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Wprowadzenie
Związek Harcerstwa Polskiego zostanie zlikwidowany. Główna Kwatera ZHP będzie przejęta
przez call center firmy zajmującej się sprzedażą cudownych garnków. Sami harcerze mają
zostać zweryfikowani przez policję pod kątem tworzenia tajnej organizacji o charakterze
zbrojnym.
Taka jest prawda. Znamy pięciu policjantów i człowieka z rządu, którzy mogą to potwierdzić.
Poza tym sam wiesz, jaki hejt wylewał się od czasu do czasu na ZHP. Nie uważasz,
że to możliwe?
Jeśli ciągle nam nie wierzysz, to szacun dla Ciebie. Przeszedłeś pierwszy test. A nawet jeśli
przez chwilę myślałeś, że to wszystko fakty, nie przejmuj się. Wszyscy będziecie mieli okazję
nabyć i rozwijać własną odporność na fałszywe informacje.
Takiej okazji nie można przepuścić. Nie dziś. Im mocniej jesteśmy związani z nowoczesnym
światem, tym częściej zmagamy się z całą masą informacji. Internet jest nimi wprost zalewany.
W 2019 roku co minutę na Twitterze pojawiało się 511 200 tweetów, a na Instagramie
55 140 zdjęć (źródło: Data Never Sleeps 7.0.). W bałaganie nowości internetowych,
programów telewizyjnych, audycji radiowych, artykułów prasowych, wiadomości od rodziny,
znajomych i ludzi zupełnie obcych czasem można zgubić orientację.
Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Demagog w 2019 roku,
najpopularniejszym źródłem informacji wśród młodych ludzi jest Facebook (źródło: raport
„Krytyczny umysł” 2019 r.). Problem w tym, że to właśnie w mediach społecznościowych
publikuje się i udostępnia najwięcej nieprawdziwych informacji (źródło: raport „Dezinformacja
w sieci”, 2018 r.). Mimo to co piąta młoda osoba nawet nie zastanawia się nad rzetelnością
docierających do niej przekazów (źródło: Demagog 2019).
Na szczęście z informacyjnym chaosem i nieświadomością zagrożeń można sobie poradzić.
Programowy Ruch Odkrywców, przy wsparciu doświadczonego w pracy z informacją
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Stowarzyszenia Demagog, proponuje Wam krótki poradnik i wiele zadań, dzięki którym
dowiecie się:
Jak z ogromu informacji wybrać to, co naprawdę istotne?
Jak skutecznie docierać do informacji, których akurat potrzebujesz?
Jak analizować przekazy medialne, aby wyrobić na ich podstawie własną, niezależną opinię?
Jak uczciwie tworzyć informacje, posługiwać się nimi i przekazywać je innym osobom?
Przy okazji zdobywania odpowiedzi na te cztery wielkie pytania, konieczne będzie
m.in. zdobycie umiejętności rozpoznawania fałszywych informacji, odróżniania faktów
od opinii i korzystania z wiarygodnych źródeł. O wszystkim pamiętaliśmy.
Rozwijając własną zdolność do pracy z informacjami, możecie sprawić, że nasz świat będzie
miejscem bliższym prawdzie, uczciwości i wzajemnemu zrozumieniu. Jeśli przyświecają Wam
podobne ideały, zapoznajcie się z naszym poradnikiem i zorganizujcie dla Waszych drużyn
zbiórki według proponowanych scenariuszy. Harcerze nieraz pokazywali, że są w stanie
zmieniać świat na lepsze. Wierzymy, że i tym razem Wam się to uda. Powodzenia!

Uwagi organizacyjne dla drużynowych
Każdy ze scenariuszy (poza czwartym) podzielony jest na trzy części do zrealizowania
podczas trzech kolejnych zbiórek drużyny lub zastępu. Pierwsza część to wprowadzenie
do tematu, któremu towarzyszy omówienie zadania do wykonania przez harcerzy przed
kolejną zbiórką. Druga część przewidziana jest na całą kolejną zbiórkę, natomiast trzecia
stanowi podsumowanie wcześniejszych działań. Dzięki temu harcerze powinni mieć czas
na spokojne przećwiczenie zdobytych umiejętności i przeniesienie dobrych praktyk na grunt
codziennego życia. Taki podział pozwala ponadto pogodzić realizację działań w ramach
Programowego Ruchu Odkrywców z innymi zadaniami drużyn i zastępów.
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TŁO

Wędrując po Internecie, np. przeglądając Facebooka, spotykamy przeróżne
informacje. Publikują je nasi znajomi, członkowie grup, administratorzy stron
i reklamodawcy. Jest ich cała masa. Niektóre treści interesują nas mniej, a inne
przyciągają naszą uwagę na dłużej. Później, w rozmowach z innymi osobami,
któraś z tych informacji może nam się przypomnieć, chcemy ją przywołać.
W dpowiedzi na pytanie o źródło potrafimy często odpowiedzieć jedynie: wiem
to z Internetu.

PROBLEM

Wśród całej masy informacji, jakie do nas docierają, mogą znaleźć się informacje
fałszywe, zmanipulowane lub niepełne, których nie sposób właściwie
zinterpretować. Ludzie publikują je z różnych powodów, np. dla pieniędzy
lub w celach politycznych. Co robić, żeby pomimo informacyjnego szumu,
zawsze mieć obraz świata taki, jakim jest?

CEL

Scenariusz pierwszy.
Z dala od fake newsów, czyli
przechodzimy na dietę medialną

Wykonanie zadań proponowanych w tym scenariuszu ma na celu wyrobienie
w harcerzach dobrych nawyków związanych z selekcją i odbiorem informacji.
Celem wszystkich ćwiczeń jest takie obcowanie ze światem newsów, które
minimalizuje ryzyko kontaktu z fałszywymi lub zmanipulowanymi treściami. Można
to osiągnąć dzięki świadomemu dobieraniu źródeł informacji i dokładnemu oraz
krytycznemu zapoznawaniu się z przyjmowanymi treściami.

Potrzebne materiały
Luźne
karteczki
(zestaw
małych
– A6 i dużych – A4 lub większe), coś
do podsumowania wspólnych pomysłów
(większy arkusz papieru, flipchart,
tablica lub komputer z rzutnikiem),
wydrukowana dla każdego harcerza
tabelka i treść zadania do zrealizowania
między drugą i trzecią zbiórką (tabelki
i treść zadania można też przesłać online),
wydrukowane przykłady fake newsów
(ewentualnie: pliki do wyświetlenia).

Przebieg zajęć
Zbiórka pierwsza
(10 minut)

Pod koniec zbiórki poinformuj harcerzy,
że w najbliższym czasie będziecie razem
pracować nad bezpiecznym i świadomym
odbiorem
informacji.
Poproś
ich,
aby do następnego spotkania obserwowali,
w jaki sposób zdobywają informacje (poza
nauką w szkole). Poinformuj ich, że będą
mieli szansę sprawdzić, w jaki sposób konsumują media, i czy ich nawyki sprzyjają nabieraniu
się na fałszywe informacje, czy nie. Dla ułatwienia rozdaj wszystkim kopię poniższej tabelkę
z prośbą o jej regularne uzupełnianie oraz instrukcję1 do jej poprawnego wypełnienia.
Z jakich źródeł czerpałem/czerpałam informacje?
Wymień nazwy stron internetowych, programów
tytuły gazet, itp.

telewizyjnych,

Dzień 1

Dzień 2

Dzień 3

Z którego źródła czerpałem/czerpałam najwięcej informacji?
Jak
wiele
informacji
(w skali od 1 do 10)

poznałem/

poznałam

przypadkowo?

