ბას თან აკ-
ავ ში რებს; შე საძ ლოა, გა აჩ ინ ოს პა სუ ხე ბიც. ამ ბის თხრო ბა აუდ იტ ორი ის ინ ტე რე სის შე ნარ ჩუ ნე ბის აპ რო ბი რე-
ბუ ლი მე თო დია და გან სა კუთ რე ბუ ლად ეფ ექ ტუ რია, რო დე საც უნ ივ ერ სა ლურ ელ ემ ენ ტებს შე იც ავს. ამ ბა ვი მოკ ლე 
უნ და იყ ოს და კონ კრე ტულ სა კითხზე ფო კუ სი რე ბუ ლი.

ამ ბის თხრო ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნია კო ლა ბო რა ცი ის ფაქ ტო რი და, რო გორც წე სი, ჯგუ ფუ რი მუ შა ობ ის შე დე-
გია. უკ ეთ ეს შე დეგს მი იღ ებთ, თუ კი:

 f ემ ოცი ასა და რე აქ ცი ას გა მო იწ ვევთ აუდ იტ ორი აში;

 f მცი რე რა ოდ ენ ობ ის კითხვე ბის უპ ას უხ ოდ და ტო ვე ბით სპე კუ ლა ცი ის თვის მო იტ ოვ ებთ სივ რცეს, რა თა სა-
კითხზე მსჯე ლო ბა მო მა ვალ შიც გაგ რძელ დეს;

 f ხელს შე უწყობთ კო მუ ნი კა ცი ისა და თა ნამ შრომ ლო ბის უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბას.

ციფ რუ ლი თხრო ბის მთა ვა რი უპ ირ ატ ეს ობ ები:

 f კრე ატი ული წე რის ხელ შეწყო ბა ინ ოვ აცი ური აზ როვ ნე ბის ფორ მით;

 f წარ მო სახ ვის გან ვი თა რე ბა;

 f თა ნა დას წავ ლის აქ ტი ვო ბე ბი პრე ზენ ტა ცი ის პრო ცეს ში;

19 https://en.wikipedia.org/wiki/Storytelling, მონაცემები მიღებულია 2019 წლის 4 ნოემბერს.

აქტივობა

ციფრული თხრობის გამოყენება:

 f მოყევით დაუსრულებელი ან „ნეტავ, რა მოხდებოდა“ ტიპის ამბები და არ გაითვალისწინოთ პერსონალური 
მონაცემების დაცვის წესები.

 f განიხილეთ ციფრული მედიის კვალი სოციალურ მედიაში.
 f ხელი შეუწყეთ ინდოქტრინაციისა და დისკრიმინაციის გამოცდილების გაზიარებას.
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 f სმე ნის, თხრო ბი სა და კითხვის სფე რო ებ ის ინ ტეგ რა ცია;

 f ლექ სი კო ნი სა და გრა მა ტი კის ცოდ ნის გაღ რმა ვე ბა;

 f მას წავ ლებ ლი სა და მოს წავ ლის თა ნამ შრომ ლო ბის ხელ შეწყო ბა;

 f კითხვის, მოს მე ნი სა და კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბა;

 f მო რა ლუ რი გაკ ვე თი ლის მი ცე მა.

ციფ რუ ლი თხრო ბის უარ ყო ფი თი მხა რე ები:

 f დიდ დროს, მომ ზა დე ბა სა და მას წავ ლებ ლის ხელ მძღვა ნე ლო ბას მო ითხოვს;

 f რთუ ლად გად მო სა ცე მია, თუ კი პერ სო ნა ლურ ღი რე ბუ ლე ბებს ან ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან და ინ დოქ ტრი ნა ცი ას-
თან და კავ ში რე ბულ პი რად გა მოც დი ლე ბას შე იც ავს;

 f მე თო დის წარ მა ტე ბა დიდ წი ლად და მო კი დე ბუ ლია მას წავ ლებ ლის უნ არ ზე - გა უძ ღვეს კლასს.

ციფ რუ ლი თხრო ბის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი

 f თხრო ბა არ უნ და იყ ოს ზედ მე ტად სწრა ფი ან ნე ლი;

 f გა მო იყ ენ ეთ ხმა, მუ სი კა, ან აუდი ოჩ ან აწ ერი გან წყო ბის, ან კონ კრე ტულ ას პექ ტზე ყუ რადღე ბის გა სა მახ-
ვი ლებ ლად;

 f ამო იღ ეთ ამ ბი დან ინ ფორ მა ცია, რო მე ლიც აუც ილ ებ ელი არ არ ის და ნუ და იბ ნე ვით;

 f დარ წმუნ დით, რომ იც ნობთ ყვე ლა იმ მოწყო ბი ლო ბას, რომ ლე ბიც ციფ რუ ლი სთო რი თე ლინ გის თვი საა სა ჭი-
რო.

ბლოგი

რა არ ის ბლო გი?

ბლო გი ვებ გვერ დია, რო მელ ზეც ინ დი ვი დი ან ჯგუ ფი რე გუ ლა რუ ლად აახ ლებს ინ ფორ მა ცი ას. ტი პუ რი ბლო გი შე იც-
ავს ტექ სტს, ციფ რულ გა მო სა ხუ ლე ბებს, ლინ კებს სხვა ბლო გებ ზე, ვებ გვერ დებ სა და მე დი აზე, რომ ლე ბიც დას მულ 
კითხვას თან არი ან კავ შირ ში. ბლო გი შე საძ ლოა, ჟურ ნა ლის, ან პე რი ოდ ული გა მო ცე მის სა ხეს ატ არ ებ დეს. ბლო-
გი ის ინ სტრუ მენ ტია, რო მე ლიც აზ რე ბის გა ზი არ ებ ის სა შუ ალ ებ ას გვაძ ლევს.

რა ტომ ვირ ჩევთ ბლოგს, რო გორც ციფ რულ მე დი აპ რო დუქ ტს?

ბლო გი ხელს უწყობს ჯგუ ფურ მუ შა ობ ას (ბე ილი) (Bailey etal. 2005) ან მო საზ რე ბე ბის გაც ვლის პრო ცესს. ბლოგ მა 
შე იძ ლე ბა, წა ახ ალ ის ოს დი ალ ოგი და სა ზო გა დო ებ ის შე კავ ში რე ბა, რად გან შე იც ავს კო მენ ტა რე ბის, აზ რის, იდე-
ებ ისა და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის და ფიქ სი რე ბის ველს. 

ცოდ ნის გა ზი არ ებ ისა და დი ალ ოგ ის წა სა ხა ლი სებ ლად ბლო გი კარ გი სა შუ ალ ებაა, ხელს უწყობს ექ სპე რი მენ ტებ სა 
და ციფ რულ ინ ტე რაქ ცი ას. ბლო გი, ას ევე:

 f ხელს უწყობს ონ ლა ინ დის კუ სი ებს, ით ვა ლის წი ნებს ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის კომ პე ტენ ცი ებს, რო გო რე ბი-
ცაა ეტ იკ ეტი და სა მარ თლებ რი ვი შეზღუდ ვე ბი (მაგ.: პლა გი ატ იზ მი და სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბი);

 f ხელს უწყობს ციფ რუ ლი გა მო ცე მე ბის მი მართ კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის უნ არ ის გან ვი თა რე ბას (წე რა და 
კითხვა) (ვა ტა ნა ბე-კრო კე ტი) (Watanabe-Crockett 2018).

აქტივობა

ეშმაკის ადვოკატი ყალბ ახალ ამბებს ამჟღავნებს

 f მოსწავლეებს ჰკითხეთ, როგორ შეებრძოლებოდა ეშმაკის ადვოკატი ყალბ ახალ ამბებს?
 f შექმენით ამბავი სახელად - „ეშმაკის ადვოკატი ყალბ ახალ ამბებს ამჟღავნებს“.
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ბლო გე ბის უპ ირ ატ ეს ობ ები:

 f ავ ტო ნო მი ური დას წავ ლის ხელ შეწყო ბა;

 f კითხვი სა და წე რის უნ არ ებ ის გან ვი თა რე ბა მოს წავ ლე ებ ში;

 f ონ ლა ინ გა ნათ ლე ბის პრო ცეს ში კრე ატი ული ჩარ თუ ლო ბის ხელ შეწყო ბა რო გორც მოს წავ ლე ებ ის თვის, ისე - 
მას წავ ლებ ლე ბის თვის;

 f დრო ის და ზოგ ვა საკ ლა სო სა მუ შა ოს თვის, რად გან ბლოგ თან მუ შა ობ ის პრო ცე სის დი დი ნა წი ლი სახ ლში 
მიმ დი ნა რე ობს.

