
Tento modul vypracoval Európsky parlament, nie autor ostatných modulov. 

Úsilie o ovplyvňovanie, či už z komerčných alebo politických dôvodov, sa zameriava na každého z nás. 
Niekedy sa toto úsilie snaží len upútať našu pozornosť a prilákať nás. Niektorí žiaci už pravdepodobne 
tento jav poznajú, no pre iných môže ísť o celkom nový pojem. V triede sa môžu nachádzať aj žiaci, ktorí 
sa pri získavaní správ o určitých témach spoliehajú na zdroje dezinformácií alebo ktorí veria určitým 
dezinformáciám. Overovanie faktov je najsilnejším nástrojom, ktorý možno použiť na pochopenie 
toho, čo je pravda a čo nie. Ide však o veľmi časovo náročnú činnosť, čo znemožňuje overovanie každej 
správy. Je dôležité vedieť, kedy byť podozrievavý.

Súčasťou tejto vyučovacej hodiny je aj cvičenie, na základe ktorého sa žiaci môžu naučiť odhaľovať 
potenciálne manipulatívny obsah, a diskusia o tom, ako sa mu možno vyhnúť. Zároveň sa zameriava na 
zvýšenie povedomia o ich zraniteľných miestach, a to na základe toho, akým spôsobom prijímajú správy 
a ako vyjadrujú svoje vlastné názory.

Vyučovacia hodina je kombináciou skupinových aktivít a prezentácií. Zahŕňa tiež tipy na hry súvisiace s 
touto témou, ako aj odporúčania ďalšej literatúry a zoznam európskych organizácií na overovanie faktov.

METODIKA TRVANIE POMÔCKY
Úvodná prezentácia a hra 15 minút - Smartfón pre každú skupinu

Skupinová úloha a diskusia 30 minút - Počítač, projektor a tabuľa

Záverečná prezentácia 10 minút - Počítač, projektor a tabuľa

CIELE A KOMPETENCIE
PRÍSTUP

-  Študenti si uvedomia varovné signály naznačujúce, že ide o manipulatívny obsah

- Študenti si uvedomia že môžu byť manipulovaní – ako ktokoľvek iný

VEDOMOSTI
-  Študenti sa naučia čo sú to dezinformácie a aké sú ich hlavné príčiny

-  Študenti sa naučia niektoré z techník overovania faktov

-  Študenti sa naučia o konkrétnych príkladoch opatrení EÚ na boj proti šíreniu dezinformácií
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KROK ZA KROKOM

1. ÚVODNÁ PREZENTÁCIA A HRA

PRÍPRAVA
Učiteľ rozdelí žiakov v triede do menších skupín. Hodina sa začne tým, že sa žiakom ukážu dve 
fotografie obsahujúce falošné správy (prvý súbor snímok).  

POSTUP
- Žiaci majú uviesť, či si myslia, že je správa skutočná alebo je naopak nespoľahlivá, a vysvetliť 

prečo. Po tom, ako každá skupina vyjadrí svoj názor, učiteľ odhalí riešenia. Nasleduje diskusia 
so žiakmi o rôznych zdrojoch správ. Žiaci majú uviesť zdroje, ktoré používajú (alebo v prípade 
mladších žiakov – ktoré poznajú) na získavanie správ o dianí v spoločnosti a vo svete. Odpovede 
môžu zahŕňať noviny a časopisy, televíziu, rádio, online médiá, blogy, podcasty, sociálne médiá, 
priateľov atď.

- Učiteľ na tabuľu vypíše zdroje informácií, ktoré žiaci používajú najčastejšie. Následne sa žiaci 
majú zamyslieť nad tým, prečo si o danom zdroji myslia, že je spoľahlivý, resp. prečo si myslia, 
že je nespoľahlivý. Je ľahko alebo ťažko dostupný? Možno mu veriť? Poznáte autora článku? 
Následne by mali zdôvodniť, prečo používajú práve tieto zdroje a uviesť ich klady a zápory.

- Učiteľ nadviaže na úvodné fotografie na začiatku prezentácie a opýta sa žiakov, či v poslednom 
čase neprišli do kontaktu s nejakými podozrivými správami. S akými? Odkiaľ pochádzali? O aký 
zdroj išlo? Prečo sa o tom písalo? Kto bol autorom?