W jakiej części były to informacje, które rzeczywiście mnie interesowały?
(w skali od 1 do 10)

1 https://docs.google.com/document/d/1LDeHbs1Pb7nzkcifkWRXXndhjrgVpG1X1wgI8vvdQ5Q/edit?usp=sharing

7

Zbiórka druga
(75 minut – 70 minut na realizację zadań i 5 minut na pozostałe czynności)
Rozpoczynając zbiórkę, zapowiedz, że w jej trakcie przydadzą się uzupełnione tabelki. Poproś
harcerzy, aby w parach porównali informacje ze swoich tabelek, zwracając szczególną uwagę
na różnice w sposobie konsumowania informacji. Dodatkowo możesz poprosić harcerzy,
aby zobrazowali różnice w wynikach swoich obserwacji dotyczących dwóch ostatnich pytań
z tabeli, przedstawiając swoje odpowiedzi przy użyciu narzędzia menti.com lub karteczek
ze swoimi imionami przyklejanych na wydrukowanych lub narysowanych skalach (po jednej
na pytanie). Tabelki odłóżcie na bok – wrócicie do nich pod koniec zbiórki.
Szacowany czas: 15 minut.

Czas na kolejne zadanie. Poproś harcerzy, aby w skali od 1 do 10 ocenili, na ile zgadzają
się z następującym stwierdzeniem: „Każde z nas jest narażone na przyjmowanie fałszywych
informacji”. Możecie wykorzystać w tym celu karteczki lub metody zaproponowane
w poprzednim ćwiczeniu. Ustal, jak duże są różnice w odpowiedziach (jaką cyfrę wskazała
osoba, która najmniej zgadza się z tym stwierdzeniem, a jaką ta, która zgodziła się najbardziej)
oraz szybko oblicz średnią. Przedstaw wynik grupie.
Szacowany czas: 5 minut.
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W kolejnym kroku przedyskutujcie, skąd wynikały różnice w odpowiedziach. Jeśli odpowiedzi
harcerzy były do siebie zbliżone, również ustal, dlaczego. Dyskusję podsumuj, wypisując
zagrożenia, jakie są związane z fałszywymi informacjami. Odwołaj się przy tym do propozycji
harcerzy i własnych. Możesz użyć pytań naprowadzających, np.:
•

Dlaczego ludzie publikują fałszywe informacje? Co chcą przez to osiągnąć?
Czy zawsze robią to celowo?

•

Dlaczego lepiej jest przyjmować informacje prawdziwe, aniżeli fałszywe?

•

Co może się stać, jeśli bardzo dużo osób uwierzy w fałszywą informację?

Możesz również pokazać harcerzom kilka przykładów1 fałszywych informacji
zweryfikowanych przez któryś z portali fact-checkingowych, np. demagog.org.pl, AFP Polska
czy Konkret24, zadając wyżej wymienione pytania w ich kontekście. Zagrożenia związane
z fałszywymi informacjami możecie też zapisywać samodzielnie na luźnych kartkach i kłaść
je na środku kręgu. Szacowany czas: 15 minut.
W kolejnym kroku podziel harcerzy na grupy i poproś, aby zaprojektowali fałszywą
informację, w którą uwierzy jak najwięcej osób. Pamiętajcie, że najskuteczniejsze fake newsy
łączą w sobie informacje prawdziwe i fałszywe. Każda z grup może otrzymać szczegółowy
cel swojej informacji, np.:
•
•
•
•

Chcę zarobić na tym masę pieniędzy.
Chcę wygrać wybory.
Chcę maksymalnie zezłościć ludzi.
Chcę maksymalnie przestraszyć ludzi.

1 https://docs.google.com/document/d/1DsMmGvTjGjtz6xlvlTUQznINxVlv21JiKmnvKsQGoL8/edit?usp=sharing
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Następnie niech każda z grup przedstawi swojego fake newsa, mówiąc przy tym, co zrobiła, aby
inni ludzie w niego uwierzyli. W ramach podsumowania, wypisz pomysły grup na stworzenie
idealnego fake newsa. W ten sposób ustalicie, co robią autorzy fałszywych informacji, aby
ich odbiorcy przyjmowali je za prawdę. Możesz przygotować kilka przykładów rzeczywistych
fake newsów i porównać zastosowane w nich techniki z pomysłami harcerzy. Sam(-a)
możesz zwrócić uwagę na niewspomniane wcześniej kwestie. Ważne, aby w ramach tego
zadania wspomnieć o powoływaniu się na zmyślone autorytety (lub tworzenie zmyślonych
opinii prawdziwych autorytetów), podszywanie się pod wiarygodne źródła, szokowanie
odbiorców, stosowanie fotomontaży, itp. Dzięki temu harcerze będą wiedzieli, na co sami
powinni uważać.
Pamiętaj! Na początku i na końcu zadania bardzo wyraźnie przedstaw jego cel: chcesz
pokazać harcerzom, jakimi technikami posługują się autorzy fake newsów, aby skuteczniej
budować odporność na fałszywe informacje. Podkreśl również, jak wiele szkód mogą
wyrządzić takie treści. Inaczej harcerze mogą zrozumieć, że chcesz ich nauczyć tworzenia
fake newsów.
Szacowany czas: 20 minut.

W ramach ostatniego zadania poproś, aby przez chwilę każdy z harcerzy jeszcze raz
przeanalizował swoją tabelkę, w której zapisał, z jakich źródeł informacji korzysta oraz na ile
są to spotkania przypadkowe i zgodne z jego rzeczywistymi potrzebami. Niech każdy z nich
zastanowi się, które z dotychczasowych nawyków mogły sprzyjać przyjmowaniu fałszywych
informacji oraz co mógłby zrobić, aby w przyszłości takich zachowań unikać. Poproś kilka
chętnych osób o przedstawienie swoich spostrzeżeń.
Szacowany czas: 10 minut.

Na końcu rozdaj harcerzom treść wyzwania do zrealizowania przed trzecią zbiórką, krótko
wyjaśniając, na czym będzie ono polegać. Zaznacz, że celem tego zadania jest wyrobienie
właściwych nawyków obcowania z newsami.
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Szacowany czas: 5 minut.

Wyzwanie

Przechodzę na dietę… medialną!
1.

Czego jest w mojej diecie medialnej za dużo, a czego za mało?
…………………………………………………………………………………………………………..................................................
…………………………………………………………………………………………………………..................................................

2.

Wybieram dwa źródła informacji związanych z moimi zainteresowaniami, z których będę
regularnie korzystać:
1).............................................................................………………………………………………..................................
2).............................................................................……………………………………………….................................
Mogę je dodać do zakładek, subskrybować lub zaznaczyć, aby wyświetlały się w pierwszej
kolejności.

3.

Na portalu społecznościowym zablokuję lub przestanę obserwować dwa źródła informacji,
które uznam za mało wartościowe:
1).............................................................................………………………………………………..................................
2).............................................................................……………………………………………….................................
Informacje, jak to zrobić, znajdę w sekcji pomocy na wybranej platformie społecznościowej.

4.

Dbam o to, aby korzystać ze źródeł znanych i powszechnie uznawanych za wiarygodne.

5.

Zdobytą informację potwierdzam w drugim, niezależnym źródle.

6.

Z informacjami zapoznaję się dokładnie, od początku do końca, w myśl zasady:
lepiej nie wiedzieć w ogóle niż wiedzieć źle.