ბლო გე ბის უარ ყო ფი თი მხა რე:

 f ბლო გის კონ ფი დენ ცი ალ ობ ის დაც ვა;

 f თი თოეული მოს წავ ლის ინ ტერ ნეტ თან ხელ მი საწ ვდო მო ბის სა კითხი.

ბლო გებ ზე მუ შა ობ ის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი

 f გა და ან აწ ილ ეთ რო ლე ბი, შექ მე ნით კონ კრე ტუ ლი მო ლო დი ნე ბი და გა ეც ით დე ტა ლუ რი ინ სტრუქ ცი ები;

 f გა ით ვა ლის წი ნეთ ონ ლა ინ ეტ იკ ეტი და სა მარ თლებ რი ვი შეზღუდ ვე ბი;

 f ხე ლი შე უწყეთ ინ ტე რაქ ცი ასა და თა ნა დას წავ ლის აქ ტი ვო ბებს;

 f დარ წმუნ დით, რომ კარ გად ხართ გარ კვე ული ბლო გე ბის შექ მნა ში;

 f ნუ მოიაზრებთ, რომ მოს წავ ლე ებს ბლოგ თან მუ შა ობ ის გა მოც დი ლე ბა აქ ვთ. 

ვიკი

რა არ ის ვი კი?

ვი კი არ ის ვებ გვერ დი ან მო ნა ცემ თა ბა ზა, რო მე ლიც სხვა დას ხვა მომ ხმა რებ ლის ერ თობ ლი ვი მუ შა ობ ის შე-
დე გია და სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს სხვა მომ ხმა რებ ლებს, კონ ტენ ტი და ამ ატ ოს ან და არ ედ აქ ტი როს. ვი კის გვერ დი, 
შე საძ ლოა, ნე ბის მი ერ მა და არ ედ აქ ტი როს, ვი საც წვდო მა აქ ვს და, რო გორც წე სი, მა სა ლა ზე ხელ მი საწ ვდო მო ბა 
პა რო ლის სა შუ ალ ებ ით კონ ტროლ დე ბა. 

რა ტომ ვქმნით ვი კის, რო გორც ციფ რულ მე დი აპ რო დუქ ტს?

ვი კი ხელს უწყობს თა ნა დას წავ ლის/კო ლა ბო რა ცი ული დას წავ ლის პრო ცესს (ჟენ გი, ნიია და ვარ შაუერი 2015) 
(Zheng, Niiya and Warschauer 2015) და პრობ ლე მის გა დაჭ რის უნ არ ის ჩა მო ყა ლი ბე ბას. ვი კი რამ დე ნი მე უპ ირ-
ატ ეს ობ ას გვთა ვა ზობს ინ ფორ მა ცი ის ონ ლა ინ გა ზი არ ებ ის, სა ერ თო ცოდ ნის კონ სტრუ ირ ებ ის, თა ნამ შრომ-
ლო ბის ხელ შეწყო ბის, სო ცი ალ ური დას წავ ლი სა და თა ნაკ ლა სელ თა უკ უკ ავ ში რის ჩათ ვლით (რას მუ სე ნი, ლიუისი 
და ვა ითი 2012) (Rasmussen, Lewis and White 2012). ვი კი გვეხ მა რე ბა მე დია- და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ებ ის 
გაღ რმა ვე ბა ში და ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის კომ პლექ სუ რი ქე ის ებ ის გა დაჭ რა ში გა მო იყ ენ ება, რად გან დი დი რა ოდ-
ენ ობ ით ინ ფორ მა ცი ის აღ რიცხვი სა და მა თი კავ ში რე ბის გა მოვ ლე ნის სა შუ ალ ებ ას გვაძ ლევს. 

აქტივობა

ბლოგების გამოყენება

 f დაამზადეთ ბლოგი უფასო პლატფორმაზე, გამოიყენეთ WordPress ან Jimdo;
 f კვლევის შედეგები ტექსტის სახით გამოაქვეყნეთ;
 f წაახალისეთ მოსწავლეების უკუკავშირი;
 f ბლოგი უფრო დიდ საზოგადეობას გაუზიარეთ  (აკადემიურ პერსონალს მიღმა).
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ვი კი მოს წავ ლე ებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს:

 f იმ უშა ონ კონ ტენ ტზე;

 f ხელს უწყობს ინ ტე რაქ ცი ას;

 f შე ფა სე ბე ბი და კო მენ ტა რე ბი მი იღ ონ ერ თმა ნე თის მი ერ და მა ტე ბულ ინ ფორ მა ცი აზე;

 f შე ად გი ნონ რე სურ სე ბის ბა ზა.

თუმ ცა:

 f ვი კის შექ მნას დი დი დრო სჭირ დე ბა. გარ და ამ ისა, მას ზე უნ და იმ უშა ოს ჯგუფ მა, რო მელ შიც მი ნი მუმ ერ თი 
გა მოც დი ლი წევ რია.

პოდკასტი

რა არ ის პოდ კას ტი? 

პოდ კას ტი რა დი ოგ ად აც ემაა, რო მე ლიც ციფ რუ ლი ფორ მით არ ის მო ცე მუ ლი ან ინ ტერ ნეტ ში მა უწყებ ლობს. ზო გი-
ერთ შემ თხვე ვა ში, ინ ტერ ნე ტი დან მი სი ჩა მოტ ვირ თვა და გა ზი არ ებაა შე საძ ლე ბე ბი.  ტერ მი ნი მომ დი ნა რე ობს 
“POD” - დან, რაც ნიშ ნავს პორ ტა ტულ მოთხოვ ნას და “კას ტი”, რაც და კავ ში რე ბუ ლია მა უწყებ ლო ბას თან. აუდი ოს 
გარ და, პოდ კას ტე ბი შე საძ ლე ბე ლია იყ ოს წარ მოდ გე ნი ლი სხვა ციფ რუ ლი მე დი ის ფორ მით, რო გო რი ცაა ვი დეო, 
ელ ექ ტრო ნუ ლი წიგ ნე ბი და რა დი ომა უწყებ ლო ბა.

რატომ უნდა შევქმნათ პოდკასტი, როგორც ციფრული მედიის პროდუქტი?

პოდკასტები გამოიყენება მრავალმხრივ, სიახლეებიდან და გასართობიდან განათლებამდე. სიმარტივე და 
აუდიტორიის ჩართულობა პოდკასტს შესანიშნავ სასწავლო ინსტრუმენტად აქცევს. პოდკასტი მშვენიერი გზაა 
თანამშრომლობისა და ფართო საზოგადოების კომუნიკაციის ხელშესაწყობად.

პოდ კას ტე ბი ფუნ ქცი ის მი ხედ ვით კლა სი ფი ცირ დე ბა:

 f გან სხვა ვე ბუ ლი ტი პის მა სა ლის წარ მო ება მოს წავ ლე თა შე საძ ლებ ლო ბე ბის, სა ჭი რო ებ ებ ისა და მო ტი ვა ცი-
ის მი ხედ ვით;

 f ინ ტერ ვიუირება;

 f კვლე ვის შე დე გე ბის გა ზი არ ება;

 f ელ ექ ტრო ნუ ლი უს აფ რთხო ებ ის შე სა ხებ მსმე ნე ლის ინ ფორ მი რე ბა (ინ ტერ ნე ტი სა და სო ცი ალ ური მე დი ის უს-
აფ რთხოდ და და ცუ ლად გა მო ყე ნე ბა).

პოდ კას ტის უპ ირ ატ ეს ობ ებია:

 f შე საძ ლოა, მო იპ ოვ ოს დი დი გავ ლე ნა და დი დი აუდ იტ ორია შე იძ ინ ოს ხელ მი საწ ვდო მო ბის სი მარ ტი ვის გა-
მო;

 f პო პუ ლა რუ ლია თი ნე იჯ ერ თა შო რის;

 f ხელს უწყობს თა ნა დას წავ ლის აქ ტი ვო ბებ სა და ინ ფორ მა ცი ის გა ზი არ ებ ას;

 f პო პუ ლა რულ სა კითხებ თან და კავ ში რე ბით იქ მნე ბა.

