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Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele,

Przyszło nam wszystkim żyć i pracować w szczególnych i trudnych czasach. Na naszych
oczach, za wschodnią granicą Polski, rozgrywa się wojna. Wszyscy mamy za sobą miesiące
izolacji wywołane pandemią. Jednocześnie jesteśmy świadkami postępu technologicznego
i digitalizacji na niespotykaną dotąd skalę. To także determinuje przemiany społeczne, które
są naszym udziałem. Ale także udziałem uczniów, którzy w tym świecie pełnym niepokoju
i zmian, tym mocniej potrzebują jasnego i śmiałego przewodnictwa. Również w obszarach,
które wykraczają poza przyjęty program, ale jednocześnie są ściśle powiązane z rzeczywistością, w której funkcjonujemy.
W ostatnich miesiącach obserwujemy, jak dezinformacja zatacza coraz szersze kręgi
i dotyczy coraz poważniejszych zagadnień. Z fake newsami spotyka się codziennie większość
polskiego społeczeństwa, ale statystycznie na jej wpływ najbardziej podatni są ludzie młodzi
do 25 roku życia. Biorąc pod uwagę charakter fake newsów oraz rolę platform społecznościowych w ich rozprzestrzenianiu, to właśnie młodzież najbardziej potrzebuje edukacji w tym
obszarze. Ze względu na aktualność tematu i pilną potrzebę działania, chcielibyśmy zaprosić
Państwa do wspólnego projektu.
Wierzymy, że szkoła to właściwe miejsce, by edukować także w temacie walki z dezinformacją. Krytyczne myślenie i odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych, to
dziś kluczowe umiejętności, niezbędne do poruszania się we współczesnym świecie. Dlatego
chcemy uczyć młodych ludzi o zagrożeniach związanych z dezinformacją i mamy nadzieję, że
te istotne kompetencje możecie im przekazać Państwo – ich nauczyciele. To dla Was i z myślą
o Was powstał ten poradnik. Wierzymy, że dzięki przyjaznemu scenariuszowi lekcji i wspierając się podręcznikiem „Z tarczą – jak chronić się przed dezinformacją?” – możemy wspólnie
szerzyć wiedzę, która dziś jest potrzebna bardziej niż kiedykolwiek.
Poradnik to przykładowy scenariusz lekcji o dezinformacji, propozycje ćwiczeń praktycznych, podstawowe informacje teoretyczne, mechanizmy tworzenia i rozprzestrzeniania
dezinformacji oraz sposoby na przeciwdziałanie fake newsom. To także podpowiedź jak zorganizować ćwiczenia praktyczne – oparte na aktualnych przykładach. Czy to narzędzie dla
każdego? W naszym przekonaniu tak, bo wspomniane zagadnienia mieszczą się zarówno
w zakresie lekcji z wiedzy o społeczeństwie, jak i informatyki. Z powodzeniem mogą być też
realizowane np. podczas godziny wychowawczej, bo dotykają ważnych i aktualnych tematów. Fake newsy dotyczące np. szczepień można też weryfikować podczas lekcji biologii. Staraliśmy się opracować poradnik tak, by korzystanie z niego było intuicyjne. Treści są
przygotowane z myślą o uczniach szkół średnich i ostatnich klasach szkół podstawowych.
Działamy w myśl maksymy Benjamina Franklina: Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie,
to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę. Angażujemy zatem do działania –
i uczniów i Państwa!
Mamy nadzieję, dostrzegając potrzebę dodatkowej edukacji młodzieży w tym obszarze, zechcą się Państwo włączyć w ten projekt. Bez tej pomocy się nie uda! Bądźmy razem
CyberOdporni.

Dobrej lektury i owocnej pracy z uczniami!
Zespół Instytutu Kościuszki
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MANIPULACJA
INFORMACJĄ,
DEZINFORMACJA,
FAKE NEWS

Aby zrozumieć naturę problemu nieprawdziwych informacji w sieci należy poznać ich podstawowe formy oraz charakterystyki. Zostały
one przedstawione na następnej stronie jako
rodzaje zaburzeń przestrzeni informacyjnej.

Manipulacja informacją

Media społecznościowe i dezinformacja stały
się ważnym elementem działania obcych
służb, również skierowanych przeciwko Polsce.
Najczęściej są one prowadzone zza naszej
wschodniej granicy, z Federacji Rosyjskiej
i Białorusi. Świetny wgląd w ten mechanizm
prezentuje raport Mety, właściciela Facebooka,
w którym przestawiono dowody na dezinformujące działania białoruskich służb na terenie
Polski3. Opisana operacja informacyjna realizowana była przez konta powiązane z białoruską KGB na początku 2022 r.

Czym jest?
To kształtowanie poglądów, postaw, zachowań
lub wyborów politycznych za pomocą zmanipulowanych informacji, najczęściej bez wiedzy
adresata. Manipulacja informacją jest szerokim terminem zawierającym jej różne formy,
jak dezinformacja, propaganda, fake news
itp. W dalszej części poradnika będziemy
odnosić się do manipulacji informacją w środowisku online1.
Do efektywnej manipulacji informacją
potrzebny jest jeden kluczowy element – jej
nośnik. Podczas gdy w czasach minionych
manipulacja informacją była stosowana najczęściej w formie państwowej propagandy,
w tym także do celów militarnych, dzisiaj
dzięki radiu, prasie, telewizji, a przede wszystkim internetowi i mediom społecznościowym,
każdy jest w stanie tworzyć i rozprzestrzeniać
zmanipulowane informacje i skierować je do
milionów użytkowników, bez potrzeby ponoszenia żadnych większych kosztów2.

Termin dezinformacja pochodzi
z rosyjskiego dezinformatsiya
(rus. дезинформация).

Jak obce służby wykorzystują media
społecznościowe oraz dezinformację?

1. Autorzy operacji informacyjnej stworzyli
nieautentyczne profile oraz strony w serwisie Facebook.
2. Za ich pomocą rozprzestrzeniano dezinformacje w kontekście sytuacji na granicy
polsko-białoruskiej. Główną narracją było
złe traktowanie migrantów z bliskiego
wschodu przez polskie służby.
3. 24 lutego 2022 r., w dniu rosyjskiej inwazji te
same profile oraz strony zmieniły całkowicie temat i rozpoczęły publikowanie dezinformacji na jej temat. Większość aktywności
skupiła się na dwóch narracjach: „ukraińscy
żołnierze poddają się bez walki” oraz „ukraińscy przywódcy uciekają z kraju”.
4. 14 marca 2022 r. za pomocą tych samych
kont stworzone zostało wydarzenie
w Warszawie, w ramach którego nawoływano do protestu i manifestacji przeciwko
polskiemu rządowi.
5. Wszystkie konta oraz strony biorące udział
w tej operacji informacyjnej zostały zawieszone i usunięte przez platformę.

1 Instytut Kościuszki, Z tarczą! Jak chronić się przed dezinformacją? Praktyczny podręcznik dla szkół ponadpodstawowych, Kraków 2021,
[online]: https://cyberodporni.pl/wp-content/uploads/2021/12/Podrecznik-Z-tarcza-Jak-chronic-sie-przed-dezinformacja.pdf.
2 Ibidem.
3 Quarterly Adversarial Threat Report #1 (Q1’2022) (fb.com)
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Zaburzenia przestrzeni informacyjnej
Dezinformacja (ang. disinformation) to celowe tworzenie
oraz rozprzestrzenianie nieprawdziwych informacji w celu
manipulacji, realizacji celów politycznych lub finansowych.
Kluczowym elementem dezinformacji jest celowość i świadomość – możemy o niej mówić, gdy ktoś rozprzestrzenia
daną informację, wiedząc, że jest nieprawdziwa, oraz robi to
w konkretnym celu, np. wpłynięcia na nasze poglądy polityczne lub na decyzję o przyjęciu szczepionki. Przykładami
dezinformacji są również wszelakie teorie spiskowe.
Misinformation to rozprzestrzenianie nieprawdziwych
informacji, bez świadomości ich fałszywości oraz bez
złych intencji. Kluczowymi elementami odróżniającymi ją
od dezinformacji jest brak celowości oraz brak świadomości – przykładem może być rozprzestrzenianie informacji
o witaminie D powstrzymującej COVID-19 przez osobę
wierzącą w prawdziwość tej informacji i przekazującą ją
w dobrej wierze wśród swoich przyjaciół.
Malinformation to używanie prawdziwych informacji,
zdjęć lub wypowiedzi w kontekście zmieniającym ich
pierwotne znaczenie i wydźwięk. Kluczowym elementem
jest tutaj manipulacja – przykładem może być rozprzestrzenianie informacji o przestępstwach dokonywanych
przez imigrantów w celu wzniecenia niechęci do konkretnej grupy etnicznej.
Fake News nie posiada jednej definicji, według przyjętej
przez nas jest to celowe przedstawianie nieprawdziwej
informacji jako newsa, artykułu, wiadomości itp. W takim
ujęciu fake news to podkategoria dezinformacji i forma,
którą stosujemy jako podstawowy termin do określania
nieprawdziwych informacji.

Powyższy przykład prezentuje częsty schemat działania aktorów dezinformujących, którzy za pomocą mediów społecznościowych
próbują wpływać na sytuację wewnętrzną
innych państw. Podkreśla on również jeszcze
jedną charakterystykę – oportunizm, czyli
wykorzystywanie aktualnych wydarzeń, najczęściej rozpalających publiczną dyskusję,
do pogłębiania konfliktów społecznych oraz
wprowadzania chaosu do przestrzeni informacyjnej. Dlatego jest bardzo istotnym, aby
korzystając z mediów społecznościowych
podchodzić do wszystkich treści w sposób
krytyczny, szczególnie do publikowanych
przez anonimowe lub podejrzane konta.
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Zawsze po drugiej stronie mogą być osoby
mające za zadanie dezinformować.

