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Drogie Nauczycielki, Drodzy Nauczyciele,

w ostatnich miesiącach dociera do nas wiele treści związanych z pandemią korona-
wirusa. To w dużej mierze informacje sprawdzone, ale są wśród nich również pogło-
ski, które nie mają pokrycia w rzeczywistości. Za pośrednictwem komunikatorów  
i platform społecznościowych rozprzestrzeniają się szybciej niż sam wirus.

Pandemia koronawirusa sprawiła również, że z dnia na dzień zmieniliście tryb pracy 
ze stacjonarnego na zdalny. Postanowiliśmy wesprzeć Was w trudach edukacji na 
odległość i wykorzystać potencjał tej niezwykłej sytuacji edukacyjnej. W kolejnych 
tygodniach izolacji publikowaliśmy na fanpage’u Akademii Fact-Checkingu krótkie 
posty, w których opisywaliśmy łatwe w użyciu i bezpłatne narzędzia online wykorzy-
stywane do weryfikowania informacji, a także propozycje zadań związanych z kry-
tyczną analizą przekazów medialnych. 

Dla Waszej wygody zebraliśmy je w niniejszej publikacji. Mamy nadzieję, że dzięki 
tym zasobom Wy i Wasi uczniowie będziecie czuli się pewniej, natrafiając na nowe 
wiadomości związane z koronawirusem (i jakiekolwiek inne w przyszłości). Licząc na 
to, że pandemia przejdzie wkrótce do historii, zapewniamy, iż materiały nie stracą 
na aktualności.

Patryk Zakrzewski
koordynator Akademii Fact-Checkingu

O projekcie

https://www.instagram.com/1ulian/
https://demagog.org.pl
https://akademia.demagog.org.pl
https://www.facebook.com/akademiafactcheckingu/
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Szukasz informacjiSzukasz informacji
o koronawirusie?o koronawirusie?
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Na rozgrzewkę proponujemy proste zadanie. Rozejrzyjcie się w mediach spo-
łecznościowych, które od kilku miesięcy zastępują Wam klasę szkolną. W jaki 
sposób duże platformy internetowe zareagowały na zagrożenie epidemiczne? 
Swoje poszukiwania rozpocznijcie od wpisania hasła „koronawirus” do wy-
szukiwarek na Facebooku, Instagramie i Twitterze. Sprawdźcie w ten sposób 
również YouTube i Google. Możecie też zajrzeć do aktualności publikowanych 
na blogach tych platform.

Działajcie! Jeśli natraficie na Facebooku lub Instagramie na podejrzaną treść, 
która może być fake newsem, kliknijcie trzy kropki przy poście i oznaczcie ją 
jako fałszywą, korzystając z opcji „Zgłoś post”. Informacja trafi do fact-check-
erów (również do redakcji Demagoga), którzy będą mogli ją zweryfikować.

Przedyskutujcie temat na forum: jak oceniacie skuteczność działań podej-
mowanych przez media społecznościowe? Jakie dodatkowe środki mogłyby, 
Waszym zdaniem, zostać wprowadzone, aby ograniczyć wysyp fałszywych in-
formacji na temat koronawirusa?

DZIAŁANIE

DYSKUSJA

KONTEKST



Z jakich źródeł Z jakich źródeł 
najlepiej teraz korzystać?najlepiej teraz korzystać?

W czasie pandemii jeszcze częściej niż zwykle sięgamy po swoje telefony, żeby 
sprawdzić najnowsze wiadomości. Wiele z nas zagląda na popularne serwisy in-
formacyjne, inni wykorzystują w tym celu portale społecznościowe. Niestety, 
nie wszystkie publikowane treści są zgodne z prawdą. Fałszywe informacje roz-
przestrzeniają się w sieci szybciej niż sam wirus. Komu można zaufać?