პოდ კას ტის უარ ყო ფი თი მხა რე ებია:

 f მე დი უმ ის პა სი ურ ობა მო მენ ტა ლუ რი უკ უკ ავ ში რის მი ღე ბის შე უძ ლებ ლო ბის გა მო;

 f სა კითხის შე სა ხებ ცოდ ნის აუც ილ ებ ლო ბა;

 f მომ ზა დე ბა მო ითხოვს დრო სა და მე თო დო ლო გი ის ცოდ ნას.

პოდ კას ტზე მუ შა ობ ის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი

 f შე არ ჩი ეთ პოდ კას ტის შე სა ბა მი სი სტი ლი (მაგ.: ინ ტერ ვიუ, სა უბ არი, მო ნო ლო გი, სა გან მა ნათ ლებ ლო პა ნე-
ლი რამ დე ნი მე წამ ყვა ნის ინ ტე რაქ ცი ით);
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 f შე არ ჩი ეთ მარ ტი ვი ფორ მა ტი, რა თა მას წავ ლებ ლებ მა და მოს წავ ლე ებ მა მა თი მომ ზა დე ბა შეძ ლონ;

 f მო ახ დი ნეთ კონ ტენ ტის სტრუქ ტუ რი რე ბა;

 f გა ით ვა ლის წი ნეთ ქრო ნო მეტ რა ჟი.

Instagramანგარიშები/სთორიები

რა არ ის Instagram-ი?

სა ხელ წო დე ბა Instagram წარ მო იქ მნა სიტყვე ბი დან „Instant” (წა მი ერი, უეც არი) და “Telegram”(ტე ლეგ რა მა), რაც 
პო ლა რო იდ ებ ისა და ტე ლეგ რა ფის ტექ ნო ლო გი ის ციფ რულ კომ ბი ნა ცი ას აღ ნიშ ნავს. ეს არ ის ფო ტო-ვი დეო კონ-
ტენ ტის გა ზი არ ებ ის სო ცი ალ ური ქსე ლი. მომ ხმა რებ ლებს შე უძ ლი ათ, ატ ვირ თონ ფო ტო ები და ვი დეოები (მაქ სი-
მუმ 10 წთ), რო მელ თა და მუ შა ვე ბა სხვა დას ხვა ფილ ტრის მეშ ვე ობ ით ხდე ბა, მა სა ლა კი თე გე ბი სა და ლო კა ცი ის  
მი ხედ ვით ხა რის ხდე ბა. ის ევე რო გორც სხვა სო ცი ალ ური მე დი ის პლატ ფორ მე ბი, Instagram-ი მე გობ რე ბი სა და 
მიმ დევ რე ბის (ფო ლოუერების) შე ძე ნას ახ ალ ის ებს. ან გა რიშ ზე არ სე ბუ ლი პოს ტე ბი, შე გიძ ლი ათ, სა ჯა როდ გა-
აზი არ ოთ, ან გა აზი არ ოთ მხო ლოდ თქვე ნი მიმ დევ რე ბის თვის. მომ ხმა რებ ლებს შე უძ ლი ათ, კონ ტენ ტი თე გი სა 
და ლო კა ცი ის მი თი თე ბით ატ ვირ თონ, გა ეც ნონ ტრენ დულ კონ ტენ ტს, „Like” ფო ტო ებს და თა ვად გახ დნენ სხვა 
მომ ხმა რებ ლე ბის ფო ლოუერები, რა თა მა თი კონ ტენ ტი სი ახ ლე ებ ის სექ ცი აში იხ ილ ონ. 

რა ტომ ვქმნით Instagram Story-ს, რო გორც ციფ რულ მე დი აპ რო დუქ ტს?

Instagram-ი პო პუ ლა რუ ლი სერ ვი სია, გან სა კუთ რე ბით ახ ალ გაზ რდებ ში, რად გან ის ეთი ფუნ ქცი ები გა აჩ ნია, რო-
გო რე ბი ცაა Instagram Direct (პირ და პი რი მი მო წე რა აპ ლი კა ცი აში) და Instagram Story-ები, რომ ლე ბიც თქვე ნი 
კონ ფი დენ ცი ალ ობ ის გა რან ტიაა.  

Instagram Direct-ი ფუნ ქციაა, რომ ლის მეშ ვე ობ ით აც მომ ხმა რებ ლე ბი პი რა დი შეტყო ბი ნე ბე ბის სა შუ ალ ებ ით 
კონ ტაქ ტო ბენ, შე უძ ლი ათ რო გორც მუდ მი ვი, ისე დრო ით შეზღუ დუ ლი მე სი ჯე ბის გაგ ზავ ნა გან სხვა ვე ბით წი-
ნა, მხო ლოდ სა ჯა რო ვერ სი ისა. შეტყო ბი ნე ბა ში შე გიძ ლი ათ, ბმუ ლე ბი და ფო ტო ები გაგ ზავ ნოთ. 

Instagram Stories-ის გა მო ყე ნე ბი სას კი შე გიძ ლი ათ, გა და იღ ოთ ფო ტო ები, და ად ოთ ეფ ექ ტე ბი, ფო ნე ბი, თე-
მე ბი, გა ავ რცე ლოთ ლა ივ ვი დეოები, და ად ოთ სტი კე რე ბი სთო რი ებს, რომ ლე ბიც 24 სა ათ ში გაქ რე ბი ან. სთო რი-
ები შე გიძ ლი ათ, გა ავ რცე ლოთ სა ჯა როდ (იმ შემ თხვე ვა ში, თუ კი Instagram-ის პრო ფი ლი სა ჯა როა), გა უზი არ ოთ 
ფო ლოუერებს (პი რა დი პრო ფი ლის შემ თხვე ვა ში), ან ავ ტო რი ზე ბულ ჯგუფს (ავ ტორს შე უძ ლია „ახ ლო მე გობ რე-
ბის“ სი ის მომ ზა დე ბა).

გარ და ამ ისა, სპე ცი ფი კუ რი ფუნ ქცი ებ ის მქო ნე აპ ლი კა ცი ებ ისა და სხვა სერ ვი სე ბის გან ვი თა რე ბა, რომ ლე ბიც 
Instagram-ის ფუნ ქცი ონ ალს იყ ენ ებ ენ (მომ ხმა რე ბელ თა სტა ტის ტი კის და მუ შა ვე ბა, სო ცი ალ ური ღო ნის ძი ებ ებ-
ის თვის ფო ტო ებ ისა და პოს ტე რე ბის ბეჭ დვა, ფო ტო ებ ის მცი რე გა მო სა ხუ ლე ბე ბად ქცე ვა, Instagram-ზე შეს ვლა 
პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უტ ერ იდ ან) პლატ ფორ მას ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის გავ ლე ნი ან, თუმ ცა, რე გუ ლი რე ბულ სა-
შუ ალ ებ ად აქ ცევს. 

Instagram-ის გა მო ყე ნე ბა შე უძ ლი ათ რო გორც მას წავ ლებ ლებს, ისე მოს წავ ლე ებს, კერ ძოდ:

 f გა ზი არ ებ ამ დე ფო ტოს მარ ტი ვად და მუ შა ვე ბა არ სე ბუ ლი ფილ ტრე ბის მეშ ვე ობ ით;

 f სი ახ ლის სწრა ფი გავ რცე ლე ბა;

 f პი რა დი ან პლატ ფორ მის წე სე ბის მი ხედ ვით აკ რძა ლუ ლი ტი პის ფო ტოს ან ვი დე ოს პი რა დად გა ზი არ ება;

 f პი რა დი შეტყო ბი ნე ბე ბის გაგ ზავ ნა;

 f თე მის შექ მნა და გან ვი თა რე ბა;

 f გლო ბა ლუ რი კო მუ ნის შექ მნა, რო მე ლიც აქ ცენ ტს სა ზო გა დო ებ ის მსგავ სე ბა სა და ად ამი ან ურ ღი რე ბუ ლე ბებ-
ზე აკ ეთ ებს.