 Veľkým pozitívom je, ak si žiak pamätá aj podrobnosti o podozrivej správe. Mnohí žiaci však 
budú mať problémy spomenúť si, kde správu videli alebo kto ju napísal. Je jednoduchšie 
zapamätať si príbeh ako jeho pozadie. Ak si žiaci nepamätajú príklady podozrivých správ, môžu 
ich vyhľadať neskôr v rámci cvičenia.

OBSAH: OPIS SNÍMOK
1. Nechať sa oklamať –alebo nie?

Táto prezentácia bola vytvorená ako úvod do témy dezinformácií, najmä dezinformácií týkajúcich sa 
Európskej únie, a teda inštitúcií EÚ vrátane Parlamentu. Jej cieľom je takisto poskytnúť rady, ako sa 
nenechať oklamať trikmi, ktoré používajú aktéri s nekalými úmyslami.

2. Prelomenie ľadov: spoľahlivé alebo nie?

Začnime jednoduchým príkladom, ktorým pravdepodobne nikoho neoklameme, ale len zabavíme. 
Ideálne by bolo, keby sa študenti nielen zmienili o tom, že príbeh o UFO nie je dôveryhodný, ale mohli 
aj komentovať obrázky a titulky. Na tomto príklade dokážeme rozpoznať niekoľko typických vzorcov 
falošných správ: sfalšované obrázky, veľké písmená, silné slová a zveličovanie. Zdrojom je konšpiračný 
teoretik.
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3. Spoľahlivé alebo nie?

Nespoľahlivý: trik spočíva v tom, že overíme zdroje a či sú tvrdenia podporené konkrétnymi dôkazmi 
alebo uznávanými štúdiami v skutočnom svete (v tomto prípade to tak nie je). Zdroje sú takisto otázne 
(pozrite si odkaz na webovú stránku a účet na Twitteri).

4. Spoľahlivé alebo nie?

Nespoľahlivý: trik spočíva v tom, že overíme zdroje a či sú tvrdenia podporené nejakými dôkazmi (v 
tomto prípade nie sú). Pomáha aj dvojitá kontrola, keďže zmena klímy je vedecky dokázaná. 

5. Skutočnosť alebo podvod?

Skutočné správy. Akokoľvek nepravdepodobný sa zdá nadpis, v skutočnosti ide o skutočný spravodajský 
príbeh. Video, ktoré zverejnil štátny tajomník väzenskej správy v Rio de Janeiro, zobrazuje odsúdeného 
obchodníka s drogami Clauvina da Silvu, ktorého zadržiavajú väzenskí dozorcovia, zatiaľ čo sa pokúša o 
útek z väzenia prestrojený za mladú ženu.

Video uverejnil na YouTube oficiálny kanál Global News, divízia správ a aktuálnych udalostí Kanadskej 
globálnej televíznej siete. Overovacie políčko vedľa názvu účtu naznačuje, že pravdepodobne ide o 
spoľahlivý zdroj.

 

2. SKUPINOVÉ CVIČENIE A DISKUSIA
PRÍPRAVA
Cvičenie: Trieda zostáva rozdelená do menších skupín. Každá skupina by mala mať aspoň jeden 
smartfón.

POSTUP
- Učiteľ požiada žiakov, aby prehľadali svoje obvyklé zdroje správ a vyhľadali články alebo iné 

verejné príspevky v sociálnych médiách (okrem osobných alebo súkromných správ), ktoré sa im 
zdajú podozrivé, zavádzajúce alebo príliš dobré na to, aby boli pravdivé. V zásade by mali hľadať 
správy, ktoré u nich vyvolajú silnú reakciu a ktoré si práve z tohto dôvodu dobre zapamätajú. 
Každá skupina by mala nájsť dve až tri rôzne správy, ktoré bude prezentovať triede. 

- Pri prezentácii príkladov by mali žiaci uviesť, aký bol podľa nich cieľ autora. Pokiaľ danú správu 
dostali od kamaráta/kamarátky – či si myslia, že o ňom kamarát/kamarátka vie. Podelili by sa o 
túto informáciu s ostatnými?