Pamiętajcie też o higienie… informacji. Zapytaj swoich uczniów, jak często  
w ciągu dnia zaglądają do Internetu w poszukiwaniu aktualności na temat koro-
nawirusa. Zaproponuj, aby kontakt z newsami ograniczyć do 1-2 razy dziennie, 
np. rano i późnym popołudniem. Dzięki temu będziecie na bieżąco z najważniej-
szymi informacjami, a jednocześnie zadbacie, by niepotrzebnie nie podsycać 
lęku. Strach nie ułatwia pracy układowi odpornościowemu, więc trzymajmy go 
na dystans.

Zaproponuj uczniom opracowanie listy źródeł, które regularnie publikują rzetel-
ne informacje na temat wirusa i wywoływanej przez niego choroby. Im bardziej 
pierwotne źródło, tym lepiej, dlatego nie zapomnijcie uwzględnić oficjalnych ko-
munikatów Światowej Organizacji Zdrowia i Ministerstwa Zdrowia. Sprawdźcie, 
na jakiej stronie internetowej publikowane są wiarygodne informacje z Waszej 
gminy. Przejrzyjcie też serwisy polskich organizacji fact-checkingowych, działa-
jących pod wspólnym hashtagiem #koronawirusPRAWDA.

KONTEKST

DYSKUSJA

DZIAŁANIE
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https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.gov.pl/web/koronawirus


Jesteście pewni,Jesteście pewni,
że to była prawda?że to była prawda?
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Poświęćcie kilka minut, żeby przejrzeć wiadomości, które otrzymywaliście 
i wysyłaliście na początku marca, kiedy w Polsce odnotowywano pierwsze 
przypadki zakażenia koronawirusem. Jakie informacje związane z nadcho-
dzącą epidemią otrzymywaliście od swoich przyjaciół lub krewnych? Które 
z nich przekazywaliście dalej? Czy pojawiły się wśród nich pogłoski o rzeko-
mym wprowadzeniu stanu wyjątkowego, zamknięciu sklepów i konieczności 
zrobienia zapasów? Prześwietlcie swoje smsy, maile oraz wiadomości na Fa-
cebooku, Messengerze, WhatsAppie i innych komunikatorach. Możecie przy-
gotować screenshoty z dowodami i zebrać ja we wspólnym pliku.

Jeśli temat „zaskoczył” i macie możliwość kontynuowania dyskusji, postawcie 
kolejne pytania: dlaczego w czasach zagrożenia epidemiologicznego fałszy-
we informacje trafiają na podatny grunt? Jakie jeszcze okoliczności sprzyjają 
szerzeniu się dezinformacji? Kto na tym traci a kto korzysta? Pamiętajcie, że 
podejrzane informacje są na bieżąco weryfikowane przez organizacje fact-
-checkingowe, takie jak Stowarzyszenie Demagog. Najnowsze analizy może-
cie śledzić, korzystając z hashtagu #koronawirusPRAWDA.

Czas odpowiedzieć na pytanie z grafiki: czy jesteście pewni, że informacje 
udostępnione przez Was lub Waszych bliskich były/są zgodne z rzeczywisto-
ścią? Które z nich okazały się „fake newsami”?

DZIAŁANIE

DYSKUSJA

KONTEKST



Jak możemy zadbaćJak możemy zadbać
o dietę... medialną?o dietę... medialną?
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Potrawa na grafice wygląda całkiem zachęcająco, prawda? Pewnie szczególnie 
dla tych z Was, którzy obiad mają jeszcze przed sobą. Choć bywa i tak, że przeje-
dzeni – na przykład przy świątecznym stole – nie mamy ochoty na więcej. Wów-
czas nawet piękne instagramowe zdjęcie jedzenia nie pobudzi naszego apetytu. 
Ale co to ma wspólnego z informacją? Całkiem sporo, bo oprócz stylu odżywia-
nia każdy i każda z nas ma również swoją dietę… medialną.