Instagram-ის ან გა რი შის შექ მნას ბევ რი უპ ირ ატ ეს ობა აქ ვს:

 f ის შე მოქ მე დე ბი თი, მხატ ვრუ ლი და კრე ატი ულია;

 f პო პუ ლა რუ ლია ახ ალ გაზ რდებ ში;

 f მას ზე წვდო მა პორ ტა ტუ ლი მოწყო ბი ლო ებ იდ ან გაქ ვთ (მაგ.: სმარ ტფო ნე ბი და პერ სო ნა ლუ რი კომ პი უტ ერ-
ები);
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 f შე გიძ ლი ათ, და იც ვათ კონ ფი დენ ცი ალ ობა და პრო ფი ლის ტი პი დან გა მომ დი ნა რე შეზღუ დოთ აუდ იტ ორია;

 f „ნაკ ლე ბი მე ტი ას“  პრინ ცი პის გათ ვა ლის წი ნე ბით, Story-ები ხელს უწყობს კრი ტი კუ ლი გა აზ რე ბის გან ვი თა-
რე ბას; 

 f მო ტი ვა ცი ას აძ ლევს მოს წავ ლე ებს, რომ ლებ საც თა ვი ანი აქ ტი ვო ბე ბის პო პუ ლა რო ბა სურთ;

 f უზ რუნ ველ ყოფს ინ ფორ მა ცი ის სწრაფ გავ რცე ლე ბას. 

Instagram-ის უარ ყო ფი თი მხა რე ებია:

 f რთუ ლია შე არ ჩი ოთ, რა ტი პის ინ ფორ მა ცი ას, ფო ტო ებ სა და ვი დეოებს გა აზი არ ებთ;

 f დაგ ჭირ დე ბათ ად მი ნის ტრა ტო რი, რო მე ლიც კონ ფი დენ ცი ალ ობ ის პო ლი ტი კას აღ ას რუ ლებს.

Instagram-ის ან გა რიშ ზე/Stories-ებ ზე მუ შა ობ ის ძი რი თა დი ას პექ ტე ბი

 f პა ტი ვი ეც ით და და იც ავ ით კონ ფი დენ ცი ალ ობა;
 f ხა რის ხი რა ოდ ენ ობ აზე მნიშ ვნე ლო ვა ნია;
 f ად მი ნის ტრა ცი ული რო ლე ბი და პრი ვი ლე გი ები პა სუ ხის მგებ ლო ბით გა და ან აწ ილ ეთ;
 f ხე ლი შე უწყეთ ინ ტე რაქ ცი ას ფო ტო ებ ის გან მარ ტე ბა ში კითხვე ბის დას მით;
 f შექ მე ნით და სა მახ სოვ რე ბე ლი ჰეშ თე გე ბი;
 f შექ მე ნით თე მა;
 f ინ ფორ მა ცი ის გავ რცე ლე ბის ხელ შეწყო ბის თვის მო ნიშ ნეთ სა კითხთან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა ან გა რი შე ბი;
 f და პოს ტვი სა და გა ზი არ ებ ის პრო ცეს ში იყ ავ ით თან მიმ დევ რუ ლე ბი; 
 f თვა ლი მი ად ევ ნეთ ან გა რი შის/Story-ს გან ვი თა რე ბას. 

გამოწვევებიდაშეზღუდვები

აუც ილ ებ ელი არ არ ის, ციფ რუ ლი ტექ ნო ლო გი ები დას წავ ლი სა და სწავ ლე ბის პრო ცე სის ხა რის ხის ას ამ აღ ლებ ლად 
შექ მნი ლი ყო. მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, უდ ავოა, რომ კონ ტენ ტის ხა რის ხი მა ღა ლი უნ და იყ ოს. ტექ ნო ლო გი ებ ის ფი-
ზი კუ რი და ფსი ქო ლო გი ური ას პექ ტე ბის შე სა ხებ მო საზ რე ბე ბი აუც ილ ებ ლად გაჩ ნდე ბა, რო დე საც მოს წავ ლე ები 
ტექ ნო ლო გი ებ ის მოხ მა რე ბას ახ ალ გაზ რდა ას აკ იდ ან და იწყე ბენ და გარ კვე ულ და მო კი დე ბუ ლე ბით ქცე ვას გა მო-
იმ უშ ავ ებ ენ, ან და ჯან მრთე ლო ბის პრობ ლე მე ბი შე ექ მნე ბათ ამ ტექ ნო ლო გი ებ ის გა და ჭარ ბე ბუ ლი მოხ მა რე ბის 
გა მო (მაგ.: ფო ტო სენ სი ტი ური ეპ ილ ეფ სია, ჯდო მის, ან მხედ ვე ლო ბის დარ ღვე ვე ბი) (Cambridge Assessment 
International Eucation 2018). მას წავ ლებ ლე ბი მზად უნ და იყ ვნენ მსგავ სი პრობ ლე მე ბის ად რე ულ ეტ აპ ზე შე სამ ჩნე-
ვად და გა და საჭ რე ლად (uhs.umich.edu/computerergonomics 2018). 

ამ ას თან ერ თად, ციფ რუ ლი ინ სტრუ მენ ტე ბი მოს წავ ლე ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სწავ ლე ბის ხა რის ხის ას ამ აღ ლებ ლად 
გა მო იყ ენ ება. მას წავ ლებ ლებს შე უძ ლი ათ, მრა ვა ლი ტი პის მა სა ლა სხვა დას ხვა ფორ მატ ში წარ მო აჩ ინ ონ და 
აამ აღ ლონ სას წავ ლო პრო ცე სის ხა რის ხი და მრა ვალ ფე როვ ნე ბა. თი თოეული მოს წავ ლე უნ იკ ალ ურია და ას ეთ-
ივეა თი თოეული მათ გა ნის სწავ ლის პრო ცე სიც.

მცი რე მო დულ ში მო ცე მუ ლი ციფ რუ ლი პრო დუქ ტის წარ მო ებ ის სა უკ ეთ ესო გზით შე საქ მნე ლად, მას წავ ლებ ლებ მა 
თა ნა დას წავ ლის აქ ტი ვო ბე ბი უნ და გა მო იყ ენ ონ, რომ ლე ბიც მომ დევ ნო თავ შია წარ მოდ გე ნი ლი.

აქტივობა

სოციალური მედიის პოზიტიური როლი

 f შექმენით პრივატული ანგარიში ყალბი ახალი ამბების შესახებ.
 f მოსწავლეებს სთხოვეთ, გახდნენ ფოლოუერები, ხელი შეუწყონ და გააზიარონ ანგარიში. სთხოვეთ, 

შეარჩიონ ყალბი ახალი ამბავი და მოამზადონ სთორი. შეუძლიათ, სთორიებში საკუთარი ნამუშევრებიც 
ატვირთონ, რომლებიც ყალბი ახალი ამბის გამომჟღავნებას ეხება და შექმნილია ინტერაქტიული 
ელემენტებით - მოკლე კითხვებით, ქვიზებით ან თამაშებით, რაც ხელს უწყობს აუდიტორიის 
ჩართულობას.

 f წაახალისეთ მოსწავლეები, რეგულარულად ატვირთონ ფოტოები და ვიდეოები, რომლებიც მათი კვლევის 
საგანს უკავშირდება, ან სამუშაო პროცესს ასახავს. თანაკლასელების პოსტების მოწონება და 
კომენტირება დაეხმარება მათ მუშაობაში - მოტივაციას მისცემს, ყალბ ახალ ამბებთან საბრძოლველად 
და გასაზიარებლად შექმნან ხარისხიანი კონტენტი.
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რას მო იც ავს  მო ცე მუ ლი თა ვი?

მე-5 თავ ში მოყ ვა ნი ლია ინ ფორ მა ცია კვლე ვის შე დე გე ბის გა ზი არ ებ ის შე სა ხებ. ეს ნა წი ლი მოს წავ ლე ებ ის-
თვის თა ნა დას წავ ლის მნიშ ვნე ლო ბას ხსნის ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის წი ნა აღ მდე გო ბის სტრა ტე გი ებ ის ჭრილ ში. 
გა ეც ნო ბით გა მო სა დეგ ინ ფორ მა ცი ასა და პრაქ ტი კულ რჩე ვებს თა ნა დას წავ ლის მე თო დის სკო ლა სა და ონ ლა-
ინ გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ, რა თა სწავ ლე ბის წი ნა ეტ აპ ებ ზე მოს წავ ლე თა მიღ წე ვე ბის პრაქ ტი კუ ლი გა მო ყე ნე ბა 
შეძ ლოთ. 