7.

Jeśli trafiam na nieznane źródło, weryfikuję jego wiarygodność, sięgając po informacje
dostępne na innych stronach internetowych. Staram się znaleźć odpowiedź na pytania:
kto jest właścicielem portalu? W jaki sposób finansuje swoją działalność? Czy może odnieść
korzyść, publikując tylko część dostępnych informacji na dany temat bądź przedstawiając
problem w sposób jednostronny?
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Zbiórka trzecia
(20 minut)
Na następnej zbiórce poproś każdego z harcerzy o przedstawienie źródeł, które wybrali,
wraz z informacją, dlaczego uznali je za wiarygodne (chodzi o źródła z 2. punktu wyzwania
„Przechodzę na dietę… medialną!”). Wypisz te źródła w jednym miejscu. Następnie wspólnie,
w drodze dyskusji, uporządkujcie źródła od najbardziej do najmniej wiarygodnych.
Przyjrzyjcie się rankingowi i ustalcie cechy wiarygodnego źródła informacji (przykładowo:
znany i wiarygodny autor, przejrzyste cele, dbałość o rzetelność i aktualność przekazywanych
treści). W ten sposób stworzycie listę źródeł, z których warto korzystać, oraz wskazówki,
które ułatwią poszukiwanie innych wiarygodnych źródeł w przyszłości.
Szacowany czas: 15 minut.

Dodatkowym pomysłem na dalsze rozwijanie obeznania harcerzy w świecie newsów
będzie założenie specjalnej, zastępowej grupy lub konwersacji na Facebooku bądź innej
platformie. Harcerze mogą tam wymieniać się informacjami z kraju i ze świata, newsami
lokalnymi oraz nowościami związanymi z ich zainteresowaniami (także z harcerstwem).
Twoim zadaniem, jako moderatora grupy, byłoby inicjowanie co jakiś czas dyskusji na temat
wiarygodności pojawiających się tam informacji. W razie wątpliwości możecie zwrócić
się o pomoc do ekspertów Akademii Fact-Checkingu. Na grupie mogą obowiązywać
tygodniowe lub dzienne dyżury; każdego dnia ktoś inny robiłby podsumowanie newsów,
jakie znalazł i uznał za ważne.
Na końcu tej zbiórki możesz zapytać harcerzy o ich ogólne wrażenia z kilku dni trzymania
się reguł wyzwania – jakie widzą w związku z tym korzyści, jakie problemy, czy rozpoznali
jakąś podejrzaną informację i czy czują, że są lepiej lub gorzej poinformowani niż wcześniej.
Zwróć uwagę na problem przezwyciężania złych przyzwyczajeń. Przypomnij o zagrożeniach
związanych z fałszywymi informacjami i podkreśl konieczność stosowania się do zasad „diety
medialnej” w przyszłości, w szczególności do wybierania wiarygodnych i różnorodnych
źródeł informacji oraz do krytycznego i dokładnego zapoznawania się z interesującymi
treściami.
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Szacowany czas: 5 minut.

Dobre rady
•

Jeśli jakaś informacja wywołała Twoje szczególne zainteresowanie,
dokładnie sprawdź źródło jej pochodzenia. Jeśli nie jest to źródło,
które znasz i któremu ufasz, poszukaj o nim informacji i zobacz,
kto za nim stoi. Im mniej masz informacji o źródle, tym mniej mu
ufaj.

•

Jeśli jakiś nagłówek przykuł Twoją uwagę, wejdź na stronę
i zapoznaj się z całym artykułem. Poświęć chwilę na szybkie
przeczytanie całości, bo bywa tak, że tytuł celowo wprowadza
w błąd odbiorców.

•

Tak, jak powinieneś ograniczać spożywanie szybkiego,
śmieciowego jedzenia, tak samo ogranicz spożycie informacji
i zatroszcz się o ich jakość. Zadbaj o to, aby z czasem wybrać kilka
zaufanych źródeł, z których będziesz czerpać informacje o swojej
miejscowości, kraju, świecie i pasjach.

•

Przeglądaj Internet do woli, ale traktuj przypadkowo napotkane
informacje tak, jak traktujesz nową budkę z fast-foodem –
nie wiesz, czy akurat tam nie zaserwują Ci czegoś szkodliwego.

•

Korzystaj z pracy portali fact-checkingowych (np.: demagog.
org.pl, sprawdzam.afp.com, konkret24.tvn24.pl). Regularnie
przeglądaj przynajmniej tytuły ich publikacji. Możliwe, że wśród
sprawdzonych przez fact-checkerów informacji, pojawią się takie,
które wcześniej uznałeś(-aś) za prawdziwe. Możliwe też, że na już
sprawdzone informacje natrafisz później – wtedy z góry będziesz
wiedział(-a), jaka jest prawda.
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TŁO

Kiedy szukasz w Internecie jednej konkretnej rzeczy, chcesz precyzyjnie i szybko
trafić do dobrego źródła ukrytego pośród tysięcy innych treści niepowiązanych
z tym, czego aktualnie potrzebujesz. Co robić, aby w internetowej dżungli
w szybki i skuteczny sposób znaleźć odpowiedzi na pytania, które Cię nurtują?

CEL

W Internecie wciąż pojawiają się nowe informacje: od poważnych publikacji
naukowych i profesjonalnych analiz z różnych dziedzin, aż do napisanych
z nudów głupawych postów i komentarzy pod śmiesznymi filmikami. Zasoby
informacji, które możemy wyszukać, wciąż się powiększają. Gdy wpisujemy
jakieś proste hasło do wyszukiwarki, w niecałą sekundę zaprezentuje nam ona
nieraz tysiące powiązanych stron, zdjęć i filmów.

PROBLEM

Scenariusz drugi.
Wyszukiwanie informacji,
czyli przygody eksploratorów
internetowej dżungli
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Zadania przewidziane w tym scenariuszu mają rozwijać umiejętności związane
z poszukiwaniem informacji w Internecie. Będziemy w związku z tym rozwijać
świadomość mechanizmów funkcjonowania wyszukiwarek internetowych oraz
ich możliwości. Po zdobyciu i przećwiczeniu nowej wiedzy, docieranie do pełnych
i wiarygodnych informacji na interesujący temat będzie dużo łatwiejsze.

Potrzebne materiały
Małe luźne karteczki, wydrukowane zadania
dla grup, jeden większy arkusz papieru,
miejsce do zapisywania wyników dyskusji
(tablica, flipchart, komputer z rzutnikiem
lub zwykłe kartki) oraz wszystko, co ułatwia
prezentowanie
wykonanych
zadań
(np. wydrukowane slajdy lub komputer
z rzutnikiem).

Przebieg zajęć
Zbiórka pierwsza
(25 minut)

Pod koniec zbiórki poproś harcerzy, by ocenili, na ile zgadzają się z następującym
stwierdzeniem: „Jestem w stanie bez problemu znaleźć w Internecie wszystkie informacje,
których szukam”. Połóż na środku sali kartkę z tym pytaniem. Niech na lewo od kartki
staną osoby, które zgadzają się z tym stwierdzeniem, a na prawo te, które się nie zgadzają.
Poproś harcerzy, by stawali tak daleko od kartki, jak bardzo zgadzają lub nie zgadzają z tym
stwierdzeniem.
Szacowany czas: 5 minut.

