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NA PRZEŁAMANIE LODÓW

WIARYGODNE
CZY NIE?



NA PRZEŁAMANIE LODÓW

WIARYGODNE
CZY NIE?

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale

https://www.worldstarhiphop.com/videos/video.php?v=wshhY2D99SZdmYSF4Ale


NA PRZEŁAMANIE LODÓW

WIARYGODNE
CZY NIE?



NA PRZEŁAMANIE LODÓW

PRAWDA
CZY FAŁSZ?

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=O_N9SZLic2k


ZACZYNA SIĘ ĆWICZENIE

BYĆ NA 
BIEŻĄCO Skąd czerpiecie

informacje? 

(albo jakie źródła informacji 
znacie?)



ZACZYNA SIĘ ĆWICZENIE

NASZE ŹRÓDŁA
INFORMACJI

Czy w tym 
tygodniu/miesiącu 
natknęliście się na 
informacje, które wydały 
Wam się dziwne?



ZACZYNA SIĘ ĆWICZENIE

W JAKIM
SENSIE
DZIWNE?

a. Po prostu nieprawda
b. Zupełnie się z tym nie zgadzam
c. Przesadzone lub przekręcone
d. Zbyt piękne (lub zbyt straszne), żeby było 

prawdziwe
e. Przeczy wszystkiemu, co wiem na ten temat
f. Trochę za łatwo pasuje do moich życzeń lub 

przekonań
g. Obrzydliwe
h. Żart
i. Inne



ZACZYNA SIĘ ĆWICZENIE

OPINIA CZY
FAKT? 

Opinia wynika z 
przekonania lub punktu 
widzenia. Nie opiera się 
na dowodach, które 
można sprawdzić. 

Fakt można sprawdzić i 
poprzeć dowodami.



ZACZYNA SIĘ ĆWICZENIE

CO TO JEST 
DEZINFORMACJA?

• Co? Informacje fałszywe lub wprowadzające
w błąd

• Jak? Pisane i rozpowszechniane celowo
• Dlaczego? Dla pieniędzy lub w celu oszustwa



PREZENTACJA KOŃCOWA

DLACZEGO
DEZINFORMACJA
TO PROBLEM?

1. Wprowadza Was w błąd tak, że…
• widzicie sprawę tylko z jednej strony (nieobiektywnie)
• odczuwacie silne emocje z niewłaściwych powodów
• postępujecie inaczej niż zwykle
• wychodzicie na niemądrych przed innymi

2. Sprawia, że trudniej znaleźć potrzebne 
informacje zgodne z prawdą

3. Może mieć negatywny wpływ na 
społeczeństwo



PRZYKŁAD

DEZINFORMACJA 
MOŻE NAPRAWDĘ 
WYRZĄDZAĆ SZKODY

Ataki na maszty 5G w wyniku 
dezinformacji na temat tej 
technologii

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg

https://www.youtube.com/watch?v=t5_gzTI9ADg


PRZYKŁAD

DEZINFORMACJA 
MOŻE ZAGRAŻAĆ 
ŻYCIU LUDZI

Tak jak ta ilustracja, która stała 
się wiralem.



PREZENTACJA KOŃCOWA

KOGO MOŻE
ZMYLIĆ
DEZINFORMACJA?

WSZYSTKICH! 
bez względu na grupę wiekową, płeć, 
pochodzenie, poziom wykształcenia

Łatwiej nas zmylić, gdy:
• w grę wchodzą silne uczucia (miłość, strach, nadzieja)
• wiadomość pochodzi od kogoś, komu ufamy
• komunikat jest zgodny z naszymi dotychczasowymi 

przekonaniami



PREZENTACJA KOŃCOWA

KTO POWINIEN
ZWALCZAĆ
DEZINFORMACJĘ?

WSZYSCY…
Dziennikarze i influencerzy
Politycy
Media i media społecznościowe
Pedagodzy

... Wy też!
• Bądźcie czujni i sprawdzajcie dziwne informacje
• Pomyślcie, zanim podzielicie się informacją
• Porozmawiajcie z przyjaciółmi, którzy być może dali się 

zmylić



PREZENTACJA KOŃCOWA

„FAKE NEWS” 
(FAŁSZYWE 
INFORMACJE) 
CO TO JEST? INFORMACJA

WPROWADZAJĄCA W 
BŁĄD

Fałszywe skojarzenia
Treści wprowadzające w błąd

DEZINFORMACJA

Treści fałszywe
Treści udające coś, czym 

nie są
Treści zmanipulowane
Treści sfabrykowane

ZŁA INFORMACJA

(na przykład) Przecieki
Nękanie

Mowa nienawiści

FAŁSZ ZAMIAR 
WYRZĄDZENIA 
SZKODY



PREZENTACJA KOŃCOWA

PRAWDA CZY
FAŁSZ Jak można sprawdzić, czy wiadomość jest 

prawdziwa?

Pomysły:
• Przeczytajcie cały artykuł – czy treść odpowiada tytułowi?
• Poszukajcie wiadomości na ten temat w internecie – czy inne źródła 

potwierdzają doniesienia?
• Czy wiadomo, jakiego rodzaju są to źródła?
• Sprawdźcie datę i autora
• Sprawdźcie, czy zdjęcia nie wyglądają dziwnie.



PREZENTACJA KOŃCOWA

SMUTNA, ALE 
PRAWDZIWA 
HISTORIA 
KROWY PENKI

Często chodzi nie o same 
fakty, lecz o to, jak się o 
nich opowiada.

„Aktywiści walczą o darowanie życia ciężarnej krowie, która „nielegalnie” przekroczyła granicę UE”

„Unijne szaleństwo: krowie Pence 

grozi kara śmierci za spacer za 

granicę bez dokumentów”

„Krowa Penka obnaża wszystkie 
wady UE. Skazana na śmierć 
przez Brukselę za przejście z 
Bułgarii do Serbii”



PREZENTACJA KOŃCOWA

KOMPAS
WERYFIKACJI
FAKTÓW



PREZENTACJA KOŃCOWA

DZIAŁANIA UE 
PRZECIWKO
DEZINFORMACJI

• „EU vs Disinfo” – specjalny zespół ds. 
dezinformacji za granicą

• Doskonalenie sposobów szybkiego 
identyfikowania dezinformacji

• Ostrzeganie obywateli o ryzyku 
dezinformacji

• Wywieranie presji na media 
społecznościowe, aby one również 
podejmowały odpowiednie działania

• Wspieranie weryfikatorów faktów i 
dziennikarzy w UE i poza nią



PREZENTACJA KOŃCOWA

OBSERWUJ
WERYFIKATORÓW
INFORMACJI • Spisy organizacji weryfikujących informacje 

w poszczególnych państwach są 
aktualizowane na stronie Instytutu Poyntera
i na Facebooku

• Unijna grupa ds. walki z dezinformacją i
kampania „Pomyśl, zanim udostępnisz”

https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/182222309230722
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/


DASZ SIĘ 
ZMYLIĆ 
CZY NIE? Ireland

SpainPortugal

Moduł przygotowany przez Parlament Europejski. © Parlament Europejski 2020. 

KONTAKT 

Dział Rzecznika – Parlament Europejski
europarl-spox@europarl.europa.eu