ციფ რუ ლი მო ქა ლა ქე ობ ის რო მელ სფე რო ებს შე ეხ ება მე-5 თა ვი?

თა ნა დას წავ ლის არ სი ცოდ ნი სა და მო საზ რე ბე ბის თა ნა ტოლ თა ჯგუფ ში გა ზი არ ებ ის უნ არ ის შე ძე ნაა. საკ ლა სო 
ოთ ახ ში, თუ ონ ლა ინ პლატ ფრო მის კონ ტექ სტში ის ხელ მი საწ ვდო მო ბა სა და ინ კლუ ზი ურ ობ ას ზრდის (Council of 
Europe 2018a: 2).

თანადასწავლა

თა ნა დას წავ ლა სწავ ლა-სწავ ლე ბის სტრა ტე გიაა, რომ ლის გა მო ყე ნე ბის დრო საც დას წავ ლა მსგავს სი ტუ აცი აში 
მყო ფი ად ამი ან ებ ის ინ ტე რაქ ცი ის პრო ცეს ში ხდე ბა იმ შემ თხვე ვა ში, თუ არ ცერ თი მათ გა ნი მას წავ ლე ბე ლი ან 
ექ სპერ ტი არ არ ის. ეს შე იძ ლე ბა იყ ოს მოს წავ ლე თა ჯგუ ფი, რო მე ლიც ერ თსა და იმ ავე სი ტუ აცი აში ეძ ებს გა მო-
სა ვა ლას, ას რუ ლებს და ვა ლე ბას ან ქმნის პრო დუქ ტს (Councis of Europe 2018e).

თანადასწავლა კოოპერაციული დასწავლის კონცეფციასთან ახლომდგომი ცნებაა (ibid.:32), თუმცა, ამ 
შემთხვევაში მეტი აქცენტი გამოცდილების გაზიარებაზე, მოსწავლეთა ჯგუფში ცოდნისა და ინფორმაციის 
გავრცელებაზე კეთდება.

თა ნა დას წავ ლა სა გან მა ნათ ლებ ლო სტრა ტე გიაა, რო მე ლიც აქ ტი ვო ბა თა დიდ დი აპ აზ ონს მო იც ავს, მათ შო რი-
საა სა დის კუ სიო სე სი ები, და ხუ რუ ლი სას წავ ლო ჯგუ ფე ბი, თა ნაკ ლა სელ თა შე ფა სე ბის სქე მე ბი, კო ლა ბო რა ცი-
ული პრო ექ ტე ბი, ლა ბო რა ტო რი ული კვლე ვა, სა მუ შაო სივ რცის მო ნი ტო რინ გი და სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი ვო ბე ბი. 

გა ნი ხი ლა ვენ თა ნა დას წავ ლის და ნერ გვის მე თო დო ლო გი ას აც: მოს წავ ლე ებ ისა და სა გან მა ნათ ლებ ლო პერ სო-
ნა ლის კონ კრე ტულ სტრა ტე გი ებ ში და ხე ლოვ ნე ბა, გან გრძო ბა დი რო ლე ბი და პა სუ ხის მგებ ლო ბე ბი; პრო ცე სი სა 
და წარ დგე ნის მე ნეჯ მენ ტი, მხარ და ჭე რა და შე ფა სე ბის პრო ცე სი. მოს წავ ლე თა და მო კი დე ბუ ლე ბა თა ნა ტოლ თა 

თა ვი 5

კვლე ვის პრო ცე სის შე დე გე ბის  
გა ზი არ ება
ან კა ჰა რა ბა გი (Anca Harabagiu), ჯორ ჯე ტა ოპ რი (Georgeta Oprea) 
(Buzău County School Inspectorate) 
კრის ტი ნა იაკ ობი (Cristina Iacob) (National Pedagogical College 
“Spiru Haret”, Buzău) 
ლო რენ ტი ტე პე ლუ (Laurentiu Tepelus) (National College  
“B.P. Hasdeu”, Buzău)
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შე ფა სე ბა ზე პო ზი ტი ურია, თუ კი ის ინი ტრე ნინ გს გა დი ან და თა ნა დას წავ ლის წი ნა რე გა მოც დი ლე ბაც აქ ვთ (ზუნ-
დერ ტი) (Zundert et al. 2010).

სტრა ტე გია სა კუ თა რი იდე ებ ის სხვე ბის თვის გა ზი არ ებ ასა და იმ აქ ტი ვო ბებ ში ჩაბ მას მოიაზრებს, რო მელ თა 
დახ მა რე ბი თაც მოს წავ ლე ებს თა ნაკ ლა სე ლე ბის გან შე უძ ლი ათ ცოდ ნის მი ღე ბა. ის ინი თა ვად აძ ლე ვენ ერ თმა-
ნეთს უკ უკ ავ შირს და სა კუ თარ ნა მუ შევ რებ საც აფ ას ებ ენ. მას მე რე, რაც მე თო დო ლო გი ას მი ეჩ ვე ვი ან, მოს-
წავ ლე მას წავ ლებ ლის როლს ირ გებს და კო ლე გებს ინ სტრუქ ტაჟ საც უტ არ ებს. ასე ვი თარ დე ბა მოს წავ ლე თა შო რი-
სი დი ალ ოგი. პრო ცე სი შე საძ ლოა, ჯგუ ფებ ში ან მთელ კლას ში წა რი მარ თოს. თა ნა დას წავ ლა გა დაწყვე ტი ლე ბის 
მი ღე ბას, ინ იცი ატ ივ ის გა მო ჩე ნა სა და საქ მი ან ობ ის პერ სო ნა ლურ პა სუ ხის მგებ ლო ბად აღ ქმას უწყობს ხელს 
(ბა უდი) (Boud 2001).

სა ხელ მძღვა ნე ლო ში „რო გორ დავ ნერ გოთ თა ნა დას წავ ლა კლას ში“, ჯონ სტო ნი (Johnston (2009)) მე თო დის სას-
წავ ლო პრო ცეს სა და სა ბა ზო სო ცი ალ ური უნ არ-ჩვე ვე ბის გან ვი თა რე ბა ზეა ორი ენ ტი რე ბუ ლი, რო გო რი ცაა, მა-
გა ლი თად, გუნ დუ რი მუ შა ობა. მას წავ ლე ბე ლი პა სუ ხის მგე ბე ლია ად ეკ ვა ტუ რი სას წავ ლო გა რე მო სა და სა მუ შაო 
ჯგუ ფე ბის შექ მნა ზე, თა ნა დას წავ ლის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

მეტი ეფექტური ინსტრუქცია, შეგიძლიათ, იხილოთ ბმულზე: http://eprints.lincoln.ac.uk/19430/1/How+to+Implem
ent+Peer+Learning+in+Your+Classroom.pdf

ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან გამ კლა ვე ბის პრო ცეს ში თა ნა დას წავ ლის მე თოდს უპ ირ ატ ეს ობა აქ ვს: პრო ცეს ში ინ ფორ-
მა ცი ის მი ღე ბის, მე ნეჯ მენ ტი სა და გა ზი არ ებ ის სი მუ ლა ცია ხდე ბა, რაც ასე და მა ხა სი ათ ებ ელია ონ ლა ინ გა რე-
მოს თვის და დე ზინ ფორ მა ცი ის თვის. შე სა ბა მი სად, მოს წავ ლე ებს უვ ით არ დე ბათ უნ არი,  ეფ ექ ტუ რი მე თო დე ბი  
მო ძებ ნონ ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის აღ მო სა ჩე ნად და ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბა ში მათ და სა ნერ გად. შემ დგომ ნა-
წილ ში წარ მოდ გე ნი ლია თა ნა დას წავ ლის მე თო დის აქ ტი ვო ბე ბი სკო ლა ში (ან სხვა სას წავ ლო კონ ტექ სტში) და 
ონ ლა ინ და ნერ გვის მა გა ლი თე ბი.