15

Gdy ustawicie się już według swojego przekonania, dobierzcie się w pary lub grupy, tak, by
osoby, które najbardziej nie zgadzają się z tym stwierdzeniem, mogły rozmawiać z tymi, które
najbardziej się z nim zgadzają (odpowiednio te, które stoją blisko kartki po jednej stronie,
mają porozmawiać z tymi, które stoją blisko kartki po drugiej stronie). Jeśli okaże się, że cała
grupa stanie po jednej stronie, postarajcie się dobrać w podgrupy osoby ustawione najdalej
od kartki z tymi, które stoją najbliżej niej. Następnie ustalcie w tych grupach, skąd wynikają
różnice między nimi, zwracając szczególną uwagę na problemy, jakie widzicie w związku
z wyszukiwaniem informacji, oraz na to, jak sobie z nimi radzicie.
Szacowany czas: 5 minut.

Przedyskutujcie, jakie problemy związane z wyszukiwaniem informacji w Internecie udało
się wymienić podczas rozmów w grupach. Zapisujcie je w jednym miejscu lub na luźnych
kartkach. Upewnij się, czy harcerze nie mają jeszcze jakichś pomysłów w tej kwestii
i podsumuj dyskusję. Jeśli jest taka potrzeba, dodaj od siebie ważne kwestie, które nie pojawiły
się w trakcie rozmów. Dopytaj, czy pozostałe osoby również dostrzegają te problemy.
Kwestie, na które powinniście zwrócić uwagę, to m.in. trudność w przeszukaniu ogromnych
zasobów Internetu, duża liczba informacji o niskiej jakości (niezweryfikowanych, nieznanego
autorstwa), pokusa zatrzymania się na pierwszych wynikach wyszukiwania, brak pomysłu
na dokładne miejsce szukania informacji, dwuznaczność niektórych słów (np. wyszukiwarka
wyświetla znaczenie słowa „marka” i nazwy wielu różnych marek, kiedy szukasz informacji
o miejscowości Marki).
Szacowany czas: 10 minut.
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Zapowiedz harcerzom, że podczas najbliższych spotkań będą mieli okazję opanować
umiejętność skutecznego wyszukiwania informacji w „internetowej dżungli”. Poproś,
aby do następnej zbiórki, w ramach sprawdzianu ich obecnych umiejętności, postarali
się odnaleźć kilka konkretnych, niezbyt łatwych do znalezienia informacji. Harcerze będą
musieli jednocześnie w miarę dokładnie opisać, w jaki sposób szukali tych informacji: z jakich
narzędzi korzystali, jakimi posługiwali się metodami, gdzie je ostatecznie znaleźli? Zadanie
można wykonać w parach: jedna osoba wyszukuje informacje, podczas gdy druga notuje
kolejne kroki podejmowane przez koleżankę lub kolegę. Następnie role się odwracają.
Poszukiwawcze wyzwania na tym etapie nie powinny być ekstremalnie trudne. Niezłym
pomysłem będzie powiązanie ich z harcerstwem, patronem hufca, ważnymi rocznicami
i świętami, środowiskiem lokalnym czy zainteresowaniami członków Twojego zastępu.
Ważne, aby przy wyszukiwaniu tych informacji można było zastosować dobre praktyki, takie
jak wyszukiwanie hasłami, wyszukiwanie obrazem, przejrzenie kilku pierwszych wyników
przed kliknięciem, ocena wiarygodności źródła czy użycie operatorów wyszukiwania.
Każdemu harcerzowi lub małej grupie przydziel po jednym pytaniu. Oto przykładowe
propozycje takich wyzwań:
1.
2.
3.
4.
5.

Jakie rany w trakcie powstania warszawskiego odniósł znany powstaniec
o pseudonimie Anoda?
Ile lat po II wojnie światowej swoją działalność wznowił hufiec ZHP w Konstantynowie
Łódzkim?
Ile dzieci urodziło się w Polsce w 2015 roku?
Kim jest osoba z tego zdjęcia1?
Było takie przysłowie: „coś tam przy pracy, a coś tam u pługa, jednaka z obu posługa”.
Znajdziesz pełną wersję tego powiedzonka?
Szacowany czas: 5 minut.

1 https://drive.google.com/file/d/110S5ygYat7p8SoLSZJiTFGEWmV9HsUui/view?usp=sharing
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Zbiórka druga
(40 minut)

Przypomnij o zadaniu z ostatniego tygodnia i ustalonych problemach związanych
z wyszukiwaniem informacji, a następnie poproś każdą osobę lub grupę o zaprezentowanie
drogi swoich poszukiwań wraz z wynikami. Mogą być to prezentacje multimedialne, lecz jeśli
możliwości techniczne na to nie pozwalają, wystarczy kilka wydrukowanych zrzutów ekranu,
kartki z hasłami porządkującymi wywód lub nawet opowieści bez żadnych wizualnych
efektów.
Każdą prezentację postaraj się podsumować wspólnie z grupą, zwracając uwagę
na problemy związane z wyszukiwaniem informacji. Podkreśl dobre metody
zastosowane przez harcerzy i doradź inne sposoby na wyszukanie danej informacji
(demonstrując je od razu na komputerze, jeśli masz taką możliwość).