Informacja w społeczeństwie
demokratycznym
Niejednokrotnie media informowały o negatywnych aspektach szerzenia dezinformacji
w czasie pandemii. W przekazach pojawiały
się np. artykuły o osobach, które naraziły
swoje zdrowie i życie, decydując się na picie
wybielacza, rzekomo pomagającego w zwalczeniu wirusa.
Niewątpliwie ważna dla funkcjonowania społeczeństwa jest „zdrowa” przestrzeń informacyjna. W okresie, kiedy to rząd w Polsce

Przydatne terminy

Era postprawdy

Rzeczywistość w której prawda i fakty nie są już podstawą do formowania
opinii publicznej, a argumenty naukowe są podważane w celu uniemożliwienia pojedynczej osobie zrozumienia wydarzeń, zjawisk, doświadczeń. Prawda naukowa oraz instytucja eksperta są delegitymizowane.

Operacje
informacyjne

Skoordynowane działania w przestrzeni informacyjnej składające się
z wielu elementów, jak dezinformacja, propaganda, wykradanie danych
(np. poczty elektronicznej) oraz używania ich w celu zdobycia przewagi
nad przeciwnikiem, podsycania konfliktów społecznych, osiągania
zamierzonych celów.

Operacje
psychologiczne

Szersza forma wykorzystująca operacje informacyjne, oddziaływanie
psychologiczne oraz finansowe w celu polaryzacji społeczeństwa, osłabienia pozycji danego kraju na arenie międzynarodowej oraz wpłynięcia na procesy demokratyczne oraz decyzyjne.

Computational propaganda (propaganda obliczeniowa)

Typ manipulacji politycznej, charakterystyczne jedynie dla przestrzeni
online. Wykorzystuje mieszankę platform społecznościowych, automatyzację działań, algorytmy oraz analizę big data w celu manipulacji opinii
publicznej i wpłynięcia na wybory polityczne obywateli. Najlepszym przykładem w tym kontekście jest działalność firmy Cambridge Analytica,
która gromadząc dane z Facebooka, tworzyła profile psychologiczne
amerykańskich wyborców, które pozwalały na dostosowanie reklam politycznych do poglądów danej osoby, ułatwiając proces manipulacji.

Infodemia

Połączenie pandemii oraz informacji, oznacza nadmierną ilość informacji
w kontekście jakiegoś problemu, najczęściej fałszywych i szybko się rozprzestrzeniających, tym samym utrudniających możliwość dotarcia do
rzetelnych informacji oraz przeciwdziałanie kryzysowi. Przykładem jest
infodemia w kontekście COVID-19, czyli dezinformacja i manipulacja na
bezprecedensowym poziomie.

Dowiedz się więcej tutaj: Z tarczą! Jak chronić się przed dezinformacją?

ogłosił pierwszy „lockdown”, liczba osób chorych na COVID-19 wciąż rosła. Społeczeństwo,
a szczególnie określone grupy osób z zawodów medycznych, odczuły efekt wykluczenia.
Okazało się, że podziały społeczne zaczęły się
mocniej objawiać, a ludzie pełniący stanowiska w służbie zdrowia zaczęli być szykanowani
i wykluczani przez sąsiadów4. Dochodziło do
absurdalnych sytuacji. Społeczeństwo powinno
było się jednoczyć, doceniać osoby pełniące sta-

nowiska w służbie zdrowia, a działo się odwrotnie, choć w końcu to te osoby ratowały zdrowie nasze i naszych najbliższych. Co więcej, to
oni byli w pierwszej linii narażeni na zakażenie
wirusem. Wiadomości donosiły o przypadkach
aktu wandalizmu, zastraszania pracowników
służby zdrowia5. Często brak świadomości, brak
wiedzy powoduje, że człowiek wierzy w błędne
informacje, a jego zdolność do podejmowania
racjonalnych decyzji zanika.

4 Derda D., Koronawirus. Hejt i ataki na pracowników ochrony zdrowia niepokoją RPO, 17.04.2020, [online:] https://bip.brpo.gov.pl/
pl/content/koronawirus-hejt-i-ataki-na-pracownikow-ochrony-zdrowia-niepokoja-rpo.
5 Markiewicz M., Akt wandalizmu wobec gliwickiej pielęgniarki, 28.04.2020, [online:] https://pulsmedycyny.pl/
akt-wandalizmu-wobec-gliwickiej-pielegniarki-989576.
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Pluralizm oznacza prawo wyrażania swoich
interesów przez różne grupy również w kontekście udziału w sprawowaniu władzy. Istotą
pluralizmu jest jednak założenie poszanowania zróżnicowań społecznych, kulturowych
oraz uznanie równości poglądów6.
To właśnie kwestia zaufania społecznego,
zarówno w ujęciu horyzontalnym (ufamy
i współpracujemy ze sobą nawzajem) jak
i wertykalnym (wierzymy instytucjom publicznym) jest modelową podstawą funkcjonującej
demokracji. Celem dezinformacji jest osłabienie więzi społecznych i polaryzacja, a zatem to
w te wartości najczęściej uderza, wykorzystując ważne społecznie problemy, do wzmacniania podziałów i osłabiania społeczeństwa.
Dowiedz się więcej tutaj: Z tarczą! Jak chronić się przed dezinformacją?

FACT-CHECKING
Czym jest?
Fact-checking to, jak wskazuje nazwa, proces
weryfikacji rzetelności informacji – potwierdzenia prawidłowości i prawdziwości podanych
danych, statystyk czy konkluzji. Działalnością
tą zajmują się głównie niezależne organizacje pozarządowe, komórki działające przy
redakcjach dziennikarskich oraz środowiska
akademickie. Reporter’s Lab, ośrodek badań
dziennikarskich w Sanford School of Public
Policy na Uniwersytecie w Duke, obecnie
wskazuje na istnienie co najmniej 356 organizacji fact-checkingowych na całym świecie.
Organizacje te:
→ weryfikują prawdziwość twierdzeń wybitnych postaci życia publicznego i instytucji;
→ obalają plotki, pogłoski i inne formy dezinformacji rozpowszechniane w Internecie;
→ sprawdzają stan realizacji obietnic politycznych składanych przez kandydatów i partie
polityczne7.
Liczba podmiotów zajmujących się fact checkingiem potroiła się w ostatnich czterech
latach. Ma to związek z coraz większą ilością
informacji dostępnych w Internecie, które
do szerokiej publiki kierowane są często za
pośrednictwem mediów społecznościowych.
Jest to skutek dynamicznej transformacji
cyfrowej, znacznie przyspieszonej w trakcie
pandemii wirusa COVID-19, która osłabiła rolę
tradycyjnych mediów, wcześniej działających
jako weryfikatorzy informacji przekazywanych społeczeństwu.
Niekontrolowane rozpowszechnianie fałszywych informacji może mieć katastrofalne
skutki dla jakości debaty publicznej i niezamierzone konsekwencje polityczne. Dlatego
też organizacje fact-checkingowe, oprócz
weryfikacji wypowiedzi osób publicznych,
zajmują się często budowaniem świadomości

6 Szyszkowska M., Wieloświatopoglądowość społeczeństwa jako istotny warunek demokracji, Temida 2, Białystok, 2018, s. 225-232.
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społecznej oraz odporności na dezinformację. W swoich pracach podmioty te posługują
się ujednoliconą metodologią, w której nadrzędną zasadą jest kwestia transparentności
procesu weryfikacji informacji8.

W jaki sposób myśleć jak fact-checker?
Aby poprawnie weryfikować informacje, należy
przede wszystkim zbudować w sobie umiejętność krytycznego myślenia i ze sceptycyzmem podchodzić do przetwarzanych faktów.
Dezinformacja, na którą można natknąć się
w Internecie często ma za zadanie wzbudzać
silne emocje (zarówno pozytywne jak i negatywne), które według badań zwiększają prawdopodobieństwo rozpowszechnienia ich dalej,
doprowadzając do powstania tzw. baniek informacyjnych. Informacje muszą być zweryfikowane przy użyciu sprawdzonej metodologii
i powinny być analizowane z możliwie jak największym odrzuceniem uprzedzeń poznawczych, które zaburzają obraz rzeczywistości.

Jak rozpoznać fałszywe informacje?
Istnieje wiele procesów weryfikacji informacji,
na które natknąć możemy się w Internecie.
Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń
i Instytucji Bibliotekarskich podaje osiem
metod analizy, które mają służyć rozpoznaniu
tzw. fake news:
→ sprawdzenie źródła informacji – weryfikacja
medium na jakim się ona pojawiła;
→ poszerzenie kontekstu – analiza informacji
w szerszej perspektywie;
→ sprawdzenie autora – zweryfikowanie źródła,
metod oraz sposobu pozyskania informacji;
→ potwierdzenie źródeł – znalezienie niezależnych źródeł informacji;
→ sprawdzenie daty pojawienia się informacji
– niepowielanie starych danych;
→ weryfikacja tonu – jeżeli ton informacji jest
skrajny, np. alarmistyczny, może ona być
fake newsem;

7 Adlair B., Stencel M., How We Identify Fact-Checkers, [online]: https://reporterslab.org/how-we-identify-fact-checkers/.
8 Kilian M., Fact-checking jako narzędzie walki z dezinformacją, [online]: https://ppbw.pl/wp-content/uploads/2021/12/Factchecking-jako-narzedzie-walki-z-dezinformacja-Demagog.pdf.
11

→ Kontrola uprzedzeń poznawczych – pozwalająca uniknąć zaburzenia osądu;
→ Zapytanie eksperta – kontrola rzetelności
poprzez niezależną ekspertyzę.
Powyższa metodologia nie wyczerpuje narzędzi dostępnych fact-checkerom, a jedynie
wskazuje na kierunki jakimi powinni oni
podążać. Weryfikując informacje, należy
posługiwać się zasadą ograniczonego zaufa-

12

nia i obiektywnie podchodzić do przedstawianych faktów, starając się dotrzeć do ich pierwotnego źródła.

