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Mediální gramotnost,
jednoduše řečeno, je
schopnost identifikovat různé
typy médií a zprávy, které
odesílají.
Když mluvíme o médiích,
zahrnuje to tištěná média, jako
jsou noviny, časopisy a
plakáty, a digitální média,
tweety, příspěvky, podcasty
atd. 
Schopnost porozumět těmto
různým formám informací se
schopností porozumět tomu,
co je prezentováno, je klíčové.

Zpravodajská a mediální gramotnost

Význam zpravodajské
a mediální

gramotnosti dnes

Mediální gramotnost
nám pomáhá
analyzovat informace z
různých úhlů pohledu.
S tolika zdroji informací
dnes mohou
dovednosti kritického
myšlení pomoci lidem
identifikovat spolehlivé
zdroje a filtrovat
informační hluk, aby se
dostali k pravdě.

Mediální gramotnost – síla (a odpovědnost) informací |
Lisa Cutter | TEDxCherryCreekWomen

https://www.youtube.com/watch?v=sX7EMTjMf6k&ab_channel=TEDxTalks


FAKE NEWS

Jak Si Udržet Kritické Myšlení v 
Moderním Světě Nových Médií

Common Sense Media: 5 Způsobů, 
Jak Odhalit Falešné Zprávy

Ověření faktů: Jak rozpoznat falešné zprávys     

Nebezpečí falešných
zpráv

V jádru definujeme
„falešné zprávy“ jako
zprávy, které jsou
nepravdivé: příběh je
vymyšlený, bez
ověřitelných faktů,
zdrojů nebo citací.
Někdy mohou být tyto
příběhy propagandou,
která je záměrně
navržena tak, aby
čtenáře uváděla v omyl,
nebo mohou být
navrženy jako
„clickbait“ napsaný pro
ekonomické pobídky
(spisovatel profituje z
počtu lidí, kteří kliknou
na příběh)  (M/ Library).

Zde je nejtrvalejší a
nejničivější dědictví

Donalda Trumpa

 

Můžeme například rychleji
odhalit falešné zprávy nebo
pochopit, proč jsou určité
produkty inzerovány více
než jiné na stránkách
sociálních médií, jako je
Facebook nebo Instagram.

https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2018/02/27/how-to-maintain-critical-thinking-in-the-modern-world-of-new-media/?sh=74f7b95350e5
https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2018/02/27/how-to-maintain-critical-thinking-in-the-modern-world-of-new-media/?sh=74f7b95350e5
https://www.forbes.com/sites/andrewarnold/2018/02/27/how-to-maintain-critical-thinking-in-the-modern-world-of-new-media/?sh=74f7b95350e5
https://www.commonsensemedia.org/videos/5-ways-to-spot-fake-news
https://www.commonsensemedia.org/videos/5-ways-to-spot-fake-news
https://www.commonsensemedia.org/videos/5-ways-to-spot-fake-news
https://www.factcheck.org/2016/11/how-to-spot-fake-news/
https://www.peoplesbanknet.com/the-dangers-of-fake-news/
https://edition.cnn.com/2021/08/30/politics/trump-legacy-fake-news/index.html


Zkontrolujte!

Jaký je rozdíl mezi fake news, dezinformací, dezinformací
a špatnou informací?

FAKE NEWS: Falešné příběhy a
zprávy se objevují a šíří na
internetu a dalších médiích.
Jsou vytvářeny, aby nás
ovlivňovaly, ať už se tváří jako
seriózní zpráva nebo vtip.

DEZINFORMACE: nepravdivé
informace, které se šíří, bez
ohledu na to, zda jde o záměr
uvést v omyl. DISINFORMACE: odkazují na

nepravdivé informace, které se
šíří s konkrétním záměrem
uvést v omyl nebo podvést lidi..

MAL-INFORMACE: informace,
které jsou založeny na realitě,
používané k ublížení osobě,
organizaci nebo zemi ve snaze
podnítit nenávist vůči určité
etnické skupině.

Media Wise: How YOU Can Fact-Check the Internet (VIDEO)

Why Your Newsfeed Sucks - Smarter Every Day 212

Pomáháme studentům identifikovat
falešné zprávy s pěti C kritické

spotřeby

 

Odrazují reakce na sociálních sítích od kritického myšlení?

https://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/story
https://www.youtube.com/watch?v=h1gB3dL3ivs&ab_channel=MediaWise
https://www.youtube.com/watch?v=MUiYglgGbos&ab_channel=SmarterEveryDay
https://www.youtube.com/watch?v=xf8mjbVRqao&ab_channel=JohnSpencer
https://parlayideas.com/reactions-critical-thinking/


Further resources