Przykładowo, jeśli harcerze, szukając „Anody”, natrafili początkowo na informacje
o elektrodzie, możesz im poradzić, by następnym razem zastosowali operator Google „-”,
który eliminuje z wyszukiwania wyniki zawierające jakieś słowo występujące po „-”. Gdy
wpiszą „anoda -elektroda” pierwszym wynikiem będzie Jan Rodowicz pseudonim Anoda.
Innym sposobem jest precyzowanie wyszukiwania przez dodawanie haseł, czy ogólnie,
wyszukiwanie hasłami. Już samo wpisanie zapytania „anoda harcerz” prowadzi do właściwej
osoby, a hasło „anoda harcerz rany” prowadzi niemal do dokładnej odpowiedzi na zadane
pytanie. Warto przy tym przejrzeć pierwsze tytuły, nazwy stron i podgląd informacji przed
kliknięciem – najdokładniejsza odpowiedź znajduje się pod czwartym wynikiem, na stronie
Muzeum Powstania Warszawskiego (https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/janrodowicz,839.html).
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Podobne rady można zastosować dla drugiego przykładu. Tu dokładne wpisanie haseł
„konstantynów łódzki hufiec historia” daje nam w pierwszym wyniku link do sporej publikacji
z potrzebną informacją, którą następnie warto przeszukać skrótem ctrl + f pod kątem
występowania słowa „hufiec” (http://www.ids.uni.lodz.pl/gimkonst/dokumenty/dla%20_
ucznia/historia_konst.pdf – właściwa odpowiedź znajduje się na stronie 25).
W przypadku trzeciego wyzwania ważna jest odpowiednia strategia poszukiwania.
Najłatwiejsze zadanie mają te osoby, które wiedzą, że dane o urodzeniach w Polsce
gromadzi Główny Urząd Statystyczny. Po wpisaniu „urodzenia 2015 gus” i wejściu na stronę
z pierwszym wynikiem otrzymają dostęp do precyzyjnej publikacji GUS na ten temat
(https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/urodzenia-i-dzietnosc,34,1.
html). Odpowiedź nie wyświetla się na samej stronie, lecz zawarta jest dopiero w możliwym
do pobrania pliku. Jeśli ktoś wpisze „urodzenia 2015 polska”, poza danymi GUS-u otrzyma
propozycję zajrzenia na inne strony, z łatwiej dostępną informacją, które o dane GUS tylko
się opierają. Tak pozyskana informacja może być poprawna, ale istnieje ryzyko błędu w jej
przepisywaniu, dlatego lepiej zaglądać do źródeł pierwotnych. Warto przy tej okazji poruszyć
problem pierwotnych źródeł i poradzić harcerzom, aby jak najczęściej zadawali pytania: jakie
jest źródło tych danych? Kto po raz pierwszy o tym napisał? To również dobry moment, aby
polecić inne źródła wiarygodnych informacji z pierwotnymi informacjami – oprócz GUS-u
są to m.in. Eurostat, bazy ISAP, agencje informacyjne, w tym PAP, Reuters i Associated Press,
oraz strony w domenie gov.pl.
W kontekście czwartego wyzwania warto pokazać harcerzom narzędzie wyszukiwania
obrazem w wyszukiwarce Google. Wystarczy przejść do sekcji „Grafika”, nacisnąć ikonę
aparatu fotograficznego i załadować wybrane zdjęcie. Dzięki tej metodzie bez problemu
można stwierdzić, że osoba ze wskazanego zdjęcia to Yoweri Kaguta Museveni, prezydent
Ugandy. Jeśli chcesz, możesz wyjaśnić harcerzom różnicę między wyszukiwaniem obrazem
w wyszukiwarkach Google i Yandex. Google szuka obrazów podobnych pod względem
koloru i kompozycji. Nie musi być zatem tak dobra w identyfikacji osób jak Yandex, którego
algorytm analizuje twarze, sugerując imię i nazwisko osoby znajdującej się na zdjęciu.
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W przypadku piątego wyzwania znów bardzo przydatne okażą się operatory wyszukiwarki
Google. Tu konkretnie przyda się operator „*”, który należy wpisać w miejsce brakujących
słów. Jeśli wpiszemy tylko „przy pracy, a u pługa, jednaka z obu posługa”, poprawną
odpowiedź otrzymamy dopiero w czwartym wyniku. Za to po wpisaniu zapytania „* przy
pracy, a * u pługa, jednaka z obu posługa” otrzymamy cztery wyniki z pełną wersją
warszawskiego przysłowia („Warszawiak przy pracy, a wilk u pługa, jednaka z obu posługa”).
Przy tej okazji można wspomnieć o innych operatorach, np. o cudzysłowie („fraza1 fraza2
fraza 3”) wyszukującym słowa bez ich odmieniania i bez zmiany ich kolejności (przykładowo,
szukając pociągu przejeżdżającego kolejno przez Warszawę, Sochaczew i Kutno, należałoby
wpisać następujące zapytanie: „Warszawa Sochaczew Kutno” pociąg).
Szacowany czas: 2 minuty na każdą prezentację i 5 minut na jej podsumowanie.
W przypadku pięciu prezentacji – 35 minut.

Wszystkie rady i dobre praktyki zapisuj w jednym miejscu i podsumuj je po wszystkich
prezentacjach. Następnie rozdaj harcerzom kolejne poszukiwawcze wyzwania. Tym razem
mogą być nieco trudniejsze. Poproś, aby samodzielnie lub grupach opracowali strategię
dotarcia do danej informacji. Niech zastanowią się, którą z poznanych właśnie metod
mogą zastosować, a czego powinni unikać, oraz gdzie mają szansę znaleźć odpowiedź
na zadane pytanie. Kontroluj pracę harcerzy, a jeśli jest taka potrzeba, doradzaj zastosowanie
odpowiednich metod lub tłumacz wszelkie niejasności.
Szacowany czas: 7 minut.

Na końcu poproś harcerzy, aby korzystając z omówionych strategii, postarali się dotrzeć
do kolejnych informacji w czasie między drugą a trzecią zbiórką. Zapowiedz, że podczas
kolejnego spotkania wszyscy będą prezentowali wyniki swoich poszukiwań wraz
z zastosowanymi metodami.
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Oto przykłady dodatkowych wyzwań:
1.

Gdzie znajduje się most z tego zdjęcia1? Odpowiedź: Florence Bridge – most
na rzece Illinois w mieście Florence w USA.

2.

Jaka kara grozi za blokowanie telefonicznego numeru alarmowego? W jakiej
ustawie i w którym jej artykule uregulowano tę kwestię? Wpisz „blokowanie numeru
telefonicznego kara isap” – jeden z wyników zawiera odpowiedź w podglądzie.

3.

Ile ma wynieść suma rządowych dotacji dla organizacji harcerskich w 2027 roku?
Wpisz „dotacje harcerstwo 2027”, pobierz „Rządowy Program Wsparcia...” i znajdź
informację, szukając daty „2027” przy użyciu skrótu ctrl + f. Odpowiedź: 14,55 mln zł.

4.

Czy istnieje trasa autobusowa prowadząca przez miejscowości Skrzynki i Okna?
Wpisz „skrzynki okna” bus.

5.

Jest taka jedna piosenka harcerska. Pamiętam z niej tylko słowa „szanta” i „prawdziwa”.
Znajdziesz dla mnie jej tytuł? Wpisz np. „* szanta * prawdziwa”.
Szacowany czas: 3 minuty.

1

https://drive.google.com/file/d/1tD-Vh3SYl2ck_yBIwl2n8N4re5MLYrJy/view?usp=sharing
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Zbiórka trzecia
(30 minut)

Poproś każdą z grup lub osób o zaprezentowanie wyników swoich poszukiwań
i zastosowanych metod. Zapytaj, czy przyjęta na początku strategia nie wymagała modyfikacji.
W razie potrzeby przypominaj o skuteczniejszych metodach wyszukiwania informacji niż te,
które zastosowali harcerze w swojej pracy
Szacowany czas: 5 minut dla każdej prezentacji.

Na końcu poproś każdego z harcerzy, aby na małej karteczce zapisał, którą z dobrych
rad dotyczących wyszukiwania uznaje za najbardziej przydatną. Głosowanie można
przeprowadzić również w formie podniesienia ręki lub wykorzystując wspomnianą wcześniej
aplikację Mentimeter. Zapoznaj się z odpowiedziami harcerzy i podsumuj całość, wskazując
najpopularniejsze wskazówki i przypominając te, które nie zostały wspomniane w trakcie
dzisiejszej zbiórki.
Szacowany czas: 5 minut.

Jeśli chcesz, możesz zachęcić zastęp do dalszych ćwiczeń wyszukiwania informacji,
proponując na przykład tworzenie podobnych wyzwań dla swoich kolegów. Niezłym
sposobem na powtórzenie wiedzy zawartej w tym temacie lub urozmaicenie prezentacji
podczas zbiórek będzie poproszenie harcerzy o przedstawienie swoich działań jako
opowieści o eksploracji lasu lub dżungli. W swoich opowieściach kolejne strony internetowe
mogą porównywać do leśnych ścieżek i potoków, metody wyszukiwania do narzędzi
z wyposażenia poszukiwacza, a napotkane problemy do pułapek lub dzikich i groźnych
zwierząt. Możesz także stworzyć serię kolejnych pięciu wyzwań wykonywanych podczas
zbiórki na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Tym razem uczestnicy musieliby rozwiązać
wszystkie zadania w jak najkrótszym czasie.
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Dobre rady
•

Zadawaj wyszukiwarce odpowiednio sformułowane pytania. Nie pisz do niej
pełnymi zdaniami. Wyszukiwarka nie jest stworzeniem w pełni inteligentnym.
To program, który znajdzie strony, zdjęcia i filmy powiązane z takimi słowami,
o jakie zapytasz. Kiedy więc chcesz poszukać odpowiedzi na pytanie „Które
rośliny warto posiadać w mieszkaniu, ze względu na to, że pochłaniają
zanieczyszczenia z powietrza?” nie wpisuj tego pytania w całości. Wpisz za to
kilka haseł, np.: „roślina smog mieszkanie”.