Zorganizowana przestrzeń
informacyjna
Inny ważny aspekt podejścia fact-checkera to
dobra organizacja swojej przestrzeni informacyjnej, która często sprowadza się do korzystania z wielu źródeł pochodzących z różnych

Często wyznacznikiem może być
również użyty język. Jeśli zauważysz wiadomość lub post napisany
tonem emocjonalnym, zaangażowanym po jednej stronie sporu lub
nieskładnym językiem potocznym,
warto stać się podejrzliwym.

Sprawdź, czy autor tweetu to bot!
Wejdź na stronę https://botometer.
osome.iu.edu/ i wklej jego nazwę
użytkownika. Dowiesz się z jakim
prawdopodobieństwem ten użytkownik jest botem.

Możesz łatwo sprawdzić, czy zdjęcie
zamieszczone w poście lub informacji pojawiło się już gdzieś wcześniej, w jakim kontekście oraz kiedy.
Będzie to cenne przy ocenie wiarygodności oraz kontekstu danej
wiadomości. W tym celu wejdź na
stronę https://images.google.com/,
kliknij w ikonę aparatu i załaduj
zdjęcie, które chcesz wyszukać.

Naucz się czytania lateralnego,
czyli weryfikacji informacji w trakcie jej czytania! Opuść stronę na
jakiej spotkałeś się z informacją
i sprawdź, czy inne źródła również ją podają. Pamiętaj, że brak
wzmianki na niektórych największych portalach może oznaczać np.
stronniczość, dlatego sprawdź kilka
źródeł.

Użyj Amnesty International
Dataviewer i sprawdź metadane
wideo, które pozwolą ci zobaczyć podstawowe informacje
i statystyki. Możesz również
wyszukać obrazy z filmu za
pomocą Reverse Image Search,
co pozwoli na sprawdzenie, czy
film jest rzeczywiście związany
z wydarzeniem i kontekstem,
w którym został opublikowany.

Niektóre portale angażują blogerów
niezrzeszonych z danym medium do
pisania postów, które często nie są
weryfikowane ani edytowane przez
profesjonalistów, jak np. Buzzfeed
Community czy blog Forbes.

stron spektrum światopoglądowego czy politycznego. Wielu z nas obserwuje wyłącznie
portale informacyjne i profile w mediach
społecznościowych prezentujące poglądy,
z którymi się zgadzamy. Jest to jednak prosta
droga do wpadnięcia w bańkę informacyjną,
czyli sytuacji, w której zaufanie do poszczególnych mediów sprawia, że czujemy się komfortowo, bez presji na sprawdzanie informacji.
W takim środowisku nie tylko potencjalnie
nastawiamy się na manipulacje, ale też ryzykujemy osłabienie bądź zatracenie zdolności
krytycznego myślenia.

cji fact-checkingowych, takich jak demagog.
pl, OKO.press Prawda czy Fałsz, Pravda czy
FakeNews.pl.

Przestrzeń informacyjną można zorganizować na kilka sposobów:
→ Wprowadzając
większą
różnorodność.
Zdrowa przestrzeń informacyjna to taka,
w której jest miejsce na źródła, z którymi na
ogół się nie zgadzamy.
→ Dbając o jakość źródeł. Poszukując informacji na dany temat powinniśmy zacząć
od źródeł wysokiej jakości – najlepiej naukowych lub pojawiających się w uznanych
mediach. Anonimowe wpisy lub komentarze nie powinny wpływać na nasz światopogląd, warto więc być szczególnie uważnym,
gdy czytamy takie treści, ponieważ mogą
być nośnikiem fałszywych informacji.
→ Oceniając informacje i ich wiarygodność.
Weryfikacja informacji to prawdziwy test
naszych zdolności myślenia krytycznego,
w którym mogą nam pomóc również organizacje factcheckingowe oraz powszechnie
dostępne narzędzia online.

Wiarygodne źródła informacji
Sprawdź historię strony z której
pozyskujesz informacje oraz jej
poprzednie wersje. Często serwisy
rozprzestrzeniające dezinformację
manipulują własnymi treściami, edytują posty lub usuwają niewygodne
rzeczy. Dzięki serwisowi https://
archive.org/web/ możesz bardzo
łatwo sprawdzić historię ponad 659
mld stron internetowych, wystarczy
wkleić adres danego serwisu.

Aby uniknąć konieczności czasochłonnego
fact-checkingu, powielając informacje warto
korzystać ze sprawdzonych źródeł, które prowadzą wewnętrzną weryfikację mającą służyć
niepowielaniu fake newsów i dezinformacji.
Wybierając źródła informacji, należy zastanowić się nad renomą danego źródła, jego standardami i praktykami działań oraz podejściu
do przedstawiania źródeł. W Polsce wartymi
uwagi źródłami wiedzy będą duże, niezależne
redakcje dziennikarskie, zaś ich twierdzenia
można weryfikować przy pomocy organiza13
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edukacji medialnej;”10, a także podmioty spoza
sektora publicznego takie jak Koalicja Edukacji
Medialnej i Cyfrowej (KEMIC).

Jakie zdolności rozwijamy?
Wraz z powstawaniem kolejnych źródeł informacji, jesteśmy zmuszani do obcowania
z nowymi, często trudnymi do nawigowania
formami komunikacji. W natłoku informacji
z jakim mamy obecnie do czynienia – zwłaszcza online, bardzo łatwo paść ofiarą fałszu,
manipulacji i propagandy. Z pomocą przychodzi media literacy.

Czym jest media literacy?
Zgodnie z definicją Grupy Ekspertów UE (MLEG),
pod hasłem media literacy kryją się „wszelkie
zdolności techniczne, poznawcze, społeczne,
obywatelskie i twórcze, które umożliwiają obywatelowi dostęp do mediów, ich krytyczne rozumienie oraz interakcję z nimi.”9 Kompetencje
medialne przede wszystkim pomagają odnaleźć się w skomplikowanym i różnorodnym środowisku medialnym oraz podejmować świadome i doinformowane decyzje. Ma to istotny
wpływ m.in. na naszą odporność na dezinformację i inne formy manipulacji.
Transformacja medialna przejawiająca się między innymi rosnącym znaczeniem mediów społecznościowych i innych źródeł online w pozyskiwaniu informacji sprawia, że w ostatnich latach
powstaje coraz więcej inicjatyw promujących
media literacy, takich jak wytyczne UNESCO,
deklaracja Paryska czy europejski plan działania w dziedzinie edukacji cyfrowej na lata 2021–
2027. Wiele państw posiada również krajowe
strategie rozwijania kompetencji medialnych
– w Polsce w ten proces zaangażowana jest
m.in. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, której powierzono misję „upowszechniania umiejętności świadomego korzystania z mediów
(edukacji medialnej) oraz współpracy z innymi
organami państwowymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami w zakresie

Według raportu Europejskiego Obserwatorium Audiowizualnego11 w ramach projektów
rozwijanych przez poszczególne kraje członkowskie UE w ostatnich latach, zadbano w szczególności o rozwój poniższych kompetencji:
1. Kreatywność: tworzenie, budowanie i generowanie treści
medialnych.
2. Krytyczne myślenie12: rozumienie, jak działa przemysł medialny
i jak konstruowane są komunikaty medialne; kwestionowanie
motywacji producentów treści
w celu dokonywania świadomych wyborów dotyczących
selekcji i wykorzystania treści;
rozpoznawanie różnych rodzajów
treści medialnych i ocenianie ich
pod kątem prawdziwości, wiarygodności i stosunku jakości do
ceny; rozpoznawanie i zarządzanie zagrożeniami dla bezpieczeństwa w sieci.
3. Dialog międzykulturowy: przeciwdziałanie radykalizacji i nawoływaniu do nienawiści.
4. Korzystanie z mediów: umiejętność wyszukiwania, znajdowania
i nawigowania oraz korzystania
z treści i usług medialnych.
5. Uczestnictwo i interakcja:
interakcja, zaangażowanie
i uczestnictwo w gospodarczych,
społecznych, twórczych i kulturalnych aspektach społeczeństwa
poprzez media oraz promowanie
demokratycznego uczestnictwa
i praw podstawowych.

9 European Audiovisual Observatory, Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, Strasbourg 2016, sp. 1.
10 Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, art. 6 (13).
11 European Audiovisual Observatory, Mapping of media literacy practices and actions in EU-28, Strasbourg 2016, p. 311.
12 Myślenie krytyczne zostanie szerzej omówione w kolejnym rozdziale.
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Najwięcej z projektów, bo aż 403 z 547 zgłoszonych skupiło się na rozwijaniu umiejętności
krytycznego myślenia – najmniej projektów
(162) było poświęconych dialogowi międzykulturowemu. W Polsce z kolei, 18 na 20 projektów skupiło się na korzystaniu z mediów
oraz uczestnictwie i interakcji, najmniej na
kreatywności (10).