თანადასწავლისმეთოდისაქტივობები

მას შტა ბუ რი ღო ნის ძი ებ ის ორ გა ნი ზე ბა სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს მოს წავ ლე ებს, თა ვი ან თი ნა მუ შევ რე ბი დიდ აუდ-
იტ ორი ას წა რუდ გი ნონ. სწო რედ ეს არ ის სას წავ ლო პრო ცე სის კულ მი ნა ცია, რომ ლის დრო საც მოს წავ ლე კვლე ვის 
პრო ცეს ში აღ მო ჩე ნილ მიგ ნე ბებს აც ნო ბი ერ ებს და გა მოც დი ლე ბას  უზი არ ებს თა ნა ტო ლე ბის, მას წავ ლებ ლე ბი-
სა თუ მშობ ლე ბის ჯგუ ფებს. 

1. სას კო ლო გა მო ფე ნა ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი აქ ტი ვო ბე ბით

სას კო ლო გა მო ფე ნე ბი ერთ-ერ თი უძ ვე ლე სი სა გან მა ნათ ლებ ლო მიდ გო მაა და დღეს დღე ობ ით სწავ ლის გა ნუ-
ყო ფე ლი ნა წი ლია, რო მე ლიც ფორ მა ლურ და არ აფ ორ მა ლურ გა ნათ ლე ბას თან ას ოც ირ დე ბა. მოს წავ ლე ები, მას-
წავ ლებ ლე ბი, მშობ ლე ბი, ლო კა ლუ რი პრე სა, პო ლი ტი კო სე ბი თუ სხვა და ინ ტე რე სე ბუ ლი პი რე ბი მი სი პო ტენ ცი ური 
მო ნა წი ლე ები არი ან. გა მო ფე ნა, რო მელ ზეც მოს წავ ლე ებ ის მი ერ შექ მნი ლი ნა მუ შევ რე ბი, პოს ტე რე ბი, მოკ ლე-
მეტ რა ჟი ანი ფილ მე ბი თუ სხვა ფორ მა ტე ბია წარ მოდ გე ნი ლი, და ინ ტე რე სე ბულ სტუმ რებს სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს, 
თა ვად ავ ტო რე ბის გან მი იღ ონ კითხვებ ზე პა სუ ხე ბი. 

2. სას კო ლო კონ ფე რენ ცი ებ ის/სე მი ნა რე ბის/ვორ ქშო ფე ბის ორ გა ნი ზე ბა

კონ ფე რენ ცი ები, სე მი ნა რე ბი ან ვორ ქშო ფე ბი ხელს უწყობს პირ და პირ ინ ტე რაქ ცი ას და სწავ ლი სა თუ ცოდ ნის 
გაღ რმა ვე ბის კარ გი სა შუ ალ ებაა. ღო ნის ძი ებ ები, რო მელ თაც მო ნა წი ლე ები კომ ფორ ტის ზო ნი დან გა მოჰ ყავს, 
აზ როვ ნე ბის ტი პურ სტილს ცვლის და შე უძ ლია, მო ნა წი ლე თა წვლი ლიც შეც ვა ლოს სა ზო გა დო ებ ის, გან სა კუთ რე-
ბით კი დე ზინ ფორ მა ცი ისა და ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბით მო ცუ ლი კო მუ ნის გან ვი თა რე ბა ში.

თუ კი სე მი ნა რე ბი და კონ ფე რენ ცი ები ინ ფორ მა ცი ის გა ზი არ ებ ის ტრა დი ცი ული მე თო დია, ვორ ქშო ფებს პრაქ-
ტი კუ ლი ას პექ ტე ბი გა მო არ ჩევს. მო ნა წი ლე ები ერ თმა ნეთ თან ამ ყა რე ბენ კო მუ ნი კა ცი ას, იდე ებს უზი არ ებ ენ და 
ერ თად მუ შა ობ ენ კონ კრე ტუ ლი შე დე გე ბის მი საღ წე ვად.

ას ეთი ფორ მა ლუ რი შეხ ვედ რე ბი მი ღე ბუ ლი ფორ მა ტია მოს წავ ლე ებ სა და მას წავ ლებ ლებს შო რის, რო მელ ზეც 
პრობ ლე მე ბი და მა თი გავ ლე ნე ბი გა ნი ხი ლე ბა, თუმ ცა, მის და გეგ მვას დრო სჭირ დე ბა. 
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3. ვორ ქშო ფე ბი ყალბ ახ ალ ამ ბებ სა და დე ზინ ფორ მა ცი აზე

ყალბ ახ ალ ამ ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი ვორ ქშო ფი კარ გი სტარ ტია. მიმ დი ნა რე ობ ის ას, შე საძ ლოა, ნა თე ლი მო ეფ-
ინ ოს ონ ლა ინ დე ზინ ფორ მა ცი ის კომ პლექ სურ ქე ისს; შე საძ ლოა, ღო ნის ძი ება ყალ ბი ახ ალი ამ ბის შესაქმნელად 
და იგ ეგ მოს, რა თა, მოგ ვი ან ებ ით, მო ნა წი ლე თა რე აქ ცი ის შე სას წავ ლად გა მო იყ ენ ონ. ნე ბის მი ერ შემ თხვე ვა-
ში, ორ გა ნი ზა ტორ მა ღო ნის ძი ება მო ნა წი ლე თა მი ერ და სა ხუ ლი კონ კრე ტუ ლი პრობ ლე მის გა დაჭ რის გზე ბის ძი-
ებ ის თვის უნ და გა მო იყ ენ ოს და არა ზო გა დად ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის ფე ნო მე ნის წი ნა აღ მდეგ.

ვორ ქშო ფე ბი ის ეთი პრო ექ ტე ბის თვის გა მო იყ ენ ება, რო მელ თა ფარ გლებ შიც დგე ბა დო კუ მენ ტი, გა ნი მარ ტე ბა 
რა არ ის ყალ ბი ახ ალი ამ ბა ვი და რა  - არა, მიმ დი ნა რე ობს პრობ ლე მის ჯგუ ფუ რი მოკ ვლე ვა. მო ნა წი ლე ებს სთხო-
ვეთ, მო ამ ზა დონ თა მა ში, ქვი ზი, კა რი კა ტუ რა ან პრე ზენ ტა ცია. მა სა ლა უნ და შე იქ მნას ერ თმა ნე თის და სარ წმუ-
ნებ ლად, რომ ახ ალი ამ ბე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მი რე ბუ ლე ბა მნიშ ვნე ლო ვა ნია.  ორ გა ნი ზა ტორ მა უნ და გა აგ ებ ინ ოს 
მო ნა წი ლე ებს, თუ რამ ხე ლა გავ ლე ნა აქ ვს ყალბ ახ ალ ამ ბებს ად ამი ან ებ ის ცხოვ რე ბა ზე. 

თანადასწავლისონლაინაქტივობები

როგორც ზემოაღნიშნული აქტივობების პარალელური პროცესი, უშუალო კომუნიკაციის გარდა, თანადასწავლის 
პროცესში აქტიურად გამოიყენება ონლაინპრეზენტაციის მეთოდი. რეკომენდებულია, გამოიყენოთ როგორც 
ონლაინ, ისე ოფლაინაქტივობები, რათა მოსწავლეებმა სხვადასხვა ჯგუფთან სხვადასხვა კონტექსტში 
შეძლონ კომუნიკაცია. ამ მიდგომის გამოყენებით თანადასწავლის მეთოდის წარმატება გარანტირებულია, 
მოსწავლეები არაიერარქიული სტრუქტურების კომუნიკაციაში არიან ჩართული და ონლაინკონტაქტებს 
ამყარებენ, რაც მათ სხვა კონტექსტში მყოფი ადამიანების გაცნობის საშუალებას აძლევს - შეუძლიათ, მათი 
პერსპექტივიდან, შეხედონ მოვლენებს. 

თანადასწავლისთვის რეკომენდებული საშუალებაა ონლაინ პლატფორმის მოძიება, რომელიც სტუდენტებს 
აძლევს შესაძლებლობას ატვირთონ თავიანთი მედია პროდუქტები და გააზიარონ საკუთარი გამოცდილება. 
იმისთვის, რომ სხვა სტუდენტებმაც ნახონ შედეგები, მათ ასევე დასჭირდებათ პლატფორმაზე წვდომა და სადაც 
ექნებათ კომენტარის გაკეთებისა და პლატფორმის სხვა მომხმარებლებთან კონტაქტის შესაძლებლობა. 