Działajcie! Umówcie się na #newsdietchallange: przez 48h zapisujcie, z jakich 
mediów korzystacie i jakie informacje do Was docierają. Spróbujcie wprowadzić 
do swojej diety nowe elementy. Może każdy z Was wybierze jedną osobę z klasy, 
której poleci swoje ulubione źródło? Na koniec przygotujcie krótkie filmiki pod-
sumowujące ten eksperyment. Czy któreś z wprowadzonych zmian spodobały 
Wam się na tyle, że zostaną z Wami na dłużej?

Zastanówcie się: jakie są Wasze nawyki związane z konsumowaniem informacji? 
Jak często i w jakim celu korzystacie z Internetu, oglądacie telewizję, słuchacie 
radia? Czy przymusowy pobyt w domu i czas epidemii wpływają na zmianę Wa-
szych dotychczasowych zachowań?

DZIAŁANIE

DYSKUSJA

KONTEKST



Jak najszybciej sprawdzićJak najszybciej sprawdzić
wiarygodność strony?wiarygodność strony?

Zapytaj swoich uczniów, w jaki sposób sprawdzają, czy dana strona interneto-
wa jest wiarygodna. Najlepiej w wiadomości prywatnej, żeby pozostałe osoby 
nie sugerowały się odpowiedziami poprzedników. Następnie prześlij uczniom 
link do wybranej strony internetowej i poproś, aby zweryfikowali jej rzetelność, 
wykorzystując dowolną strategię. Czy mieli rację?

Na koniec – jeśli Wasze internetowe łącze jeszcze nie odmówiło współpracy  
a uczniowie wciąż są zainteresowani tematem – poświęćcie 5 minut, by usta-
lić, czy ktoś z Was natknął się w ostatnich dniach na stronę z fałszywymi lub 
podejrzanymi informacjami na temat koronawirusa. Jeśli tak, zbierzcie adresy 
i prześlijcie nam je za pomocą formularza. Zbadamy sprawę!

Obejrzyjcie odcinek Crash Course dedykowany metodzie lateral reading.  
W Akademii nazywamy ją „sprawdzaniem w poziomie”. Na czym polega ta meto-
da i kto z niej korzysta? Będziecie potrzebowali swojej supermocy, czyli znajo-
mości języka angielskiego. Tworzycie silny zespół, na pewno sobie poradzicie!

KONTEKST

DYSKUSJA

DZIAŁANIE
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https://demagog.org.pl/zglos-do-weryfikacji/
https://www.youtube.com/watch?v=GoQG6Tin-1E


Jak korzystaćJak korzystać
z archiwum Internetu?z archiwum Internetu?
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Czy wiecie, że… Internet ma swoje własne archiwum? The Internet Archive po-
wstało w 1996 roku i od tamtej pory objęło swoim zasięgiem aż 273 miliardy 
rekordów na ponad 360 milionach witryn! Dzięki archiwum możemy cofnąć się 
w czasie, aby zobaczyć, jak interesujące nas strony wyglądały w przeszłości. Co 
więcej, każdy użytkownik może dodawać własne propozycje do zapisania.

Przetestujcie możliwości tego narzędzia. Wejdźcie na https://archive.org/web/, 
wyszukajcie stronę portalu Demagog i sprawdźcie, jak zmieniła się w ciągu 
ostatnich lat. Spróbujcie odpowiedzieć na pytania:

Macie już poprawne odpowiedzi?

Zastanówcie się, czemu oprócz sentymentalnych podróży w czasie może słu-
żyć internetowe archiwum? W jaki sposób wykorzystują je dziennikarze i profe-
sjonalni fact-checkerzy? Jakie strony sami chcielibyście zachować, aby mieć do 
nich dostęp w przyszłości? Dlaczego?

1

2

3

Zgodnie z informacjami podanymi na oficjalnej stronie internetowej, ile 
osób tworzyło zespół Demagoga w 2015 roku?
Prawda czy fałsz? 26 stycznia 2016 r. na stronie głównej portalu wyróżniony 
był ten sam materiał, co dzień wcześniej. 
Na jakiej domenie znajdował się adres e-mail, pod który w przeszłości  
należało przesyłać CV w procesie rekrutacji do redakcji portalu?