- Učiteľ následne začne krátku diskusiu o dôvodoch, ktoré viedli jednotlivých žiakov k danému 
výberu. TZámerom je podnietiť diskusiu o tom, ako nás naše existujúce postoje a presvedčenia 
nútia k zdieľaniu správ alebo informácií, ktoré sa s nimi zhodujú, a to bez toho, aby sme si 
poriadne preverili ich správnosť alebo obsah. Hlavnou myšlienkou tejto aktivity je, že pred 
zdieľaním akéhokoľvek obsahu je dôležité si ho najprv prečítať a zhodnotiť, či sa zakladá na 
presvedčivých a spoľahlivých dôkazoch.
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 Navrhované otázky na podnietenie diskusie:
 - Prečo ste sa rozhodli podeliť sa o tento článok s ostatnými?
 - Čítali ste celý článok?
 - Aký je podľa vás najsilnejší argument článku?
 - Veríte tomu, že je tento článok pravdivý? Prečo?
 - Zdieľali by ste tento článok aj v prípade, že zastávate iný názor?
 - Myslíte si, že tento článok je presvedčivý pre ľudí, ktorí tento názor nezastávajú? Prečo?

- Názor alebo fakt? Učiteľ by mal upriamiť pozornosť na rozdiel medzi názorom a faktom. 

- Učiteľ teraz pristúpi k pojmu dezinformácie. Prostredníctvom prezentácie predloží 
(zjednodušenú) definíciu pojmu dezinformácie. 

 Odkaz na vymedzenie pojmu Európskou úniou: za dezinformáciu sa považuje overiteľne 
nepravdivá alebo zavádzajúca informácia, ktorá je vytvorená, prezentovaná a šírená na účely 
hospodárskeho zisku alebo zámerného zavádzania verejnosti a môže poškodiť verejný 
záujem. Poškodenie verejného záujmu zahŕňa hrozby pre demokratické procesy, ako aj pre 
verejné statky, napríklad zdravie občanov Únie, životné prostredie alebo bezpečnosť. Medzi 
dezinformácie nepatria neúmyselné chyby v spravodajstve, satira a paródie ani správy a 
komentáre naklonené jednej strane, ktoré sú takto zreteľne označené.

OBSAH: OPIS SNÍMOK
6. Začína sa aktivita triedy

7. Premýšľajte o svojich zdrojoch informácií 

Požiadajte študentov, aby si prešli svoje zvyčajné zdroje správ a hľadali správy alebo iné verejné 
príspevky v sociálnych médiách (nie v súkromných správach adresovaných len im), ktoré považujú za 
podivné, alebo ktoré sa im zdajú zvlášť klamlivé alebo príliš dobré na to, aby boli pravdivé. V zásade by 
mali hľadať správy, ktoré vyvolali silnú reakciu a ktoré si práve z tohto dôvodu dobre pamätajú. Každá 
skupina by mala hľadať aspoň jeden príklad, ktorý bude prezentovať zvyšku triedy. 

8. Podozrivé – v akom zmysle?

Na tabuľu napíšte zdroje informácií, ktoré trieda najviac využíva. Požiadajte študentov, aby premýšľali o 
tom, na základe čoho si myslia, že zdroj je spoľahlivý alebo nie. Napríklad: Je k dispozícii zadarmo alebo 
ste zaň zaplatili? Bolo ľahké alebo ťažké ho nájsť? Môžete informáciám dôverovať? Viete, kto píše články?

Takisto sa opýtajte, prečo tieto zdroje využívajú a aké sú ich výhody a nevýhody.

Nechajte študentov, aby porovnávali svoje príklady podivných príbehov s jednou alebo viacerými z 
uvedených kategórií.

Prepojte to s obrázkami na začiatku prezentácie – opýtajte sa študentov, či v poslednom čase narazili na 
nejaké podivné správy. Akým spôsobom boli zvláštne? Odkiaľ prišli? Z akého zdroja? Prečo bol napísaný 
tento článok? Kto ho napísal?

Ak si študent pamätá podrobnosti o podozrivých správach, je to naozaj dobré. Mnohí študenti však 
budú mať problém spomenúť si, kde správu videli alebo kto ju napísal. Je ľahšie si zapamätať príbeh 
ako pozadie okolo neho. Ak si študenti nepamätajú žiadne zvláštne správy, budú si ich môcť vyhľadať 
neskôr počas cvičenia.

4  /  MODUL 7  - Tento modul vypracoval Európsky parlament, nie autor ostatných modulov



9. Názor alebo fakt? 

Rozlišujte medzi názorom a skutočnosťou.

Čo je to fakt? Fakt je niečo, čo možno overiť a podložiť dôkazmi.

Čo je to názor? Názor je založený na viere alebo uhle pohľadu. Nezakladá sa na overiteľných dôkazoch. 
Niektorí ľudia si môžu myslieť, že je to naopak. Požiadajte študentov, aby si prešli články a zvýraznili 
tie časti, ktoré sú názory, tie, ktoré sú fakty z menovaného zdroja, a tie, ktoré vyzerajú ako fakty, ale 
nespomínajú sa v nich zdroje. Požiadajte triedu, aby sa podelila o svoje zistenia.