Przekazywanie kompetencji
medialnych
Na kształtowaniu kompetencji medialnych
może zyskać każdy z nas, niezależnie od wieku –
choć szczególnie ważna jest edukacja najmłodszych obcujących w Internecie. Według publikacji “Teaching Media Literacy and fighting
Disinformation with eTwinning” ufundowanej
z funduszy Komisji Europejskiej, od wybuchu
pandemii liczba dzieci deklarujących zmianę
zachowania w sieci (m.in. wyrobienie nawyku
sprawdzania informacji) w wyniku specjalnych
zajęć z zakresu kompetencji medialnych wzrosła o 30%. Wzrost świadomości odnotowano
również wśród nastolatków.13
Powyższe statystyki pokazują, że przekazanie kompetencji medialnych jest możliwe,
pomimo skomplikowanego i dynamicznego
środowiska informacyjnego w jakim się znajdujemy. Zajęcia powinny skupiać się wokół
kilku kluczowych elementów:

duktywne. Uczniowie muszą nauczyć się
samodzielnie oceniać wiarygodność materiałów z jakimi się spotykają.14
Warto podkreślić, że oprócz przekazywania
wiedzy swoim podopiecznym, nauczyciele
powinni również dbać o swoje własne kompetencje medialne. Świat mediów i przestrzeń
informacyjna zmienia się bardzo dynamicznie,
co wymaga od nauczycieli śledzenia na bieżąco trendów dotyczących popularnych form
przekazywania informacji, nowych platform
społecznościowych, oraz zagrożeń, z jakimi
mogą spotkać się oni sami i ich uczniowie.

→ Poznanie wzorów przyswajania informacji
online – poprzez rozmowę o nawykach związanych ze zbieraniem informacji i wymianę
doświadczeń.
→ Zachowanie neutralności politycznej – kompetencje medialne nie powinny ograniczać
się do poruszania kwestii politycznych (często drażliwych).
→ Dostosowanie zajęć do wieku – poprzez
odpowiednio angażujące gry czy dyskusję, możemy rozwijać myślenie krytyczne
uczniów.
→ Nauka świadomości i autonomii wyboru –
narzucenie listy źródeł informacji uznanych
za zaufane albo wiarygodne jest kontrpro13 Unia Europejska, Teaching Media Literacy and fighting Disinformation with eTwinning, Luksemburg 2021, s. 22.
14 Ibidem, s. 24.
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MYŚLENIE KRYTYCZNE
W poprzednich rozdziałach omówiliśmy jak
rozróżniać prawdziwe informacje od fałszywych oraz jak odpowiedzialnie korzystać
z mediów. Kluczem do tego wszystkiego jest
kolejna kompetencja, którą należy wypracowywać już od najmłodszych lat, jaką jest
myślenie krytyczne.

Czym jest myślenie krytyczne
i dlaczego warto je rozwijać?
Myślenie krytyczne to podstawowa zdolność
myślenia i kształtowania swoich poglądów
w sposób niezależny, w oparciu o wiarygodne fakty oraz dowody naukowe, a także
umiejętność analizy i stosowania informacji i dostrzegania logicznych związków między nimi. Osoba posiadająca kompetencje
myślenia krytycznego:
→ myśli o danym temacie w sposób obiektywny i krytyczny,
→ rozumie związki logiczne między informacjami i dostrzega implikacje kryjące się za
danym stwierdzeniem,
→ potrafi określić znaczenie i trafność danych
punktów widzenia, a także budować i wspierać własne argumenty,
→ identyfikuje niespójności i błędy logiczne,
→ jest zdolna do refleksji nad uzasadnieniem
własnych przekonań, opinii i wartości,
→ jest w stanie przedstawić uporządkowane
rozumowanie danych zagadnień.
Powyżej wymienione cechy mogą sprawić
wrażenie, że myślenie krytyczne jest czymś
skomplikowanym, czego nie da się nauczyć.
Jest to błędne przeświadczenie, wręcz przeciwnie – jest to kompetencja, którą powinno
się stale rozwijać, również ze względu na zmieniający się charakter komunikacji i przekazywania informacji. Ma to ogromne znaczenie
nie tylko w trakcie edukacji i prowadzenia własnych prac badawczych, ale też podczas naszej
aktywności online, w szczególności w mediach
społecznościowych, które są podatnym
gruntem dla siewców fałszywych informacji.
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Dzięki rozwijaniu kompetencji w tym zakresie
możemy nie tylko świadomie i efektywnie, ale
też bezpiecznie korzystać z mediów i informacji w nich przekazywanych.

Jak uczyć myślenia krytycznego?
Oprócz wymienionych wyżej bardziej praktycznych wskazówek i narzędzi, w rozwijaniu
zdolności myślenia krytycznego przydadzą się
również umiejętności „miękkie”, często wymagające od ucznia przełamania nieśmiałości
czy lęku przed publicznym przemawianiem.
Nauczyciel może pomóc swoim podopiecznym wypracować nawyki takie jak:
1. Zadawanie pytań
Często zdarza się, że uczniowie niechętnie
zadają pytania w trakcie zajęć albo czekają na
koniec lekcji. Nauczyciel powinien zachęcać
uczniów do zadawania pytań tworząc komfortową atmosferę, ale bez przymusu do aktywnego udziału. Można również podpowiedzieć
jakie pytania warto zadawać na początek:

3. Nauka na przykładach
Informację łatwiej zapamiętać gdy jest
poparta przykładem. Nauczyciel poprzez
anegdoty, stadium przypadku oraz analogie
pomaga uczniom rozwijać zdolności myślenia
krytycznego chociażby w zakresie dostrzegania logicznych powiązań czy poszukiwania
źródeł i prawidłowości.
Podsumowując, myślenie krytyczne często
sprowadza się do poddawania w wątpliwość
i weryfikacji informacji, które do nas docierają lub do których próbuje się nas przekonać.
Dzięki temu budujemy swoje zdolności odpowiedzialnego korzystania z mediów oraz stajemy się bardziej odporni na wszelkie formy
manipulacji i wpływu. Działania te wymagają od nas przede wszystkim racjonalności,
a także zrozumienia treści z jakimi się spotykamy – obie z tych cech należy stale rozwijać,
stosując się do zasady ograniczonego zaufania: myślmy, kiedy inni mogą tego nie robić.

→ Czy mogę prosić o wyjaśnienie?
→ Czy mogę prosić o przykład?
→ W jaki sposób mogę się tego nauczyć?
Warto pamiętać, że jedno pytanie może prowadzić do kolejnego, w efekcie nawiązując
dyskusję z udziałem kolejnych uczniów (być
może tych, którzy wcześniej nie byli skłonni do
zadawania pytań).
2. Udział w dyskusjach
Umiejętność krytycznego myślenia można
również rozwijać poprzez doświadczenia społeczne takie jak dyskusje z innymi ludźmi –
niezależnie od okoliczności, zarówno podczas
zajęć offline jak i online, bez względu na liczbę
uczestników. Dyskusja pomaga poznawać
różne punkty widzenia, dzielić się informacjami,
a także przygotowywać się do potencjalnych
sporów i rozwijać umiejętności komunikacyjne.
Rolą nauczyciela w tym wypadku będzie organizowanie dyskusji (w sposób spontaniczny
oraz zaplanowany), zachęcanie uczniów do
aktywnego udziału, a także pilnowanie zasad.
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PROPOZYCJE ĆWICZEŃ
PRAKTYCZNYCH
Poniżej znajdziecie państwo kilka przykładowych ćwiczeń praktycznych z zakresu krytycznego myślenia, umiejętności korzystania
z mediów, weryfikacji informacji oraz dezinformacji online. Można je wykorzystać podczas
prowadzenia zajęć o dezinformacji, a także
dowolnie rozwijać, edytować i dostosowywać
do wymogów danej grupy. Do przeprowadzenia każdego z nich przydatny będzie ekran
umożliwiający prezentację oraz dostęp do sieci.

1. Korelacja vs związek przyczynowy
Korelacja jest często mylona z przyczynowością, chociaż merytorycznie różnica między
nimi jest ogromna to czasem trudno je odróżnić, co wykorzystują osoby rozprzestrzeniające dezinformację. W naszym przypadku
rozpatrujemy te zjawiska w kontekście przestrzeni informacyjnej i manipulacji informacją. W tym ujęciu korelacja oznacza sytuację w której występuje zależność pomiędzy
dwoma zdarzeniami, procesami lub faktami.
Gdy dzieje się rzecz A to dzieje się często rzecz
B, np. gdy podczas lata wzrasta temperatura,
rośnie również sprzedaż lodów lub im więcej
czasu poświęcisz na naukę tym będziesz miał
większą szansę na wysokie zarobki w pracy.
Korelacja może być jednak również pozorna,
zachodzi ona gdy możemy dostrzec statystyczny związek pomiędzy dwoma zmiennymi, który jest jednak spowodowany przez
jeszcze inny czynnik15. Przykład korelacji pozornej znajduje się poniżej.

Źródło: https://www.tylervigen.com/spurious-correlations.