DZIAŁANIE

DYSKUSJA

KONTEKST

https://archive.org/web/


Po co BlowekPo co Blowek
spotkał się z Premierem?spotkał się z Premierem?
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15 marca Blowek, popularny polski youtuber, opublikował na swoim kanale 
wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim. W ciągu niecałych 2 tygodni 
filmik odnotował blisko 2 mln wyświetleń. Nawet jeśli nie widzieliście jeszcze 
tego materiału, to domyślacie się zapewne, że tematem rozmowy była epide-
mia koronawirusa.

Zastanówcie się, czy znacie inne przykłady youtuberów weryfikujących fał-
szywe informacje. Zbierzcie linki do ich kanałów w jednym miejscu. A może 
przychodzą Wam do głowy twórcy, którzy sami – świadomie lub nieświadomie 
– rozpowszechniali fake newsy?

Czas zadać sobie kilka istotnych pytań: dlaczego Kancelaria Prezesa Rady Mi-
nistrów zwróciła się z prośbą o pomoc w dementowaniu fake newsów właśnie 
do Blowka? Dlaczego youtuber zdecydował się uzależnić swoją odpowiedź od 
decyzji followersów? Jak oceniacie skuteczność całego przedsięwzięcia?

DZIAŁANIE

DYSKUSJA

KONTEKST

https://www.youtube.com/watch?v=rvzNIVG4klc


#Hot16Challenge#Hot16Challenge
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#Hot16Challenge2, który został zainicjowany pod koniec kwietnia, podbija pol-
ski Internet. Początkowo raperzy, a później także inni artyści, youtuberzy, a na-
wet politycy, nagrywali 16 wersów pod dowolnie wybrany bit, zachęcając słu-
chaczy do finansowego wsparcia zbiórki mającej zapewnić lekarzom i szpitalom 
dodatkowe wsparcie w walce z koronawirusem.

W tym miejscu zwykle zachęcamy do podjęcia z uczniami konkretnego działa-
nia. Problem w tym, że przywoływanie teorii spiskowych lub innych przekazów 
dezinformacyjnych może skutkować ich nieumyślnym nagłośnieniem. Celem 
edukacyjnej interwencji nie jest wzbudzanie w uczniach zainteresowania kon-
kretnymi treściami, a zasygnalizowanie zagrożenia, z którego mogą nie zdawać 
sobie sprawy. Warto zwrócić się do uczniów z bardziej ogólnym pytaniem, np.  
w jaki sposób artyści biorący udział w #Hot16Challange mówią o trwającej pan-
demii, i na tej podstawie budować dalszą dyskusję. Szczera rozmowa będzie 
wymagała relacji opartej na zaufaniu.

Dlaczego wspominamy o tym challenge’u w cyklu poświęconym kształtowaniu 
umiejętności krytycznego myślenia i weryfikowania informacji? Okazuje się, że 
szczytna z założenia akcja została wykorzystana do szerzenia dezinformacji. 
Marcin Gutkowski, polski raper, znany jako Kali, w swoim wykonie (który szybko 
doczekał się kilku milionów wyświetleń) wprost neguje pandemię koronawirusa, 
zachęcając słuchaczy, by wyłączyli telewizor i „włączyli myślenie”. Odwołuje się 
przy tym do popularnej w Stanach Zjednoczonych teorii spiskowej QAnon i od-
syła w komentarzach do forum, którego użytkownicy dzielą się linkami do wielu 
fałszywych informacji.

DZIAŁANIE

DYSKUSJA

KONTEKST



Skąd się bierze dezinformacjaSkąd się bierze dezinformacja
na temat koronawirusa?na temat koronawirusa?
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Mamy dla Was pigułkę wiedzy na temat źródeł dezinformacji o koronawirusie 
– prosto od ekspertów Bellingcat (jeśli jeszcze o nich nie słyszeliście, to ko-
niecznie obejrzyjcie dokument „Bellingcat: Prawda w czasach postprawdy”). 
Zanim obejrzycie krótkie wideo, zastanówcie się, dlaczego w ogóle powstają 
fałszywe informacje na temat koronawirusa? Czemu służą i kto ma w tym in-
teres? Spróbujcie podzielić swoje pomysły na kilka kategorii.