მე ტად კომ პლექ სუ რი მიდ გო მა ის ეთ სის ტე მებს მო იც ავს, რო გო რე ბი ცაა Moodle, ან Ilias, რო მელ თა გა მო ყე ნე-
ბი თაც მას წავ ლე ბელს შე უძ ლია, თვა ლი ად ევ ნოს მოს წავ ლე ებ ის სა მუ შაო პროგ რესს, და ეხ მა როს მათ მა სა ლე-
ბის ატ ვირ თვა ში. სხვა კლა სებ მა და მოს წავ ლე ებ მა შე საძ ლე ბე ლია, პლატ ფორ მა თა ნა დას წავ ლის აქ ტი ვო ბე ბის-
თვის გა მო იყ ენ ონ. მსგავ სი ტი პის პლატ ფორ მე ბი ერ თგვარ ფო რუმს ქმნის, რო მელ შიც სიღ რმი სე ული დის კუ სი-
ები მიმ დი ნა რე ობს წარ მოდ გე ნილ სა კითხთან და კავ ში რე ბით. 

შე საძ ლე ბე ლია, ას ევე, უკ ვე არ სე ბუ ლი პლატ ფორ მე ბის გა მო ყე ნე ბა, რო გო რე ბი ცაა სას კო ლო ფო რუ მე ბი, მე-
დია აპ ლი კა ცი ები - Facebook-ი, ან Instagram-ი. სო ცი ალ ური მე დი ის უპ ირ ატ ეს ობა ის არ ის, რომ მოს წავ ლე ებს 
შე საძ ლე ბე ლია, უკ ვე აქ ვთ გახ სნი ლი ან გა რი შე ბი და მა თი გა მო ყე ნე ბა პრო ცე სის სა სარ გებ ლოდ შე უძ ლი ათ. ამ 
შემ თხვე ვა ში სე რი ოზ ულ ად უნ და გა ნი ხი ლოთ მო ნა ცემ თა დაც ვის სა კითხი. და ხუ რუ ლი ჯგუ ფე ბი Facebook-ზე ან 
პი რა დი ან გა რი შე ბი Instagram-ზე გა მო სა დე გია, თუმ ცა, მა სა ლის გავ რცე ლე ბა შეზღუ დუ ლია. 

აქტივობა

თანადასწავლის მიმოხილვა

თანადასწავლის სიღრმისეულ დონეზე სტიმულირებისთვის მასწავლებელს შეუძლია, პარალელური დავალებების 
მეთოდი გამოიყენოს. ერთ-ერთი მაგალითია თანაკლასელთა შეფასება. თითოეული მოსწავლე კლასელის მიერ 
წარმოდგენილ ან ატვირთულ მედიაპროდუქტს ირჩევს და კვლევასთან დაკავშირებით კითხვებს უსვამს ავტორს. 

მაგალითად:

 f რატომ აირჩიე ეს საკითხი?
 f როგორ მოიპოვე დამატებითი ინფორმაცია?
 f მარტივი იყო ამ დასკვნამდე მისვლა, თუ კიდევ დაგრჩა კითხვები?
 f რა ისწავლე კვლევიდან?

მას შემდეგ, რაც კითხვებს უპასუხებენ, მოსწავლემ შედეგები კლასს უნდა წარუდგინოს. მსგავსი ტიპის 
დავალება, როგორც წესი, ნაყოფიერია და სხვადასხვა ქვეყანაში მცხოვრებ, თუ სხვადასხვა სკოლის 
მოსწავლეებს ერთმანეთთან აკავშირებს. 
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დას კვნა

ციფ რუ ლი მე დე გო ბის პრო ექ ტის ფარ გლებ ში თა ნამ შრომ ლო ბა და სა ხელ მძღვა ნე ლოს შექ მნის პრო ცე სი 
სა ინ ტე რე სო გა მოწ ვე ვა იყო - ძი რი თა დად, ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის კომ პლექ სუ რო ბი სა და ონ ლა ინ ინ დოქ-
ტრი ნა ცი ისა თუ დის კრი მი ნა ცი ის სა კითხე ბის მი ზე ზით. ნა თე ლი მო ეფ ინა პრო ექ ტის შე დეგს - მის ფარ-

გლებ ში კონ ტექ სტის შე სა ხებ მო პო ვე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ითა და სას წავ ლო მა სა ლე ბით ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის 
წი ნა აღ მდეგ ბრძო ლა ში ჩარ თუ ლი მას წავ ლებ ლე ბის უზ რუნ ველ ყო ფას. არ არ სე ბობს მოკ ლე გზა, რო მე ლიც ყალ ბი 
ახ ალი ამ ბე ბი სა და სან დო ინ ფორ მა ცი ის ერ თმა ნე თის გან სრულ გა მიჯ ნვამ დე მიგ ვიყ ვანს. ძი რი თად პრობ ლე-
მას ის ინ ფორ მა ცია წარ მო ად გენს, რო მე ლიც ინ ტერ ნეტ ში ვრცელ დე ბა და შეგ ვიძ ლია, ყალ ბი ახ ალი ამ ბის სა ხე ლი 
ვუ წო დოთ. ზე მოხ სე ნე ბუ ლი კონ ტენ ტი, ძი რი თა დად, ყალ ბი და რე ალ ური ამ ბე ბის, პო ლი ტი კუ რი გან ცხა დე ბე ბის, 
ბუნ დო ვა ნი სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი სა და მყვი რა ლა სა თა ურ ებ ის და მაბ ნე ვე ლი ნა ერ თია. შე დე გად კი,  ბევ რი 
საკ ვლე ვი სა კითხი ნაც რის ფერ ზო ნა ში ხვდე ბა - „ყალ ბი სა“ და „ნამ დვი ლის“  ფე ნო მენ თა შო რის ექ ცე ვა. 

პრო ექ ტის მთა ვარ მი ზანს ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის საფ რთხე ებ ის შე სა ხებ მოს წავ ლე თა მგრძნო ბე ლო ბის გაღ-
ვი ვე ბა და ინ ტერ ნეტ ში გავ რცე ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ან ალ იზ ის თვის სა ჭი რო ინ სტრუ მენ ტე ბით შეიარაღება 
წარ მო ად გენს. სა ხელ მძღვა ნე ლო ში მო ცე მულ მა ძი რი თად მა ეტ აპ ებ მა მოს წავ ლე ებს ინ დოქ ტრი ნა ცი ის მცდე ლო-
ბე ბი სა და დის კრი მი ნა ცი ის წა ხა ლი სე ბი სად მი წი ნა აღ მდე გო ბა უნ და გა მო უმ უშა ოს.

მშობ ლე ბი და მას წავ ლებ ლე ბი ახ ალ გაზ რდე ბის ციფ რულ სამ ყა რო ში ორი ენ ტი რე ბას სა კუ თარ თავ ზე ვერ აიღ ებ-
ენ. სწრა ფი ტექ ნო ლო გი ური გან ვი თა რე ბა გავ ლე ნას ახ დენს ინ ფორ მცი ის მი ღე ბი სა და კო მუ ნი კა ცი ის გზებ ზე. 
ერ თა დერ თი გა მო სა ვა ლი ამ სი ტუ აცი აში ახ ალ გაზ რდე ბის თვის ფაქ ტზე და ფუძ ნე ბუ ლი დის კუ სი ის, მე დი აწ იგ ნი-
ერ ებ ისა და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ებ ის შე თა ვა ზე ბაა. 

პრო ექ ტი ციფ რუ ლი სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ტრან სნა ცი ონ ალ ური კონ ცეფ ცი ის მხო ლოდ მცი რე ნა წი ლია. 5 
მო ნა წი ლე ქვეყ ნის სა გან მა ნათ ლებ ლო ორ გა ნი ზა ცი ებ ისა და სკო ლე ბის თა ნამ შრომ ლო ბა სა ხელ მძღვა ნე ლოს 
შექ მნის მო ტი ვა ცია გახ და. სა ხელ მძღვა ნე ლო მას წავ ლებ ლე ბის, სკო ლე ბი სა და გა ნათ ლე ბის ექ სპერ ტე ბის მო-
ტი ვა ცი ად უნ და იქ ცეს, სა კითხი კი სას წავ ლო პრო ცე სის ნა წი ლი გახ დეს. 