15 Korelacja, [online]: https://www.statystyka.az.pl/korelacja/.
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Widzimy, że rzeczywiście zachodzi korelacja
pomiędzy liczbą filmów, w których w danym
roku zagrał Nicholas Cage a liczbą odnotowanych w Stanach Zjednoczonych zgonów
w wyniku utonięcia w basenie. Pomimo tego,
jesteśmy w stanie stwierdzić z pewnością, że
korelacja jest tylko pozorna, a związek pomiędzy
tymi dwoma faktami jest jedynie przypadkowy.
Ten mechanizm próbują również wykorzystać osoby rozprzestrzeniające dezinformację
i próbujące manipulować. W czasie pandemii
wiele fake newsów opierało się właśnie na nim,
np. gdy serwisy siejące dezinformację donosiły o związku pomiędzy ilością anten 5G na
danym terenie a liczbą zgonów na COVID-19,
przedstawiając to jako domniemany dowód
na 5G będące przyczyna koronawirusa.

przyczynowym chodzi o zrozumienie przyczyny oraz skutku. Można nim określić np.
następujące twierdzenia:
→ Chmury deszczowe powodują, że pada
deszcz
→ Ćwiczenia powodują wzrost mięśni
→ Im szybciej jedziesz samochodem tym
droga hamowania będzie dłuższa
Należy również więc pamiętać, że nie każdą
korelację można określić mianem związku
przyczynowego. Aby korelacja mogła zostać
przyjęta jako związek przyczynowy musi spełniać kilka podstawowych wymogów:
1. Przyczyna musi za każdym razem występować przed skutkiem;
2. przyczyna i skutek muszą występować za
każdym razem w taki sam sposób;
3. wyeliminowano wszystkie możliwości trzeciej zmiennej lub innych przyczyn.
Pytania:
1. Zdefiniuj korelację i związek przyczynowy;
2. Czym jest korelacja fałszywa i jak może
wpływać na szerzenie dezinformacji?;
3. Podaj przykłady różnych typów korelacji;
4. Jak myślisz, dlaczego ludzie mylą korelację
ze związkiem przyczynowym?
5. Jak można się uchronić przed pomyłką?

Źródło: https://demagog.org.pl/fake_news/
wdrozenie-5g-ma-zwiazek-z-pandemia-covid-19-fake-news/.

Dlatego tak ważnym jest wiedzieć czym jest
korelacja, czym korelacja pozorna oraz jak
różni się od związku przyczynowego.
Związek przyczynowy
Związek przyczynowy zachodzi gdy jedno zdarzenie jest wynikiem wystąpienia zdarzenia
drugiego. W takim wypadku przyczyna musi
być w pełni potwierdzona, np. poprzez badania naukowe lub niezbite dowody. W związku

Zadania:
1. Zleć uczniom pracę indywidualną lub
w grupach w celu odpowiedzi na pytaniedlaczego przedstawione wyżej korelacje
zachodzą pomiędzy sobą.
2. Zidentyfikuj opublikowane w sieci artykuły mówiące o korelacji, zleć uczniom ich
przeanalizowanie i odpowiedź na pytanie
czy przedstawiają w sposób prawidłowy
korelację oraz czy nie mylą jej ze związkiem
przyczynowym.

2. Bot or not?
Trolle – czyli osoby wykorzystujące media
społecznościowe do inicjowania konfliktów.
Bardzo często są motywowane politycznie,
a ich głównym zadaniem jest prowokowanie innych użytkowników w celu wzmacniania podziałów społecznych. Trollom najlepiej
funkcjonuje się w grupach, czyli tzw. farmach
trolli, którym prześwieca ten sam cel.
Boty – czyli programy napędzane algorytmami, których celem jest naśladowanie
zachowań ludzkich w sieci. Specyficznym
typem botów są tzw. socboty (ang. social
bots), które działają na mediach społecznościowych, powielając już opublikowane lub
stworzone przez człowieka treści.
Trolle i boty różnią się od siebie jedną rzeczą
– troll to prawdziwa osoba, a bot to algorytm.
Z połączenia dwóch typów kont wychodzi
tzw. cyborg, który może być w większości prowadzony przez algorytmy, ale przejmowany
raz na jakiś czas przez trolla w celu interakcji
z innymi użytkownikami i publikacji oryginalnych treści, jak i również prowadzony głównie
przez trolla, ale wspomagany algorytmami.
Zabieg ten ma na celu zwiększanie wiarygodności kont. Co więcej, aby jeszcze bardziej
wzmocnić swój przekaz, wiele trolli korzysta z botów, a najlepiej udaje się to działając
w siatce – tzw. botnecie, zarządzanym przez
jedną osobę lub grupę.
Dowiedz się więcej tutaj: Z tarczą! Jak chronić się przed dezinformacją?
Jak rozpoznać boty, trolle i cyborgi? Digital
Forensic Research Lab opracował 12 ważnych kroków16:
1. Nazwa konta – boty używają często nazwy
konta składającej się z przypadkowych cyfr
i liter. Równie często nick czy nazwa konta
są przypadkowe i nie pozwalają na identyfikację właściciela konta.

16 DFRLab, #BotSpot: Twelve Ways to Spot a Bot, Medium, 29.08.2017, [online]: https://medium.com/dfrlab/botspot-twelveways-to-spot-a-bot-aedc7d9c110c
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rację, unieważnić argumenty drugiej strony,
oraz utrudnić racjonalną i uczciwą debatę.
Taka binarna perspektywa ignoruje całkowicie
kontekst sytuacji oraz jej złożoność17.

2. Domyślny awatar – domyślny obraz w awatarze, chociaż nie świadczy o byciu botem,
powinien wzbudzić podejrzenia. Fałszywe
konta posługują się również często skradzionymi zdjęciami lub obrazami nieistniejących osób, stworzonych przez generatory
sztucznej inteligencji.
3. Mało aktywne konta generujące spore
zaangażowanie – jest bardzo mało prawdopodobne aby konto które ma tylko 10 tweetów i niecałe 100 obserwujących wygenerowało dziesiątki tysięcy retweetów i polubień.
4. Aktywność – duża i stała aktywność również powinna wzbudzić podejrzenia. Ponad
72 tweetów dziennie jest podejrzane, natomiast ponad 144 tweetów mocno wskazuje
na nienaturalną aktywność.
5. Amplifikacja – boty rzadko działają w pojedynkę, często ich zadaniem jest wzmacnianie przekazu innych użytkowników poprzez
polubienia oraz retweety. Tablica botów jest
pełna treści pochodzących z innych źródeł
oraz kont.
6. Wielojęzyczność – niektóre z botów tweetują i reagują na treści w kilku czy nawet
kilkunastu językach.
7. Wspólne treści – boty które działają w tej
samej siatce często tworzą lub reagują na te
same lub podobne treści – oraz w tej samej
kolejności. Ich tablice bardzo często wyglądają tak samo.
8. Automatyzacja – aby zoptymalizować
swoje działania, boty korzystają z algorytmów które publikują lub retweetują automatycznie dane posty, np. zawierające konkretny hasztag.
9. Retweety i lajki – boty działające w ramach
jednej siatki często są zaprogramowane do
jednoczesnego retweetowania i lajkowa20

nia tweetów. Dlatego podobna liczna jednych i drugich może świadczyć o działaniu
botnetu.
Istnieje również wiele serwisów internetowych oferujących zautomatyzowaną analizę użytkowników sprawdzającą prawdopodobieństwo bycia botem, np. Botometer
– https://botometer.osome.iu.edu/.
Zadanie:
1. Przeanalizuj poniższe konto (drugi screen na
następnej stronie) na podstawie zamieszczonych obrazów, podaj co przemawia za
tym, że jest botem. (ilość tweetów/ilość dni
od założenia konta; nazwa konta, awatar; co
jeszcze?).

konto na Twitterze → kliknij na awatar → kliknij prawym przyciskiem i wybierz ‘kopiuj link
obrazu’ → przejdź do serwisu https://tineye.
com/ → wklej skopiowany link → naciśnij lupę.
4. Wejdź na stronę https://this-person-does-not-exist.com/pl i wygeneruj losową
twarz osoby która nie istnieje. W ten sposób zaprezentujesz uczniom jak łatwo jest
stworzyć fałszywy wizerunek, bez potrzeby
użycia wizerunku istniejącej osoby.
5. Wybierz losowego użytkownika z Twittera
i sprawdź czy jest botem za pomocą serwisu
Botometer. Instrukcja: wejdź na stronę https://
botometer.osome.iu.edu/ → wpisz nazwę użytkownika → kliknij ‘check user’.
Pytania:
1. Na co mogą wpływać boty?
2. Czy mogą istnieć dobre boty?
3. Czy podejrzewasz, że natknąłeś się kiedykolwiek na bota w mediach społecznościowych?