Spróbujcie przetłumaczyć nazwy powyższych kategorii lub opisać je w ję-
zyku polskim. Czy odpowiadają rodzajom zaproponowanym przez uczniów  
w pierwszym ćwiczeniu? Może uważacie podział Evansa za niewystarczający? 
Co chcielibyście dodać?

Obejrzyjcie filmik. Robert Evans, dziennikarz śledczy Bellingcat, wylicza  
w nim 4 rodzaje źródeł dezinformacji o koronawirusie:

DZIAŁANIE

DYSKUSJA

KONTEKST

1 3

2 4

Generic Fake credible

Credible sources Profiteers

https://www.bellingcat.com/news/2020/03/25/the-coronavirus-disinformation-system-how-it-works/?fbclid=IwAR0ac6ZcrouX5YKzamRK6IkE4jo8JXaOQsH5L8EV2xoIZXyc0SixN4fVb8A


Kto widzi związki międzyKto widzi związki między
koronawirusem a siecią 5G?koronawirusem a siecią 5G?
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W ostatnich miesiącach w sieci pojawiło się wiele treści wskazujących na rzeko-
me związki technologii 5G z pandemią koronawirusa. Autorzy wpisów twierdzą 
między innymi, że wirus przemieszcza się za pomocą fal radiowych i sieci komór-
kowych oraz że nie odnotowano przypadków zakażenia w państwach niekorzy-
stających z tej technologii. To fałszywe informacje, czego dowiedli już fact-chec-
kerzy portalu Demagog. Teorie spiskowe trafiły na szczególnie podatny grunt  
w Wielkiej Brytanii, gdzie tylko w pierwszej połowie kwietnia odnotowano po-
nad 30 aktów podpaleń i wandalizmu wobec elementów infrastruktury sieci.

Zapoznajcie się z 3 opracowaniami na temat rzekomych związków COVID-19  
i technologii 5G. Gdzie jeszcze szukalibyście wiarygodnych informacji w tym zakresie?

Czas na dyskusję. Jakie są przyczyny powstawania teorii spiskowych? Dlacze-
go dla wielu osób są przekonujące? Komu szkodzą a komu pomagają odnieść 
korzyść? Czy platformy społecznościowe powinny usuwać wszystkie posty za-
wierające informacje o rzekomych związkach technologii 5G z pandemią korona-
wirusa? Dlaczego?

DZIAŁANIE

DYSKUSJA

KONTEKST
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Infografika Światowej Organizacji Zdrowia

Analiza portalu Demagog

Wpis na popularnonaukowym blogu Crazy nauka

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/nie-kraje-bez-sieci-5g-nie-sa-wolne-od-koronawirusa/?fbclid=IwAR27XO1EablhBkgFLmvTUjR5I_v6c4wgQoThJQwro2jmZQ_UNnF0SKP4prQ
https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/nie-kraje-bez-sieci-5g-nie-sa-wolne-od-koronawirusa/?fbclid=IwAR27XO1EablhBkgFLmvTUjR5I_v6c4wgQoThJQwro2jmZQ_UNnF0SKP4prQ
https://www.crazynauka.pl/czy-siec-5g-jest-bezpieczna-i-co-ma-wspolnego-z-koronawirusem/?fbclid=IwAR2iRDb_cYYkQ5o10oQvg4w_t2QMaGzCEWgGRbC5-sHEu2VqW-A7Y0DHmxg


Wolność w odwrocie, Wolność w odwrocie, 
czyli o kryzysie mediówczyli o kryzysie mediów
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21 kwietnia międzynarodowa organizacja Reporterzy bez Granic opubliko-
wała swój coroczny ranking wolności prasy znany jako World Press Freedom 
Index. W zestawieniu znalazło się 180 państw i regionów. 