•

Jeśli chcesz uzyskać precyzyjną odpowiedź na konkretne pytanie, wpisz kilka
precyzyjnych haseł. Wpisując jedynie hasło „roślina”, dostaniesz masę bardzo
ogólnych informacji, które dopiero sam będziesz musiał przeszukać, aby dotrzeć
do tej, która interesuje Cię najbardziej. Im więcej haseł wpiszesz, tym bardziej
ułatwiasz sobie pracę, ograniczając pole własnych poszukiwań.

•

Czasem warto wpisywać hasła w języku innym niż język polski. W Internecie
znajduje się znacznie więcej informacji anglojęzycznych niż polskojęzycznych.
Do pomocy możesz użyć automatycznego translatora, ale pamiętaj, że narzędzie
to ciągle jest udoskonalane i w takich tłumaczeniach możesz natrafić na błędy.

•

Uważaj na pierwsze wyniki wyszukiwania. Zdarza się, że są one jedynie
reklamami, o czym niektóre wyszukiwarki lojalnie informują swoich
użytkowników. Zanim klikniesz w pierwszy wynik, zastanów się, czy późniejsze
nie są z jakiegoś względu lepsze.

•

Wyszukiwarki internetowe nie mają dostępu do całego Internetu. Jeśli szukasz
bardzo precyzyjnych, specjalistycznych informacji, a nie możesz do nich dotrzeć
przez proste wyszukiwanie, skorzystaj z wyszukiwarki po to, by odnaleźć np. fora
i bazy artykułów naukowych z danej dziedziny. Tam szukaj informacji, których
potrzebujesz.
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CEL

PROBLEM

TŁO

Scenariusz trzeci.
Orientujemy się w bałaganie
faktów i opinii
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Telewizja, radio, gazety i popularne portale niewątpliwie mają swój czarny PR. Oglądanie
telewizji niejednokrotnie opisywane jest jako bezmyślne siedzenie i przyjmowanie
wszystkiego, co pokazuje migające pudełko. Z różnych stron płyną do nas zachęty
w rodzaju „wyłącz telewizję, nie czytaj tego, nie słuchaj tamtego – włącz myślenie, obudź
się!”. W takich opowieściach wszystko, co popularne i łatwo dostępne, ma w sobie coś
przemilczanego bądź z gruntu fałszywego.
Nieufność do mainstreamowych mediów można uzasadnić dobrymi, racjonalnymi argumentami. Wielu
z nich zarzucić można stronniczość. Zdarza się, że przedstawiają one fałszywe lub zmanipulowane
informacje. Jednak absolutna nieufność wobec mediów głównego nurtu może przerodzić się
w nieufność do wszystkiego co popularne, oficjalne lub powszechnie uznawane za autorytet. Takie
myślenie naraża nas na niebezpieczeństwo wpadnięcia w pułapkę teorii spiskowych. Przeróżni ludzie,
oferując alternatywę dla mediów głównego nurtu, powszechnie stosowanych praktyk medycznych
i popularnych interpretacji znanych zjawisk (konsensus naukowy), nieraz przedstawiają kompletnie
zmyślone, niebezpieczne historie. Robią to dla własnego zysku lub w efekcie własnych błędów w
dochodzeniu do prawdy. Co do zasady (od której istnieją wyjątki!) to właśnie po znanych i popularnych
mediach, a nie po podejrzanych, alternatywnych inicjatywach, można spodziewać się największego
profesjonalizmu, dostępu do najlepszych źródeł i dbałości o jakość informacji. Jak zatem korzystać
z mediów głównego nurtu, żeby wyciągać z nich to, co najlepsze?

Dzięki wykonaniu zadań przewidzianych tym scenariuszem, harcerze wzmocnią swoje
kompetencje w zakresie odróżniania faktów od opinii. Dowiedzą się również, na czym
polega framing (jedna z technik manipulowania informacją) i w jaki sposób można uzyskać
pełen obraz danej sytuacji. Celem zajęć jest ponadto budowanie zaufania do dziennikarzy
i rzetelnych mediów jako jednego z filarów społeczeństwa demokratycznego.

Przebieg zajęć
Zbiórka pierwsza
(10 minut)

Potrzebne materiały
Egzemplarze 3-4 różnych dzienników
(lokalnych i ogólnopolskich), ekran
do wyświetlenia przykładów artykułów
lub wydrukowane kopie, komputer lub
ekran do wyświetlenia materiału wideo,
duży arkusz papieru i flamastry.

Poproś harcerzy, aby spojrzeli raz jeszcze
na tabelki wypełnione przed zbiórką
poświęconą diecie medialnej. Czy wśród
wymienionych źródeł informacji pojawiły
się jakieś gazety? Zaproponuj harcerzom,
żeby przynieśli na kolejną zbiórkę po jednym egzemplarzu dowolnego dziennika (lokalnego
lub ogólnopolskiego). Możecie też wybrać się na wspólne zakupy do pobliskiego kiosku.
Wystarczą 3-4 różne tytuły. Gazety będą potrzebne do zdobycia kolejnej umiejętności:
odróżniania faktów od opinii.

Zbiórka druga
(60 minut)

W kilkuosobowych grupach przyjrzyjcie się fragmentom dwóch tekstów opublikowanych na
tym samym portalu internetowym. Który z nich przeczytalibyście w całości, gdybyście chcieli
poznać fakty dotyczące problemu z wywozem śmieci w Bydgoszczy? Zagłosujcie (każda
grupa ma jeden głos), a następnie uzasadnijcie swoją odpowiedź.
Po zapoznaniu się z fragmentami dwóch artykułów1 harcerze powinni wskazać ten drugi jako
pozwalający poznać fakty związane z opisywaną sytuacją. Oczywiście, odpowiedź powinna
być poparta właściwymi argumentami. Zanim podasz poprawne rozwiązanie, zapytaj
harcerzy, które elementy wpłynęły na ich decyzję. Swoje argumenty powinny przedstawić
zarówno osoby udzielające poprawnej, jak i błędnej odpowiedzi. Na bieżąco odpowiadaj
na pojawiające się argumenty: o tym, który tekst pozwala poznać fakty, na pewno nie decyduje
1

https://drive.google.com/file/d/1USBAMdA_JOzL2V6gG6D2Cp-A6uDug_V1/view
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w tym wypadku obecność lub brak zdjęcia, ale informacyjny lub emocjonalny język już tak.
W pierwszym fragmencie adnotacja “[KOMENTARZ]” wskazuje jasno, że mamy do czynienia
z opinią. Uwagę harcerzy powinny zwrócić ponadto sformułowania charakterystyczne
dla wyrażania własnej oceny i nacechowane emocjonalnie (“nie zdał egzaminu”, “zamiast …,
schował się”). Dla odmiany fragment drugi, który jest tekstem informacyjnym, odwołuje się
do faktów, relacjonuje przebieg zdarzeń (“Bydgoski ratusz stawia ultimatum”, “Przypomnijmy,
…”). Oczywiście, również komentarz może zawierać fakty przywoływane dla potwierdzenia
stawianej tezy. W tym zadaniu szukamy jednak jasnych rozgraniczeń między informacjami
a opiniami.
Szacowany czas: 15 minut.