10. Čo sú to dezinformácie? 

Spýtajte sa študentov, či vedia, čo je dezinformácia. Porovnajte príklady študentov s definíciou. Mohli 
byť niektoré z nich dezinformáciami?

Ak nie, čo by sa dalo klasifikovať ako dezinformácia? (Napríklad nepríjemné správy alebo názory, 
marketing, chyby alebo nedorozumenia). 

3. ZÁVEREČNÁ PREZENTÁCIA
POSTUP

- Učiteľ by mal zo žiakmi prejsť niektoré problémy spojené s dezinformáciami a zdôrazniť, že 
oklamaný môže byť ktokoľvek, najmä ak:

 - úlohu zohrávajú silné city (láska, strach, nádej),
 - správa pochádza od niekoho, komu dôverujeme,
 - správa sa zhoduje s našimi existujúcimi presvedčeniami.

- Oboznámenie sa s dezinformáciami a skutočnosť, že sa ich cieľom môže stať každý, je prvým 
krokom k zabezpečeniu svojej ochrany.

 Ďalším krokom je overovanie faktov, ktoré sa môže stať zábavnou činnosťou: je to ako hra na 
detektíva, pri ktorej sa žiaci môžu skutočne zabaviť. Proces overovania faktov je väčšinou časovo 
náročný, no žiakov by to nemalo odradiť, pretože niektoré charakteristické črty informácií často 
odhalia veľa o kvalite sprostredkovanej správy. 

- Učiteľ vysvetlí rozdiel medzi nesprávnymi informáciami a dezinformáciami. [Učiteľ sa môže 
rozhodnúť, či tento obsah použije (alebo nie) v závislosti od publika. Táto téma je vhodnejšia pre 
študentov vo veku 16 až 18 rokov].

- Odhaľovanie „falošných správ“ 

 Tipy na overovanie faktov [pozri obrázok kompasu v prezentácii]:

- Odhaľovanie poplašných správ a „trollov“

 1. Ako možno overiť spoľahlivosť profilu v sociálnych médiách?

 „Odznak“ overeného účtu: verejné osobnosti a niektoré osoby na Twitteri a v iných sociálnych 
médiách požadujú, aby boli ich účty označené ako „overené“, aby sa predišlo ich falšovaniu a 
nevhodnému použitiu.
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 Ak účet nie je overený, no zdá sa, že by mal byť, je najlepšie postupovať obozretne a vykonať 
ďalšie kontroly.

 História účtu: skontrolujte časovú os s uverejneným obsahom, sieť priateľov a sledovateľov, 
„lajky“ a ďalšie oporné body, aby ste zistili, či bol účet vytvorený na konkrétny účel, napríklad na 
zasahovanie do politickej diskusie alebo na reklamu.

 Varovné signály: účty len s niekoľkými priateľmi alebo účty, ktoré vyzerajú ako roboti; 
koncentrácia zverejňovaných správ do určitého obdobia; absencia pôvodného obsahu, 
vyskytujú sa len „zdieľané“ príspevky z iných účtov.

 2. Čo je „clickbait“ a ako ho možno rozpoznať?

 „Clickbait“ znamená použitie zveličeného alebo nečestného obsahu vytvoreného s cieľom 
prinútiť používateľov kliknúť na určitý odkaz. Tento typ obsahu má často:

 - Nadpisy napísané veľkými písmenami
 - Zveličený tón (napríklad „MIMORIADNE SPRÁVY“ alebo „ZDIEĽAŤ“ napísané veľkými   

 písmenami)
 - Nedokončené titulky 

 Všetky tieto prvky nás povzbudzujú k otvoreniu odkazov, čo následne zabezpečuje príjmy z 
reklamy pre tých, ktorí „clickbait“ vytvárajú. Môže sa tiež používať na zhromažďovanie údajov o 
používateľoch, ktoré sa potom znova používajú na marketingové alebo iné účely.

 3. Ako možno skontrolovať, či je obrázok autentický, či bol použitý inde alebo či bol upravený?

 Služba Google vyhľadávač obrázkov predstavuje rýchly spôsob overenia spôsobu, akým sa daný 
obrázok použil a v akom kontexte. Vyhľadávanie obrázkov možno vykonať pomocou nahratia 
súboru alebo odkazu na obrázok.