3. Fałszywy dylemat

2. Zidentyfikuj losowe konto na Twitterze
i przeanalizuj je na podstawie wyżej przedstawionych przesłanek. Udziel odpowiedzi
czy dane konto wykazuje właściwości bota.
3. Sprawdź awatar dowolnego konta z platformy Twitter za pomocą serwisu https://
tineye.com/. Instrukcja: wejdź na dowolne

Fałszywy dylemat to mechanizm często stosowany przez osoby rozprzestrzeniające dezinformację oraz propagandę. Polega on na tworzeniu fałszywej rzeczywistości, w której istnieją
jedynie dwa wybory lub dwa wyjścia z danej
sytuacji, gdy tak naprawdę jest ich o wiele więcej. Jest on stosowany szczególnie często podczas dyskusji, ma na celu stworzyć mylącą nar-

Przykład: Jacek pokłócił się ze swoim kolegą
i opowiada Maćkowi o tej sytuacji, narzekając
na zachowanie swojego kolegi. Maciek zwraca
Jackowi uwagę, że ich sprzeczka może wynikać ze zwykłego nieporozumienia, a nie ze
złych intencji jego kolegi. Jacek reaguje gniewnie i stwierdza, że „albo będziesz po mojej stronie albo po jego – musisz wybrać” – kreując
fałszywy dylemat i przedstawiając tylko dwa
możliwe rozwiązania – albo działasz ze mną
albo postępujesz przeciwko mnie. W rzeczywistości tych możliwości jest o wiele więcej, jak
np. konstruktywna rozmowa z trzecią stroną
i rozwiązanie konfliktu.
Przykłady fałszywego dylematu:
→ albo jesteś za powszechnym dostępem
do broni palnej albo jesteś przeciwnikiem
wolności;
→ albo zgadzasz się ze mną albo jesteś moim
przeciwnikiem;
→ albo głosujesz na partię XYZ albo jesteś przeciwko prawom kobiet;
→ albo zgadzasz się z naszą polityką albo
wyjedź z kraju;
→ albo odmówisz szczepienia albo stracisz
swoją wolność.
Pytania:
1. Zdefiniuj mechanizm fałszywego dylematu;
2. Pomyśl o innych przykładach fałszywego
dylematu w życiu publicznym;
3. Jakie są negatywne konsekwencje fałszywego dylematu?
4. Jak można odpowiedzieć na fałszywy
dylemat?

4. Argument równi pochyłej
Sposób prowadzenia dyskusji, w której fakt
podjęcia jednej decyzji, często małej i nic nie
znaczącej, przedstawiany jest jako nieuchronnie prowadzący do istotnego zdarzenia, któ-

17 False Dilemma, [online]: https://www.logicallyfallacious.com/logicalfallacies/False-Dilemma.
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rego należy unikać. W takim ujęciu podjęcie
małej decyzji A prowadzi do zdarzenia B, które
prowadzi do C, których efektem będzie zdarzenie D – najczęściej o katastrofalnych skutkach. Twierdzenie takie jest prezentowane
bez podania ciągu przyczynowego pomiędzy
kolejnymi krokami. Nakierowanie dyskusji na
takie tory uniemożliwia zdrową debatę oraz
odwraca uwagę od rzeczywistego przedmiotu dyskusji. Równocześnie od odbiorców
wymaga się, aby patrzyć na mało prawdopodobne finalne zdarzenie jako coś nieuchronnego. Zamiast dyskusji i poszukiwania rozwiązania dla aktualnego problemu, argument
równi pochyłej przenosi punkt ciężkości na
rozmowę o skrajnych hipotezach18.
Pomimo bycia błędem logicznym, argumenty
tego typu są bardzo atrakcyjne oraz przekonujące dla wielu osób. W większości wypadków opierają się one na emocjach, wykorzystując np. strach.
Przykłady:
→ Jeżeli nie będziesz odrabiał lekcji zostaniesz
bezdomnym.
→ Jeżeli pozwolisz uczniom na poprawę tego
zadania, będą oczekiwali możliwości poprawy
każdego zadania.
→ Legalizacja prostytucji doprowadzi do większej ilości rozwodów, które doprowadzą do
załamania się instytucji rodziny, co finalnie
doprowadzi do zniszczenia cywilizacji.
→ Jeżeli będziesz nosił maseczkę na twarzy to
wyzbędziesz się swojej wolności.
→ Dzisiaj przymusowe szczepienia na COVID19, jutro przymusowe wszczepienie chipów.
Zadanie:
1. Przeprowadź krótką debatę wśród uczniów
na dowolny, wymyślony przez nich temat.
Niech jedna ze stron ma obowiązek użycia argumentu równi pochyłej, a druga jego
odparcia, a później na odwrót. Po zakończonej
debacie przeprowadź dyskusję na temat: dlaczego taka taktyka jest używana w ważnych
społecznie dyskusjach i czy jest efektywna?

Pytania:
1. Zdefiniuj argument równi pochyłej;
2. Dlaczego taki argument jest błędem
logicznym?
3. Czy znasz przykłady wykorzystania takiego
argumentu w debacie publicznej?
4. Jak można bronić się przed argumentami
takiego typu?
5. Czy argument równi pochyłej jest zawsze
błędem?

5. Fakt czy opinia?
Istotnym elementem myślenia krytycznego
jest odróżnianie faktów od opinii, które bardzo często są celowo wymieszane tak, aby
wprowadzić nas w błąd.
Fakt to coś co istniało lub miało miejsce, co
można zweryfikować lub przetestować za
pomocą dowodów, coś opartego na prawdzie. Opinia natomiast to indywidualny
pogląd albo osąd na konkretny temat, który
może być poparty faktami lub własnymi przekonaniami. W porównaniu z faktami, opinie
są subiektywne – wpływają na nie nasze
poglądy, wierzenia, uczucia, doświadczenia
oraz wyznawane wartości.
Co więcej, opinie bardzo często są prezentowane w kontekście wydarzeń, których nie
można zweryfikować – szczególnie w sieci,
gdzie natrafiamy na najróżniejsze informacje. Część z nich to fakty, autentyczne relacje
z rzeczywistych wydarzeń – reszta to opinie
jedynie pozorujące obiektywizm.
Opinie nie wpływają na fakty, fakty powinny
jednak wpływać na opinie. Powinny, jeśli
jesteśmy racjonalni.
Zadanie:
Przeprowadź wśród uczniów quiz, który
zawiera zdania, które zostały wyciągnięte
z prawdziwych artykułów prasowych i w niektórych przypadkach - nieco przez nas sparafrazowanie, by wyeliminować wątpliwości.
Celem uczniów jest rozpoznanie czy dany
przykład jest faktem czy opinią.

18 Britannica, Slippery slope argument, [online]: https://www.britannica.com/topic/slippery-slope-argument.
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a. „W 2019 r. 34-letnia Sanna Marin została
wybrana premierką Finlandii, co uczyniło
ją najmłodszą szefową rządu na świecie.
Niedawno stwierdziła, że jej kraj poważnie
rozważa wstąpienie do NATO” 19
b. „Jednym z problemów Europy Środkowej
i Wschodniej jest fakt, że tamtejsze uniwersytety nie są należycie umiędzynarodowione. (…) wciąż wisi nad nimi dziedzictwo
komunizmu, zwłaszcza w Rosji, ale także
i w pozostałych krajach regionu”20
c. „Prezydent Biden nie powinien używać terminu “wojna światowa” w odniesieniu do
konfliktu na Ukrainie. Prezydent USA eskaluje konflikt, który według Zachodu został
sprowokowany przez prezydenta Rosji
Putina bez żadnej zewnętrznej przyczyny.
Są jednak uzasadnione powody, by postrzegać agresję Putina jako reakcję”21
d. „Pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem w Polsce Ministerstwo Zdrowia
potwierdziło 4 marca 2020 r. “Pacjentem
zero” był mieszkaniec Cybinki. W związku
z tym, a także epidemią rozprzestrzeniającą się na świecie, wprowadzono pierwsze
ograniczenia (m.in. zakaz organizowania
imprez masowych)”22
e. „Badanie wykazało, że w porównaniu
z zeszłym rokiem wzrosła liczba kobiet szukających nowej pracy, a co dziesiąta przyznaje, że aktywnie poszukuje pracy. 40 proc.
z nich wskazało na wypalenie zawodowe
jako główny powód chęci zmiany pracy”23
Poprawne odpowiedzi:
a)Fakt, b) Opinia, c) Opinia, d) Fakt, e)Fakt

19 P. Korzeniowski, Wychowały ją dwie matki, dziś prowadzi Finlandię do NATO. Kim jest Sanna Marin?, [online]: https://noizz.pl/
spoleczenstwo/kim-jest-sanna-marin-premier-finlandii-jest-najmlodsza-na-swiecie/q3xnbmz.
20 Perspektywy, Polskie uczelnie spadają w międzynarodowych rankingach, [online]: https://perspektywy.pl/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=91:polskie-uczelnie-spadaja-w-miedzynarodowych-rankingach&catid=9&Itemid=119.
21 B. Dudek, Niemiecka prasa o konflikcie na Ukrainie: To wojna nerwów, [online]: https://www.dw.com/pl/
niemiecka-prasa-o-konflikcie-na-ukrainie-to-wojna-nerw%C3%B3w/a-60751850.
22 Medonet, Zasięg koronawirusa COVID-19 [MAPA], [online]: https://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,zasieg-koronawirusa-covid-19--mapa-,artykul,43602150.html.
23 M. Lis, Pieniądze dla każdego za nic, czyli co już wiemy o bezwarunkowym dochodzie podstawowym [WYWIAD], [online]: https://
businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/bezwarunkowy-dochod-podstawowy-dla-kogo-dlaczego-i-ile-wywiad/g1c7n0p.
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a)

Model dezinformacji 4D
Elementy 4D

Działanie

Przykłady

Odrzucenie (ang. dismiss)

Jeśli nie podoba ci się to, „Nie słuchajcie ich, bo są
co twierdzą twoi krytycy, obraź rusofobami, nie słuchajcie
ich.
ich, bo pracują dla CIA”.

Zniekształcenie (ang. distort)

Jeśli nie podobają ci się fakty, Rosjanie po zestrzeleniu
przekręć je lub stwórz swoje samolotu MH17 nad Ukrainą
własne.
w 2014 r. stworzyli fałszywe dowody na winę sił
ukraińskich, edytując i fałszując zdjęcia satelitarne.
Zdjęcia zostały zedytowane
w Photoshopie, co zostało
później udowodnione.