Jeżeli dyskusje na zaproponowane wyżej tematy pozostawiły niedosyt i chce-
cie dalej zgłębiać problematykę wolności prasy, skontaktujcie się z wybranym 
dziennikarzem lub dziennikarką z lokalnych bądź ogólnopolskich mediów  
i zapytajcie, co sprawia, że może wykonywać swoją pracę w sposób niezależ-
ny. To oczywiście przykładowe pytanie. Potraktujcie to zadanie nie tylko jako 
szansę na pogłębienie wiedzy, ale również jako ćwiczenie z networkingu.

Zapytaj swoich uczniów: Które państwa, ich zdaniem, znalazły się w czołów-
ce? Które znalazły się na szarym końcu rankingu? Na którym miejscu znalazła 
się Polska i czy odnotowała wzrost lub spadek w stosunku do poprzednie-
go roku? Zajrzyjcie na stronę https://rsf.org/en/ranking i sprawdźcie swoje 
przypuszczenia. Co wpływa na pozycję danego państwa w rankingu Repor-
terów bez Granic? Jakie kryteria są brane pod uwagę? Co miało wpływ na 
zmianę miejsca Polski w tym zestawieniu? Jak Waszym zdaniem będzie się 
zmieniała wolność prasy w Polsce w kolejnych latach? Dlaczego?
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10 kwietnia br. Sieć Obywatelska - Watchdog Polska wystosowała apel do Mar-
szałka Senatu RP w sprawie wprowadzenia zmian prawnych, które przywróciłyby 
obywatel(k)om prawo dostępu do informacji publicznej, „zawieszone” zapisami 
specustawy z 2 marca 2020 r. 

Teraz, kiedy wiecie już, na czym polega prawo dostępu do informacji publicz-
nej, zastanówcie się, jakie skutki dla obywateli może mieć jego ograniczenie. 
Jak oceniacie takie rozwiązanie w kontekście trwającej pandemii koronawiru-
sa? Jaki cel mógł przyświecać wprowadzeniu takiego ograniczenia? Czy nowe 
przepisy da się pogodzić z art. 61 Konstytucji RP (biorąc pod uwagę art. 31 ust. 
3)? Ta lekcja jest również doskonałą okazją do powtórki zagadnień związanych  
z hierarchią aktów prawnych w Polsce i rolą organizacji pozarządowych w spo-
łeczeństwie obywatelskim.

Czy taka informacja byłaby zrozumiała dla Waszych uczniów? Pewnie nie od 
razu. A temat jest niezwykle ważny, ponieważ dotyczy podstawowych mechani-
zmów kontroli obywateli nad instytucjami publicznymi. I właśnie dlatego war-
to poświęcić mu nieco więcej czasu. W pierwszej kolejności zaproś uczniów do 
wspólnego odkrywania, czym jest prawo dostępu do informacji publicznej. Kto 
i w jakich sytuacjach może z niego skorzystać? Czy przysługuje osobom poniżej 
18. roku życia? Jaki użytek mają z niego dziennikarze? Świetnym źródłem infor-
macji będzie portal poświęcony temu zagadnieniu: https://informacjapublicz-
na.org/. Odpowiedzi na pytania możecie zebrać w formie wirtualnego plakatu 
lub mapy myśli.
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Co o fact-checkingu sądzą Wasi uczniowie? Czy portale weryfikujące infor-
macje są skuteczne w walce z dezinformacją? Postarajcie się odpowiedzieć 
na to pytanie, wykorzystując format debaty oksfordzkiej. Podziel klasę na  
2 grupy: propozycji i opozycji. Pierwsza z nich ma za zadanie przygotować jak 
najwięcej argumentów wspierających tezę, natomiast druga – przeciwnych 
tezie. Każda z grup powinna następnie wytypować po 4 mówców, którzy zmie-
rzą się ze sobą w pojedynku na słowa. Pozostali uczniowie po wysłuchaniu 
argumentów wszystkich mówców podejmą w głosowaniu decyzję o poparciu 
lub braku poparcia dla tezy.