OBSAH: OPIS SNÍMOK
11. V čom spočíva problém s dezinformáciami? 

Vráťme sa ku koncepcii názorov a faktov.. 

12. Dezinformácie môžu v skutočnosti spôsobiť vážne škody

Príklad dezinformácií spôsobujúcich škody. 

13. Dezinformácie môžu ohroziť životy ľudí 

Príklad: nesprávnym poradenstvom v oblasti zdravia možno ľudí presvedčiť, aby nešli na lekárske 
ošetrenie alebo aby podcenili alebo precenili určitú chorobu. Tento obrázok o ochorení COVID-19 je 
dobrým príkladom.

16. „Falošné správy“ O čo ide?

[Učiteľ sa môže rozhodnúť použiť (alebo nepoužiť) túto snímku v závislosti od publika. Vhodnejšia je pre 
študentov vo veku približne 16 až 18 rokov.]

Dezinformácia nie je jediným typom informácií, ktoré môžu spôsobiť ujmu ich prijímateľom. V 
skutočnosti má veľa odtieňov.

Zameranie sa na to, čo je falošné alebo pravdivé, nie je také dôležité. V mnohých dezinformáciách je 
časť pravdy. Neúmyselné chyby zvyčajne nie sú škodlivé (ale môžu byť).
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Šírenie: dezinformácie sa môžu šíriť úmyselne, ako súčasť stratégie alebo ako súčasť obchodného 
modelu. Môžu sa šíriť aj nevinne alebo neúmyselne, napríklad z dôvodu nedostatočných znalostí a 
mediálnej gramotnosti.

Nesprávna informácia: je nepravdivá informácia, ktorá sa šíri bez toho, aby nutne existoval úmysel 
uvádzať do omylu. Príklad: obrázok použitý v inom kontexte môže niekedy nadobudnúť celkom iný 
význam. Niekedy je to zámerné, inokedy nie. Na druhej strane sa dezinformácia šíri s jasným úmyslom 
zavádzať a klamať. 

17. Uvedomte si, čo je pravda a čo lož

Už uvedomenie si dezinformácie a toho, že môžete byť jej cieľom, je prvým dobrým krokom k ochrane 
seba samého. 

18. Smutný, ale pravdivý príbeh kravy Penky

Bulharská krava Penka sa zatúlala a náhodou pri tom prešla cez hranicu do Srbska. O dva týždne neskôr 
srbská polícia zatelefonovala jej majiteľovi, aby si ju prišiel vyzdvihnúť. Penku identifikovali podľa 
štandardného európskeho označenia na uchu, ktoré musia mať všetky kravy v EÚ.

Keď sa farmár vracal s Penkou do Bulharska, príslušníci hraničnej kontroly ho požiadali, aby predložil 
doklady preukazujúce dobrý zdravotný stav zvieraťa. Ide o štandardný postup na hraniciach pri 
vstupe do EÚ. Penkin majiteľ však takéto doklady nemal, takže krava skončila v rukách bulharských 
orgánov. Bola umiestnená do karantény a hrozilo jej utratenie, keby sa zistilo, že má nejakú chorobu. 
Bez dokladov ju do Bulharska pustiť nemohli: takto sa EÚ snaží zabrániť šíreniu nebezpečných chorôb 
zvierat, ktoré by sa mohli preniesť aj na ľudí.

O prípade prvýkrát informovala bulharská organizácia na ochranu práv zvierat. Potom naň upozornila 
medzinárodná tlač, keď zverejnila články plné pobúrenia nad bruselskou byrokraciou. O prípade sa veľa 
hovorilo aj na sociálnych sieťach. V priebehu niekoľkých dní sa objavil v stovkách médií na celom svete, 
vždy v rovnakom znení.

Penka vyvolala efekt snehovej gule. Jej príbeh dokazuje, ako sa dá z kurióznej príhody vytvoriť celý 
príbeh, ktorý môže hocikto využiť na obvinenie EÚ z byrokracie, pričom sa vôbec neberú do úvahy 
dôvody vykonávania kontrol na hraniciach.

Tento príbeh nebol celkom „falošnou správou“, ale stala sa z neho dezinformácia, pretože skutočnosť v 
ňom bola z politických a komerčných dôvodov prekrútená a bežná kontrola na hraniciach prerástla do 
celosvetovej diskusie namierenej proti EÚ.