Odwrócenie uwagi
(ang. distract)

Zastraszenie (ang. dismay)

Jeśli zostałeś o coś oskarżony,
oskarż kogoś innego o to samo.
Celem jest stworzenie fałszywej symetrii pomiędzy różnymi działaniami oraz zmiana
tematu.

d)

Kiedy NATO oskarżyło Rosję
o zbombardowanie cywilów
w Syrii, Rosjanie odpowiedzieli poprzez oskarżenie
Stanów Zjednoczonych
o bombardowanie cywilów
w Jugosławii w latach
90-tych oraz w Wietnamie.

Jeśli nie podoba ci się to, co ktoś Kiedy
Dania
rozważała
planuje, spróbuj ich zastraszyć. wsparcie sprzętowe dla systemu ochrony przeciwrakietowej NATO, ambasador
Rosji w Danii skomentował,
że oczywiście ma do tego
prawo, ale wtedy Rosja będzie
musiała wpisać Danię na listę
celów ataku nuklearnego.

Źródło: https://wiadomosci.wp.pl/miedwiediew-klamie-ws-polski-pisze-o-rusofobii-6753151976655392a.

Poprawne odpowiedzi:
a – zniekształcenie (distort), b – zastraszenie
(dismay), c – odwrócenie uwagi (distract), d –
odrzucenie (dismiss)
2. Znajdź w sieci inne przykłady wykorzystania poszczególnych elementów modelu do
dezinformacji.
Źródło: https://www.salon24.pl/newsroom/1223898,rosjanie-oskarzaja-polske-klamia-ze-armia-wejdzie-do-zachodniej-ukrainy.

b)

Źródło: https://www.rp.pl/polityka/art36277941-miedwiediew-ostrzega-przed-wojna-nuklearna-rosji-z-nato-i-mowi-ze-straszy-nia-zachod.

c)

6. 4D dezinformacji
Model dezinformacji 4D został stworzony
przez analityka dezinformacji Bena Nimmo24,
jest on próbą konceptualizacji i charakteryzacji modelowego działania dezinformacji.
Składa się on z 4 elementów: dismiss, distort,
distract, dismay, które można przetłumaczyć jako odrzucić, zniekształcić, odwrócić
uwagę, zastraszyć. Przedstawia on typową
reakcję podmiotu reagującego na nieprzy-

chylne sobie informacje lub fakty za pomocą
dezinformacji, powstał głównie na podstawie
działań Rosji, jednak stanowi odniesienie do
aktywności wielu innych reżimów, organizacji, partii politycznych.
Przedstaw uczniom model 4D i omów jego
poszczególne elementy.

Źródło: https://www.pap.pl/aktualnosci/news%2C1202362%2Cwojska-rosyjskie-wznowily-szturm-na-azowstal-relacja-na-zywo.html.

Zadanie:
1. Dopasuj poniższe obrazy do odpowiedniego
elementu z modelu dezinformacji 4D.

24 Michigan online, The 4D Model of Disinformation Campaigns, [online]: https://online.umich.edu/teach-outs/disinformationmisinformation-and-fake-news-teach-out/lessons/4d-model-disinformation-campaigns/.
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JAK PROWADZIĆ
ZAJĘCIA PRAKTYCZNE
O DEZINFORMACJI?
Nauczanie o dezinformacji, propagandzie czy
fake newsach musi zostać oparte na kilku
podstawowych zagadnieniach, które tylko
razem mogą budować społeczną odporność na dezinformację. Wśród nich należy
wymienić teoretyczne zagadnienia na temat
dezinformacji, jej typów i charakterystyki, ćwiczenia związane z fact-checkingiem i wyszukiwaniem rzetelnych źródeł informacji oraz
nauczanie krytycznego myślenia i umiejętności korzystania z mediów oraz sieci.

TEMAT

DEZINFORMACJA ORAZ ANALIZA INFORMACJI

CZAS TRWANIA

45-90 MINUT

POZIOM NAUCZANIA

SZKOŁA ŚREDNIA

ELEMENTY

MATERIAŁY

WYMAGANIA

W następnym kroku zadaj uczniom pytania:
a. Co według was oznaczają terminy fake
news oraz dezinformacja?
b. Czy przypominacie sobie sytuację w której
daliście się nabrać na fałszywą informację?
c. Dlaczego to ważne aby potrafić odróżnić
prawdziwe wiadomości od fałszywych?

W 2011 roku doszło do katastrofy nuklearnej
na terenie Elektrowni Atomowej Fukushima
w Japonii. Ten obraz został opublikowany
w sieci w 2015r.
→ Czy to co widzisz na poniższym obrazie jest
solidnym dowodem na samotne przekroczenie polskiej granicy przez kilkuletniego
uchodźcę? Dlaczego tak? dlaczego nie?

1. PRZEDSTAWIENIE PROBLEMU
2. TYPY DEZINFORMACJI
3. ZA POMOCĄ CZEGO ROZPRZESTRZENIANA JEST
DEZINFORMACJA
4. ANALIZA INFORMACJI

1. EKRAN DO WYŚWIETLANIA MATERIAŁÓW WIZUALNYCH
2. DOSTĘP DO INTERNETU

1. Przedstawienie problemu
Przedstaw poniższe obrazy uczniom i zadaj
następujące pytania:
→ Czy to co widzisz na poniższym obrazie
(następna strona) jest solidnym dowodem
na warunki panujące wokół Elektrowni
Atomowej Fukushima? Dlaczego tak?
Dlaczego nie?

2. Różne typy dezinformacji
Dezinformacja to nie tylko zmyślone wiadomości rozprzestrzeniane w serwisach informacyjnych, czyli popularne fake newsy, ale
również zmanipulowane prawdziwe informacje oraz każdego rodzaju pół-prawdy czy
niedopowiedzenia. W kolejnym kroku pomóż
swoim uczniom zrozumieć różnice pomiędzy
typami dezinformacji oraz sposobami manipulowania informacją.
W tym celu przedstaw podział na dezinformację, misinformation oraz malinformation
(zamieszczony w rozdziale nr 2).
Następnie
zadaj
przeczytanie
tekstu:
„Dlaczego fake news nie jest najlepszym terminem do określania dezinformacji?” (tekst
znajduje się na następnej stronie).
Pytania:
1. Kiedy termin fake news stał się popularny?
2. Dlaczego fake news nie jest dobrym terminem na określanie dezinformacji?

1. ZAMIESZCZONE OBRAZY
2. TREŚCI Z CZĘŚCI TEORETYCZNEJ PORADNIKA

Pierwszym etapem powinno być przedstawienie problemu oraz jego konceptualizacja,
ze szczególnym naciskiem na zaprezentowanie mechanizmów dezinformacji. Szczególna
uwaga powinna zostać poświęcona podkreśleniu dlaczego dezinformacja jest poważnym problemem, także dla młodzieży, oraz
dlaczego musimy z nią walczyć. Ważne, aby
skupiać się na specyficznych mechanizmach
i sposobach działania, a nie wyłącznie na treściach oraz pracować na realnych przykładach, najlepiej w środowisku online.
Ta perspektywa powinna być kontynuowana
poprzez zaprezentowanie sposobów na pozy26

skiwanie rzetelnych informacji oraz sprawdzanie wiarygodności informacji pozyskiwanych
z sieci. Pomogą w tym opracowane i zamieszczone wyżej podstawowe kroki fact-checkera
oraz wskazówki związane z identyfikacją nieprawdziwych kont na platformie Twitter.
Najważniejszym
elementem
nauczania
o dezinformacji powinny być sposoby na
budowanie odporności na dezinformację
poprzez krytyczne myślenie oraz edukację medialną i cyfrową. W jej ramach warto
przedstawić mechanizmy psychologiczne,
retoryczne czy logiczne wykorzystywane do
dezinformowania. Poniżej znajduje się przykładowy model lekcji o dezinformacji. Skupia
się on zarówno na zagadnieniach teoretycznych, praktycznych ćwiczeniach.

Następnie przedstaw i omów wspólnie
z uczniami różne formy nieprawdziwych
i zmanipulowanych informacji:
Podobne badanie przeprowadzili po raz pierwszy naukowcy ze Stanford History Education
Group, którzy zbadali zdolność amerykańskiej
młodzieży do rozpoznawania nierzetelnych
i fałszywych wiadomości. Rezultaty pokazały
zaskakująco słabą zdolność młodzieży w tym
zakresie, aż 4 na 10 uczniów stwierdziło na
podstawie nagłówka, że wiadomość dotycząca „nuklearnych kwiatów” jest prawdziwa.
Po zakończeniu zadania warto porównać te
wyniki wraz z uczniami.