Zachęć uczniów, aby przygotowując argumenty, zajrzeli na fanpage Demago-
ga i zapoznali się z komentarzami pod ostatnimi postami. To świetne źródło 
inspiracji! Warto również zajrzeć na stronę internetową, gdzie dokładnie opi-
sano metodologię przyjętą przez redakcję: https://demagog.org.pl/nasza-
-metodologia-jak-weryfikujemy-wypowiedzi/.

Debata oksfordzka to metoda, która pozwoli Ci zaangażować wszystkich 
uczniów, nawet na odległość. Szczegółowe reguły debaty są przedstawione 
na przykład w tym miejscu: https://portal.librus.pl/szkola/artykuly/co-to-
-jest-debata-oksfordzka-i-dlaczego-warto-poznac-jej-formule.
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W styczniu 2020 r. organizacje fact-checkingowe z całego świata zawiązały so-
jusz, którego celem jest wspólna walka z fałszywymi informacjami na temat 
trwającej pandemii koronawirusa. Partnerstwo skupia ponad 100 podmiotów 
działających pod egidą International Fact-Checking Network. Polskę reprezen-
tują Stowarzyszenie Demagog oraz lokalny oddział Agence France-Presse. Do tej 
pory we wspólnej bazie danych zebrano ponad 6,5 tys. analiz.

Podziel uczniów na kilkuosobowe grupy i zaproponuj każdej z nich znalezienie 
i opisanie jednego przykładu ilustrującego siłę współpracy w walce z korona-
wirusem lub infodemią. Możecie zaprezentować wyniki swojej pracy podczas 
spotkania online lub we współdzielonym folderze (np. w postaci posterów czy 
krótkich wideo). Być może to zadanie zainspiruje Was do większej współpracy 
we własnym gronie?

Zajrzyjcie na stronę projektu: https://www.poynter.org/coronavirusfactsallian-
ce/. Przeanalizujcie dokładnie infografiki w postaci mapy, „ślimaków” oraz wy-
kresu kolumnowego. Dlaczego organizacje fact-checkingowe zdecydowały się 
współdziałać ze sobą? Jakie informacje są wartością dodaną współpracy, a więc 
nie mogłyby zostać zebrane w pojedynkę? Jakim wyzwaniom muszą sprostać 
członkowie sojuszu, aby skutecznie realizować jego cele?
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Masz wiadomość.Masz wiadomość.
Ale czy prawdziwą?Ale czy prawdziwą?
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Zamknięcie szkół i przymusowa izolacja sprawiły, że znaczna część dotych-
czasowych kontaktów przeniosła się do sieci. Komunikatory, takie jak Mes-
senger czy WhatsApp, służą nie tylko tęskniącym za swoim towarzystwem 
uczniom, ale również nauczycielom starającym się pozostać w kontakcie  
z podopiecznymi. Tą drogą przesyłamy sobie także informacje o trwającej 
pandemii. Niestety, część z nich jest zmanipulowana lub po prostu fałszywa.

Przetestujcie teraz chatbota dostępnego w aplikacji WhatsApp, stworzonego 
przez International Fact-Checking Network, czyli międzynarodową sieć fact-
-checkingu. Wystarczy dodać do kontaktów numer +1 (727) 291-2606 i rozpo-
cząć konwersację słowem “hi”. Co sądzicie o tym rozwiązaniu? Czy ma szansę 
ograniczyć zasięg fałszywych informacji?