Zajrzyjcie teraz do gazet, które przynieśliście ze sobą na zbiórkę. Czy artykuły informacyjne
są w nich wyraźnie oddzielone od sekcji opinii i komentarzy? W jaki sposób? Zapytaj
harcerzy, jakie znaczenie dla czytelnika ma wyraźne oddzielenie tych dwóch rodzajów
treści. Następnie przygotujcie plakat, na którym pokażecie przykłady dobrych i złych praktyk
(możesz zaproponować harcerzom, żeby podzielili arkusz papieru na 2 kolumny i przykleili
fragmenty wycięte z gazet). Nie musicie szczególnie dbać o jego estetykę i poświęcać na jego
stworzenie dużo czasu. Poniżej wypiszcie po kilka przykładów słów-kluczy, które pozwolą
wam w przyszłości rozpoznać treści o charakterze opiniotwórczym. Zadanie powinno
przybliżyć harcerzy do odpowiedzi na ważne pytanie: czym różnią się teksty informacyjne
od opinii? Jeśli w trakcie realizacji zadania wnioski w pełni nie wybrzmią, możesz zadać
to pytanie harcerzom w ramach podsumowania. Warto zwrócić uwagę, że informacje/newsy
powinny być bezstronne (nie faworyzować żadnej ze stron sporu) i zgodne z rzeczywistością,
a także uwzględniać różne perspektywy. Opinie natomiast mogą być jednostronne i wspierać
konkretną tezę lub stronę problemu.
Szacowany czas: 15 minut.
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Drugą część zbiórki rozpocznijcie od wybrania pojedynczego materiału z dowolnego
programu informacyjnego (najpopularniejsze to Wiadomości TVP, Wydarzenia Polsatu
oraz Fakty TVN). Skorzystajcie z materiałów archiwalnych dostępnych na stronach
internetowych wymienionych stacji. Najlepiej, żeby przykład pochodził sprzed co najmniej
kilku tygodni i dotyczył tematu znanego harcerzom. Ważne, aby dotyczył sporu,
czyli sytuacji, w której występuje różnica zdań. Po obejrzeniu wideo podzielcie się
na kilkuosobowe grupy i wylosujcie po jednym pytaniu na grupę. Wyjaśnij, że udzielenie
odpowiedzi na pytania pozwoli ustalić, w jakim stopniu wyświetlony materiał spełnia
dziennikarskie standardy bezstronności, obiektywizmu i zgodności z rzeczywistością.
Wykonanie zadania będzie wymagało powtórnego odtworzenia nagrania (możecie obejrzeć
je wspólnie lub w podgrupach, jeśli harcerze mają komputery lub telefony z dostępem
do Internetu).
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Proponowane pytania:
•
•
•
•
•
•
•

Jakie strony sporu pojawiają się w materiale?
Ile argumentów przywoływanych jest na poparcie tez
poszczególnych stron sporu?
Czyje wypowiedzi (opinie) zostały uwzględnione w nagraniu?
Głos jakich stron sporu nie został uwzględniony?
Jakie zagadnienia związane z przedmiotem sporu zostały
poruszone?
Jakie istotne zagadnienia związane z przedmiotem sporu nie
zostały poruszone?
Czy zauważalne jest stosowanie różnych standardów wobec
różnych stron sporu?

Kiedy grupy będą gotowe, by udzielić odpowiedzi, poproś, by przedstawiciele grup
przeczytali na głos swoje pytania i zaprezentowali na forum swoje wnioski. Jeśli odpowiedzi
harcerzy nie będą zawierały najważniejszych elementów, zapytaj członków pozostałych
grup, czy chcieliby uzupełnić wypowiedź kolegów i koleżanek, a w ostateczności sam(-a)
dodaj brakujące elementy.
Szacowany czas: 15 minut.

Po zaprezentowaniu wniosków wszystkich grup rozłóż na środku sali duży arkusz papieru
z narysowaną na środku dużą ramą do obrazu. Poproś harcerzy, aby wewnątrz ramy
wpisali elementy, które pojawiły się w omawianym materiale (tematy, argumenty, osoby),
natomiast poza ramą – elementy, które nie zostały uwzględnione, choć są istotne
dla pełnego zrozumienia problemu. Zarezerwuj sobie trochę wolnej przestrzeni ponad

28

ramą; po wykonaniu zadania wpiszesz w tym miejscu termin “framing”. Wyjaśnij, że pojęcie
to pochodzi od angielskiego słowa “frame”, czyli “rama”, i oznacza opisanie przez nadawcę
informacji tylko niektórych aspektów sprawy, co może prowadzić do świadomego bądź
nieświadomego narzucenia interpretacji opisywanych zdarzeń. W oparciu o wnioski
z zadania ustalcie, czy autor(ka) omawianego materiał spełnił(a) standardy bezstronności
czy przeciwnie – dopuścił(a) się nadużycia. Im więcej istotnych elementów znajduje się poza
ramą, tym większe prawdopodobieństwo, że materiał jest stronniczy.
Szacowany czas: 10 minut.

Na koniec zbiórki przedstaw harcerzom zadanie, jakie będą mieli wykonać przed kolejnym
spotkaniem. Poproś ich, aby poszukali w Internecie dodatkowych informacji na temat
analizowanego sporu i wyrobili sobie własną opinię na podstawie wszystkiego, czego się
dowiedzieli. Mogą w tym celu udzielić odpowiedzi na poniższe pary pytań.
Szacowany czas: 5 minut.

Zbieranie faktów

Wyrabianie opinii

Jakie przyczyny doprowadziły do
zaistnienia sporu?

Czy rozmiar sporu był adekwatny do tych
przyczyn?

Jakie próby zakończenia sporu zostały
podjęte przez poszczególne strony
konfliktu?

Która ze stron wykazała się większą
determinacją do zakończenia sporu?

Czy któraś ze stron sporu zrealizowała
wszystkie swoje postulaty? Na jakie
ustępstwa zdecydowały się pójść
poszczególne strony?

Kto okazał się zwycięzcą, a kto przegranym
w tym sporze?
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Zbiórka trzecia
(25 minut)

Podziel harcerzy na cztery grupy i poproś, aby członkowie każdej z nich porównali
swoje odpowiedzi na jedną parę pytań. Jakie informacje udało im się zebrać? Czy opinie
wyrobione na podstawie tych samych faktów są jednakowe czy różne? Przedstawcie wnioski
na forum, formułując przy okazji zasady, jakimi należy się kierować przy tworzeniu własnej
opinii (np. trzeba bazować na czystych faktach, poznać rację wszystkich stron problemu,
obserwować swoje reakcje emocjonalne, zdać sobie sprawę z własnych uprzedzeń).
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Dobre rady
•

Odróżniaj fakty od opinii. W przekazie informacyjnym, np. w telewizyjnym materiale
na temat ulicznego protestu, pojawić się może wiele różnych treści. Część z nich to fakty,
czyli stwierdzenia o tym, do czego w rzeczywistości doszło. Na ulicy faktycznie spotkali
się jacyś ludzie, wykrzykiwali jakieś hasła, była tych ludzi określona liczba. Możliwe,
że w pewnych sytuacjach wobec protestujących musiała interweniować policja, możliwe,
że pojawiła się jakaś kontrmanifestacja. Informacje o tym, w jaki sposób należy oceniać
wszystkie te fakty, będą już opiniami. Oglądając telewizję, słuchając radia, czytając gazetę
czy artykuł na portalu internetowym, oddzielnie analizuj wszelkie określenia oceniające,
typu „ogromna rzesza ludzi/garstka krzykaczy, bohaterowie/zdrajcy, brutalny atak/konieczne
użycie siły”. Zawierają one poglądy i oceny autorów danego przekazu, które mogą wpłynąć
na Twój własny odbiór.