1. Treści satyryczne – w sieci funkcjonuje
wiele satyrycznych serwisów informacyjnych, które specjalizują się w tworzeniu
fałszywych wiadomości, w większości bez
złych zamiarów. Celem takich treści jest rozrywka oraz ironiczny komentarz na temat
otaczającej nas rzeczywistości.
2. Clickbait – tytuł, nagłówek, tweet stworzony
w celu skuszenia czytelnika do kliknięcia
w zamieszczony link, który prowadzi do treści o wątpliwej wartości merytorycznej.
3. Stronnicze wiadomości – treści przekazywane w zmanipulowany sposób, wspierające otwarcie jedną stronę debaty.
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W nadzwyczaj szybkim tempie fraza fake
news przekształciła się z terminu opisującego artykuły oraz informacje posługujące
się nieprawdą w dziennikarski frazes i narzędzie do prowadzenia polityki. Współcześnie
rozumiany termin fake news od początku
był mocno związany z mediami społecznościowymi oraz ich algorytmami, promującymi krzykliwe tytuły i sensacyjną treść.
Dziennikarze z serwisu BuzzFeed zwrócili na początku 2016 r. uwagę na kilkanaście serwisów publikujących nieprawdziwe
informacje związane z wyborami w Stanach
Zjednoczonych oraz Donaldem Trumpem.
Jak się okazało w toku ich śledztwa, wszystkie serwisy miały swoje źródło w małej miejscowości Veles w Macedonii Północnej,
a finalnie zidentyfikowano ich aż ponad 100.
Stała za nim grupa kilkunastu nastolatków,
która wykorzystując algorytmy mediów społecznościowych i Google, zarabiała na reklamach, tworząc fałszywe wiadomości protrumpowskie i rozprzestrzeniając je wśród
zwolenników ówczesnego kandydata na
Prezydenta. To właśnie wtedy termin fake
news zyskał rozpoznawalność, określając serwisy tworzone jedynie do rozprzestrzeniania
całkowicie fałszywych informacji. Termin ten
podjęli bardzo szybko politycy, o fake news
mówiła Hillary Clinton2, jednak to Donald
Trump przejął tę frazę i używał jej regularnie, najczęściej w sposób instrumentalny
do swoich doraźnych celów politycznych.
Określał tym terminem nieprzychylne sobie
4. Fałszywe wiadomości – treści stworzone
z zamiarem oszukania czytelnika, zawierające sto procent nieprawdy.
5. Teorie spiskowe – próba wyjaśnienia wydarzeń, sytuacji, procesów poprzez dowodzenie działania zakamuflowanych i wpływowych osób, organizacji, sił. Teorie spiskowe
dostarczają prostych odpowiedzi na skomplikowane pytania.
6. „Ja tylko zadaję pytania” – taktyka manipulowania informacjami, próba skierowania
debaty na zamierzony tor poprzez zadanie
tendencyjnych pytań, które nie są wprost
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informacje prasowe, pytania dziennikarzy,
wyroki sądowe, filmy, samych dziennikarzy,
polityków, w zasadzie… wszystko zyskało na
jakimś etapie przymiotnik fake news.

a)

c)

Fake news zrobił również szybką karierę
w mediach, które także powszechnie
zaczęły go używać, dostał nawet nagrodę
słowa roku 2017 wg Collins Dictionary.
Odkąd sam termin stał się tak popularny
i wszechobecny, stracił on swoje pierwotne
znaczenie, określające całkowicie sfabrykowane wiadomości publikowane w portalach informacyjnych. Pod jego parasol
wciągnięto różne rzeczy – dezinformację,
misinformation, teorie spiskowe, reklamy
polityczne, memy, boty na Twitterze czy propagandę. Rezultat to dezorientująca sytuacja w której termin fake news jest używany
do opisania wszystkiego oraz jako broń
przeciwko dowolnym informacjom, które
po prostu nie podobają się danej osobie.
To natomiast wpływa negatywnie na same
badania nad dezinformacją oraz utrudnia
analizę informacji oraz ich wiarygodności
przez odbiorców. Dlatego warto zastanowić
się nad zasadnością używania terminu fake
news oraz starać się ograniczyć go jedynie
do opisu seryjnie powstających zmyślonych
wiadomości, najczęściej zalewających nasze
tablice na Facebooku.

Źródło: Facebook

b)

Treść artykułu: https://poranny.pl/przemyslaw-sarosiek-dyrektor-word-17-lat-temu-poznal-swoja-zone-zdjecia/ar/
c6-14599793
Źródło: https://www.facebook.com/poranny/posts/2855691017
775237/

d)

Źródło: Z Tarczą! Jak chronić się przed dezinformacją.

wyartykułowanymi oskarżeniami, a więc
nie muszą być poparte żadnymi dowodami.
Zadanie:
Dopasuj przykłady do przedstawionych powyżej form nieprawdziwych i zmanipulowanych
informacji:

Źródło: Twitter
Źródło: https://natemat.pl/112711,putin-rozszerzyl-embargo-na-powietrze-z-europy-lotnictwo-ma-zawracac-fronty-atmosferyczne-znad-skandynawii
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e)

Przedstaw uczniom grafikę z sześcioma pytaniami, które należy zadać podczas weryfikowania informacji (grafika na następnej stronie).
Przedyskutuj z uczniami czy przedstawione
pytania są przydatne oraz dlaczego powinniśmy na nie odpowiadać.

W jaki sposób? – Czy autor
był szczęśliwy, smutny,
zły albo obojętny? Czy
zrozumiałeś, co zostało
powiedziane?

Zadanie:
1. Wybierz wraz z uczniami przykładową informację z sieci do analizy.
2. Zadaj analizę wybranej informacji za
pomocą powyższych pytań, zadanie może
być zrealizowane zarówno indywidualnie
oraz w grupie.
3. Przedyskutuj rezultaty zadania.

Źródło: Twitter

f)

Podsumowanie:
Na koniec podsumuj najważniejsze zagadnienia, które uczniowie poznali podczas zajęć
i zachęć do dyskusji. Porozmawiajcie – ile
z tych informacji było dla nich nowością oraz
czy wg nich walka z dezinformacją jest ważna
i powinna być częściej poruszana na zajęciach
w szkołach.
Na początek – to tyle! Wierzymy, że lektura
naszego podręcznika była dobrym doświadczeniem, a lekcja została uznana za ciekawą.
Trzymamy kciuki za edukację w obszarze
dezinformacji, a poniżej podrzucamy jeszcze zestaw przydatnych źródeł. Powodzenia
w kolejnych przedsięwzięciach edukacyjnych!

Jessica Amber | @jscambr
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt .

10

526

139

Gdzie? – Czy dana wypowiedź jest publiczna czy
prywatna? Czy inne osoby
miały szansę zareagować
i przedstawić alternatywne
wersje i argumenty?

Antonio Silvestre | @silve_anto
Lorem ipsum dolor sit amet

10

526

139

Anastasia Don | @anadon
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt .

187

2,9 k

1,6 k

Anastasia Don Lorem Ipsum

Kto? – Czy jest to ktoś, kogo
znasz? Ktoś z autorytetem?
Czy ma znaczenie, kto to
powiedział?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam
nonummy nibh euismod tincidunt .
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57

189

Michael Richardo | @mikedo
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit.

18

1,4 k

2,7 k

Show Lorem Ipsum

Źródło: https://app.fakehunter.pap.pl/raport/51626cd9-99a0
-4a63-abab-b7b0b1ab1226

Co? – Czy autor podał
fakty czy opinie? Czy podał
wszystkie fakty, czy coś
pominęła?

Poprawne odpowiedzi:
1 – D, 2 – C, 3 – B, 4 – F, 5 – A, 6 - E
3. Sześć kluczowych pytań
Informację łatwiej zapamiętać, gdy jest
poparta przykładem. Nauczyciel poprzez
anegdoty, stuadium przypadku oraz analogie
pomaga uczniom rozwijać zdolności myślenia
krytycznego chociażby w zakresie dostrzegania logicznych powiązań czy poszukiwania źródeł i prawidłowości.
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Dlaczego? – Czy autor wyjaśnił powody, dla których
wyraził swoją opinię? Czy
starał się sprawić, aby ktoś
wyglądał dobrze lub źle?

Kiedy? – Czy było to przed,
w trakcie albo po ważnym
wydarzeniu? Czy czas podania informacji jest ważny?
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PRZYDATNE MATERIAŁY
ORAZ ŹRÓDŁA
1. Serwis www.cyberodporni.pl oferuje szeroką gamę materiałów edukacyjnych,
głównie z zakresu dezinformacji oraz
cyberbezpieczeństwa.
2. Podręcznik „Z tarczą! Jak chronić się
przed dezinformacją?”. Praktyczny podręcznik o dezinformacji skierowany do
uczniów szkół podstawowych. Idealny
jako uzupełnienie treści i ćwiczeń przedstawionych w tym poradniku. Dostępny
tutaj: https://cyberodporni.pl/wp-content/
uploads/2021/12/Podrecznik-Z-tarcza-Jakchronic-sie-przed-dezinformacja.pdf.
3. Podcast General Talks wydawany przez
Instytut Kościuszki i poruszający tematy
z obszaru dezinformacji, dostępny tutaj:
https: //ik.org.pl/projekty/general-talks
-podcast/.
4. Gra Bad News pozwalająca wcielić się w rolę
twórcy fake newsów. Pokazuje jak działa
dezinformacja, dostępna tutaj: https://www.
getbadnews.pl/.
5. Stowarzyszenie Demagog stworzyło platformę edukacyjną na której dostępne
są kursy, poradniki, szkolenia. Platformę
można znaleźć pod tym adresem: https://
platforma.demagog.org.pl/.
6. Fundacja Szkoła z Klasą oferuje materiały do nauki radzenia sobie z dezinformacją. Informacje dostępne tutaj: https://
www.szkolazklasa.org.pl/dezinformacja-jak
-sobie-z-nia-radzic/.

Opublikowane przez:
Instytut Kościuszki
ul. Feldmana 4/9-10,
31-130 Kraków, Polska
Telefon: 12 632 97 24
www.ik.org.pl
instytut@ik.org.pl
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