Rozpocznij od ustalenia, z jakich komunikatorów korzystają Twoi uczniowie. 
Możesz w tym celu stworzyć ankietę online. Pamiętaj o mniej popularnych 
narzędziach, takich jak Telegram, Wire czy Signal. Następnie postarajcie się 
znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: 1) Jaki komunikator jest najpopu-
larniejszy na świecie? W jakich państwach korzysta z niego najwięcej osób?  
2) Na czym polega różnica w bezpieczeństwie komunikatorów, np. Messen-
gera i WhatsAppa? Jaki ma to wpływ na rozprzestrzenianie się fałszywych 
informacji? 3) Jakie rozwiązania wdrażane przez twórców aplikacji mają służyć 
ograniczeniu zjawiska fałszywych informacji? (Tu zachęcamy do lektury wpi-
sów na oficjalnych blogach firm.)
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Kryzys związany z koronawirusem oraz masową dezinformację starają się wyko-
rzystać cyberprzestępcy i oszuści. W artykule opisujemy najpopularniejsze próby 
ataków oraz wyjaśniamy, jak się przed nimi bronić. Wielu oszustów wykorzystu-
je duży przepływ informacji na temat koronawirusa oraz niewiedzę ofiar, czego 
przykładem są chociażby wiadomości o obowiązkowych i płatnych szczepieniach.

Udostępnijcie tekst osobom, które są Waszym zdaniem najbardziej narażone  
na tego rodzaju oszustwa, np. swoim dziadkom, jeśli dopiero od niedawna ko-
rzystają z nowych technologii i nie mają wystarczającej wiedzy, by chronić się 
przed cyberprzestępcami.

Zapoznajcie się z artykułem „Epidemia cyberzagrożeń. Jak się przed nią uchro-
nić?”, który w marcu pojawił się na łamach portalu Demagog. W jaki sposób kry-
zys związany z koronawirusem oraz masową dezinformację starają się wykorzy-
stać cyberprzestępcy i oszuści? Jakie techniki stosują?
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Zapytaj uczniów (a wcześniej samą/samego siebie), w jaki sposób reagują, 
gdy ich znajomi i krewni dzielą się w rozmowie lub w mediach społeczno-
ściowych informacjami, których prawdziwość jest dalece wątpliwa. Próbu-
ją wyprowadzić te osoby z błędu? A może wolą machnąć ręką i nie wdawać 
się w dyskusje? Zaproponuj uczniom, aby opowiedzieli o swoich strategiach  
w parach (w wiadomości prywatnej lub na osobnym kanale w wideokonferen-
cji). Następnie wskaż kilka osób, które podzielą się na forum informacjami 
uzyskanymi od swoich rozmówców. Dzięki temu będziesz miał(a) gwarancję, 
że uczniowie aktywnie uczestniczą w zadaniu i słuchają siebie nawzajem.

Jak zatem wyprowadzać z błędu i skutecznie walczyć z fałszywymi informa-
cjami? Zapoznaj się z informacjami na kolejnej stronie.

Czas sprawdzić, jakie strategie polecają eksperci i czy są zgodne z Waszymi 
dotychczasowymi praktykami. Przede wszystkim należy pamiętać o „backfi-
re effect” – zjawisku polegającym na tym, że obalanie mitów przynosi niekie-
dy skutek odwrotny do zamierzonego: rozmówca jeszcze bardziej utwierdza się  
w dotychczasowych przekonaniach. Więcej na ten temat przeczytacie w tym 
opracowaniu: https://skepticalscience.com/…/Debunking_Handbook_Polish.pdf
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Nie pozostawaj obojętny_a. Twoja reakcja może pozytywnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo innych osób.

Pamiętaj o empatii. Udostępnianie informacji, szczególnie w kontekście 
pandemii koronawirusa, to często przejaw troski o bezpieczeństwo naj-
bliższych. Doceń intencje, zanim przejdziesz do dalszych wyjaśnień.

Obalając fałszywą lub zmanipulowaną informację, odwołaj się do źródeł, 
które zostaną uznane przez Twojego rozmówcę za wiarygodne. Przykła-
dowo, zagorzały zwolennik (dowolnej) partii rządzącej nie będzie skłon-
ny uwierzyć w przekazy mediów uznawanych przez niego za krytyczne 
wobec rządu, ale prawdopodobnie zaufa oficjalnym komunikatom insty-
tucji publicznych, np. Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

3

4

2

1

Zachęcaj też swoich przyjaciół i krewnych do regularnego odwiedzania 
portali fact-checkingowych, np. demagog.org.pl.
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