19. Kompas na overovanie faktov

Proces kontroly faktov je väčšinou časovo náročný, ale študenti by sa nemali cítiť odradení, pretože 
niektoré konkrétne vlastnosti informácie často odhalia veľa o kvalite prenášanej správy. Rozpoznávanie 
„falošných správ“: delia sa na nesprávne informácie a dezinformácie (vysvetlite rozdiel!).  

Tipy:
 - Prečítajte si celý článok – zhoduje sa obsah a nadpis? Ako môžem overiť spoľahlivosť 

webovej stránky? Analýza adresy URL: vždy skontrolujte, či ide o pôvodnú webovú stránku 
alebo či je v adrese URL nepatrná zmena názvu alebo prípony: zámer je, že rozptýlený alebo 
unáhlený čitateľ si to nevšimne. Dezinformačné weby preberajú názvy dobre známych 
spravodajských zdrojov, v ktorých zmenia malé drobnosti.

 - Vyhľadajte článok na internete – podporujú to, čo sa v ňom tvrdí, aj iné zdroje?
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 - Viete, o aké zdroje ide?
 - Overte dátum a autora: verejní činitelia v sociálnych médiách majú často „overené“ účty, 

rovnako ako médiá a novinári. Ľudia pracujúci v informačnom priemysle majú často webové 
stránky alebo iné verejné profily, ktoré vám môžu pomôcť vyhľadať ich a ich prácu.

 - Skontrolujte, či obrázky nevyzerajú zvláštne alebo sfalšovane. Ak áno, môžete v službe 
Obrázky Google vykonať spätné vyhľadávanie.

 - Premýšľanie o kontexte vám môže pomôcť vyhodnotiť informácie: predstavte si, že výrobca 
telefónov vám povie, že predaj sa zdvojnásobil. Teraz k tomu pridajte kontext: bol december, 
bolo sviatočné obdobie, v obchodoch bolo dostupných veľa zliav, takže nákup telefónu bol 
jednoducho o niečo lacnejší. To sa dalo očakávať, však? To isté sa často stáva aj vo verejnej 
diskusii.

ĎALŠIE ZDROJE

Vymedzenie pojmu dezinformácia sa v rôznych jazykoch uvádza v správe s názvom „Ako odhaliť 
dezinformácie“. 

On-line hry zamerané na dezinformácie:

 - Hra „Bad News“ (vo viacerých jazykoch) a Hra „Bad News pre deti“ (menšia ponuka jazykov). Vymysli 
si svoje vlastné falošné správy. Štandardná verzia je určená pre vekovú skupinu od 15 rokov. Detská 
verzia je určená pre deti od 8 rokov.

 - Fakescape (v českom a anglickom jazyku). Hra, ktorá učí žiakov, ako uniknúť falošným správam. Na 
požiadanie, s bezplatným prístupom pre učiteľov. Od 13 rokov.

 - Fakey (v anglickom jazyku). Hra, ktorá rozvíja mediálnu gramotnosť a informuje o tom, ako ľudia 
narábajú s dezinformáciami. Od 16 rokov.

 - Escape Fake (v nemeckom a anglickom jazyku). Aplikácie s možnosťou prevzatia, ktorá rozvíja 
mediálnu gramotnosť hravým spôsobom. Od 15 rokov.

 - Millab (v anglickom, gruzínskom, arménskom a azerbajdžanskom jazyku). Zábavné hry pre mladých 
ľudí zamerané na to, ako odhaliť falošné správy, „trollov“ alebo kyberšikanovanie. Pre vekovú skupinu 
nad 12 rokov. 

 - Troll Factory (v anglickom jazyku). Hráči sa stanú „trollmi“, ktorí šíria falošné správy. Od 16 rokov.

Zoznam organizácií na overovanie faktov v krajinách EÚ

 - Poynter Institute 
 - Facebook
 - Skupina EÚ na boj proti šíreniu dezinformácií a kampaň „Premysli si, čo zverejníš!“

Tento modul vypracoval Európsky parlament, nie autor ostatných modulov. 
Kontakt: europarl-spox@europarl.europa.eu. 
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https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599386
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)599386
https://www.getbadnews.com/#intro
https://www.getbadnews.com/droggame_book/junior-uk/#intro
https://www.fakescape.cz/en
https://fakey.iuni.iu.edu/
https://escapefake.org/en/home-4/
http://millab.ge/en/
https://trollfactory.yle.fi/
https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/signatories
https://www.facebook.com/business/help/2593586717571940
https://euvsdisinfo.eu/
https://euvsdisinfo.eu/think-before-you-share/