ჩვე ნი მი ზა ნი მას წავ ლებ ლე ბის თვის საკ მა რი სი დრო ის მი ცე მა იყო. მი ვიჩ ნევთ, რომ 1 გაკ ვე თი ლი, ან, თუნ დაც, 
1 სა ათი უნ და და ეთ მოს სა კითხის წარ დგე ნას და დრო კვლე ვის შე დე გე ბის შე ფა სე ბი სა და გან ხილ ვის თვი საც 
უნ და გა მო იყ ოს. ყალ ბი ახ ალი ამ ბე ბის მი მო ხილ ვა აქ ტი ური სწავ ლე ბის მე თო დის გა მო ყე ნე ბით მრა ვალ დი დაქ-
ტი კურ კითხვას ბა დებს მას წავ ლებ ლე ბის თვის, ას ევე, გა მოწ ვე ვებს აჩ ენს მოს წავ ლე თათ ვი საც. შე სა ბა მი სად, 
ორ ივე მხა რეს დრო სჭირ დე ბა მიდ გო მა თა გა და სა აზ რებ ლად. რა საკ ვირ ვე ლია, სას წავ ლო პრო ცესს დრო ში შეზღუ-
დუ ლი გან რი გი აქ ვს და მას წავ ლებ ლებს სწრა ფი გა დაწყვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა სჭირ დე ბათ მსგავს სა კითხთან 
შე ხე ბი სას. მას უდ იდ ესი კავ ში რი აქ ვს მათ ყო ველ დღი ურ ცხოვ რე ბას თან,  რაც მო მა ვალ ში უდ ავ ოდ პო ზი ტი ურ ად 
იმ ოქ მე დებს. ყალბ ახ ალ ამ ბებს ონ ლა ინ მომ ხმა რე ბელ თა შეზღუ დუ ლი ყუ რადღე ბით სარ გებ ლო ბა ახ ასი ათ ებს, 
ამ იტ ომ ონ ლა ინ ახ ალი ამ ბე ბის მოხ მა რე ბა შეც დო მა ში შემ ყვა ნი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბი სა და გა მო გო ნი ლი 
ამ ბე ბით მოტყუ ებ ის რის კს ყო ველ თვის შე იც ავს.

მო რი გი გაკ ვე თი ლი ამ სა კითხთან და კავ ში რე ბუ ლი ტრან სნა ცი ონ ალ ური თა ნამ შრომ ლო ბაა - სხვა დას ხვა ქვეყ-
ნის წარ მო მად გე ნელ თა გან სხვა ვე ბუ ლი პერ სპექ ტი ვე ბი და ად ამი ან ები გან სხვა ვე ბუ ლი წარ სუ ლით. ცვა ლე ბა დი 
მე დი ალ ან დშაფ ტი და პო ლი ტი კუ რი სის ტე მე ბი არ თუ ლებს სა ერ თო დე ფი ნი ცი ებ სა და მიდ გო მებ ზე შე თან ხმე ბას. 
ამ ის მი უხ ედ ავ ად, მოს წავ ლე თა უმ რავ ლე სო ბა ავ ლენს ში ნა გან მო ტი ვა ცი ას, თა ვი და იც ვას ყალ ბი ახ ალი ამ ბე-
ბის საფ რთხის გან, გა მო იმ უშა ოს ობი ექ ტუ რი, ფაქ ტებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პერ სპექ ტი ვა, რაც ღი რე ბუ ლი მი ზა ნია. 
ინ დი ვი დუ ალ ური კომ პე ტენ ცი ები მე დია- და ინ ფორ მა ცი ული წიგ ნი ერ ებ ის სა კითხში მნიშ ვნე ლო ვან როლს ას რუ-
ლებს. ობი ექ ტუ რო ბის მი საღ წე ვად გან სხვა ვე ბუ ლი მო საზ რე ბე ბის მი ღე ბას, ინ ტე რაქ ცი ის სურ ვილ სა და სა კუ-
თა რი ექო-კა მე რის მიღ მა მყო ფი ად ამი ან ებ ის მო საზ რე ბა თა გა ზი არ ებ ას ალ ტერ ნა ტი ვა არ გა აჩ ნია.
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ტერმინთა განმარტება
“ქვემომდებარე კონტენტი ორიგინალ გამოცემაში არ შედის და 
ქართული კონტექსტის გათვალისწინებით დამატებულია სიცხადის 
შემოტანის მიზნით”

Instagram სთორი

Instagram-ზე არსებული ‘ამბების’(Stories) სექცია, რომელშიც ფოტო-ვიდეო-გრაფიკული მასალის ატვირთვა 
ნებისმიერ რეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია. ატვირთული მასალა 24 საათში ავტომატურად იშლება და 
მხოლოდ ანგარიშის მფლობელისთვისაა ხელმისაწვდომი

ბექგრაუნდ-კვლევა

კონტექსტის კვლევა

ბრაუზინგი 

ინტერნეტში ძიების პროცესი

გაჯეტი 

წვრილი ტექნოლოგიური მოწყობილობა

დივაისი 

მსხვილი ტექნოლოგიური მოწყობილობა (გაჯეტისგან განსხვავებით)

ვიკი 

ვებგვერდი, რომელზე განთავსებულ მასალაში ცვლილების, კონტრიბუციის, ან შესწორების შეტანა ნებისმიერ 
რეგისტრირებულ მომხმარებელს შეუძლია

ვილოგები 

(Vlogs) ანგარიში სოციალური მედიის პლატფორმაზე, ან ვებგვერდი, რომელზეც რეგულარულად იტვირთება 
ვიდეომასალა

ვირალური  

ინტერნეტში სწრაფად და ფართოდ გავრცელებული ამბავი, ინფორმაცია, ფოტო-, ან ვიდეომასალა

თეგი 

მონიშვნა, იარლიყის მინიჭება

იდენტიტარისტული  

ულტრამემარჯვენე და პანევროპული ნაციონალისტური იდეოლოგია, რომლის მიხედვითაც ევროპული 
ტერიტორიები ექსკლუზიურად ევროპელების, ან ევროპული წარმოშობის ადამიანებს საკუთრებაა
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ინტერფეისი 

ტექნოლოგიური მოწყობილობის სამომხმარებლო წყობა

იუზერი 

მომხმარებელი

კლიკი 

დაწკაპება

ლეიაუთი 

წყობა

ლეიერები 

ფენები

მედია ლანდშაფტი   

მედიაგარემო

მისინფორმაცია 

არასწორი ინფორმაცია - მცდარი ინფორმაცია

ნეტიკეტი 

ინტერნეტში მოქცევის ეტიკეტი

ნიუსფიდი 

სიახლეების გვერდი

ოქსიმორონი  

წინააღმდეგობრივი ხასიათის გამონათქვამი, ან მოსაზრება

პოდკასტი 

აუდიოჩანაწერი, რომელიც ინტერნეტში ცირკულირებს

პრეფერენცია 

უპირატესობა, უპირატესობის მინიჭება

რესტრიქტიული 

შეზღუდული

სპელინგი 

მართლწერა

სქრინშოთი 

კომპიუტერის, ან მობილური ტელეფონის ეკრანზე გამოსახული სურათის(ინფორმაციის, ფოტომასალის, 
ვიდეოკადრის) ფოტო

ტარგეტირება 

სამიზნე აუდიტორიის შერჩევა

ფაქტჩექინგი 

ფაქტების გადამოწმება

ფიქციური  

მოგონილი, შეთხზული
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ჩარტი 

რეიტინგული სია, ან გრაფიკული ასახული მონაცემები

ციფრული სთორითელინგი 

ციფრული თხრობა

ჰაბიტატი 

არეალი, საარსებო გარემო

ჰელდაინი 

სათაური

ჰეშთეგი 

#-სიმბოლოთი აღნიშნული სიტყვები/ფრაზები, რომლებიც სოციალური მედიის ვებგვერდებსა და აპლიკაციებში 
კონკრეტულ საკითხზე არსებული პოსტების იდენტიფიცირებისათვის და თავმოყრისათვის გამოიყენება
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