•

Pamiętaj, że opinie można przekazać bez użycia słów. Odpowiednie ilustracje,
tło muzyczne, ton narratora lub przycinanie wypowiedzi mogą sprawić, że przekaz
informacyjny na temat tej samej osoby czy wydarzenia mogą zostać zupełnie różne
odebrane. Zwracaj zatem uwagę na to, w jakiej formie przedstawiane są fakty.

•

Korzystaj z różnych mediów głównego nurtu. Wiele z nich do faktów dodaje swoje opinie.
Jednak wyrażanie opinii, jeśli nie jest powiązane z fałszem lub manipulacją, nie jest niczym
złym. Świadomie poznając różnorodne opinie i skutecznie wyodrębniając fakty, masz
możliwość wyrobić sobie na temat tych faktów własne zdanie. Ponadto, porównując różne
przekazy, masz większą szansę na uświadomienie sobie chwytów brudnych, opartych
właśnie na fałszu i manipulacji, jakie czasem stosują nawet najbardziej profesjonalne media.
Nie żałuj na to czasu. Własna opinia i świadomość prawdy są niezwykle cenne. To na
podstawie informacji podejmujesz wiele codziennych decyzji i aby były to decyzje dobre,
musisz mieć właściwe informacje. Przykładowo, wiadomości na temat śmiertelnego wpływu
mleka na zdrowie człowieka mogą wpłynąć na decyzje żywieniowe, a fake newsy dotyczące
mniejszości narodowych mogą skutkować dyskryminacją innych osób.
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CEL

PROBLEM

TŁO

Scenariusz czwarty.
Projekt Prawda,
czyli jak skutecznie
posługiwać się faktami
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Chyba nikt z nas nie jest jedynie odbiorcą czy poszukiwaczem informacji. Sami
również tworzymy informacje i przekazujemy je innym osobom. Relacjonując
jakieś zdarzenie lub przekonując kogoś do swoich racji, na różny sposób
posługujemy się faktami.

Posługując się informacjami, szczególnie w relacjach z innymi ludźmi, trzeba
brać za nie odpowiedzialność. Jeżeli do poparcia swojej tezy posługujesz się
półprawdą lub fałszem, stajesz się manipulatorem lub kłamcą. Jeżeli nie jesteś
w stanie podać źródła swoich informacji, tracisz wiarygodność. A nawet jeśli
podajesz same fakty wzięte z najpewniejszych źródeł, nie masz pewności, że
zostaniesz zrozumiany lub wysłuchany. Jak zatem posługiwać się faktami, by
robić to odpowiedzialnie i skutecznie?

W ramach tych zajęć harcerze dowiedzą się, w jaki sposób mogą zatroszczyć
się o to, aby świat, w którym żyją, był miejscem szacunku dla prawdy, z jak
najmniejszą ilością fałszu oraz informacyjnego chaosu. W tym celu będą starali
się opanować kilka zasad związanych z prawidłowym posługiwaniem się
informacją: wyciąganiem właściwych wniosków z posiadanych informacji oraz
prostym i uczciwym ich prezentowaniem. Pozwoli im to kształtować własny
obraz rzeczywistości i prowadzić dyskusje w oparciu o fakty i logiczne myślenie
przy opanowaniu emocji i unikaniu błędów myślenia potocznego.

Przebieg zajęć
Zbiórka pierwsza
(55 minut)

Potrzebne materiały
Kartki
z
wydrukowanym
testem,
zadaniami dla drużyn i przykładami fake
newsów (to samo można zrealizować
przy pomocy rzutnika, wyświetlając
pytania, zadania i przykłady), miejsce
do spisywania podsumowań (tablica,
flipchart, komputer z rzutnikiem lub
większym monitorem).

Na
początku
przedstaw
harcerzom
cel
najbliższych
działań.
Następnie
zapowiedz, że już za chwilę będą mieli okazję
sprawdzić jednym prostym testem, na ile
są podatni na akceptowanie nieprawdziwych
informacji. W tym celu wykorzystaj kilka
pytań z tzw. testu świadomego myślenia (cognitive reflection test – CRT), podkreślając,
że tylko pozornie nie mają one wiele wspólnego z problemem fake newsów. Najlepiej
będzie, jeśli wydrukujesz każdemu harcerzowi serię 4 pytań wraz z miejscem na udzielenie
odpowiedzi. Przeznacz na ich rozwiązanie 10 minut, po czym podaj odpowiedzi, wyjaśniając
prawidłowy sposób rozwiązania zadań. Za każdą prawidłową odpowiedź harcerze mogą
sobie przydzielić jeden punkt. Nie muszą mówić o swoich wynikach całej grupie.
Szacowany czas: 15 minut.
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Test świadomego myślenia
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1.

5 maszyn w 5 minut wytwarza 5 zabawek. W jakim
czasie 100 maszyn zrobi 100 zabawek?
…………………………………………………......................……………………..
………..............................................................................................
Odpowiedź: w 5 minut – nie w 100 minut

2.

Długopis i ołówek kosztują razem 1,10 zł. Długopis jest
droższy od ołówka o 1 zł. Ile kosztuje ołówek?
…………………………………………………......................……………………..
………..............................................................................................
Odpowiedź: 5 groszy – nie 10 groszy

3.

Jezioro stopniowo pokrywało się liliami. Codziennie
było ich dwa razy więcej. W 48 dni pokryły całe jezioro.
Ile dni zajęło liliom pokrycie połowy jeziora?
…………………………………………………......................……………………..
………..............................................................................................
Odpowiedź: 47 dni – nie 24 dni

4.

Ojciec Kasi ma trzy córki. Dwie najstarsze mają na imię
Kwiecień i Maj. Jak ma na imię najmłodsza?
…………………………………………………......................……………………..
………..............................................................................................
Odpowiedź: Kasia – nie Czerwiec

Po wykonaniu testu i ustaleniu wyników opowiedz grupie o ustaleniach kanadyjskiego
profesora Gordona Pennycooka na temat wpływu zdolności do świadomego myślenia
na zdolność do rozpoznawania fałszywych informacji (źródło: https://journals.sagepub.com/
doi/abs/10.1177/0963721415604610). Właśnie wykonany test miał sprawdzić na ile, dla osób
go wykonujących, naturalne jest świadome, analityczne myślenie (takiego myślenia wymaga
poprawne rozwiązanie powyższych zadań), a na ile myślą oni automatycznie, odruchowo.
Okazuje się, że według ustaleń profesora Pennycooka, osoby, które gorzej wypadają w tym
teście, gorzej też radzą sobie z rozpoznawaniem fałszywych informacji – częściej wierzą
w zjawiska paranormalne, teorie spiskowe i paranaukowe twierdzenia. Wyjaśnij na tej
podstawie, że rozpoznawanie fałszywych informacji wymaga od nas wyrobienia w sobie
naturalnie krytycznego, analitycznego spojrzenia na rzeczywistość, a niektórzy z nas być
może już je opanowali.
Szacowany czas: 5 minut

Następnie wykonaj kolejny test ponownie sprawdzający, na ile harcerze są dobrzy
w krytycznym myśleniu. Tym razem będzie to test grupowy. Przedstaw harcerzom kilka
wydrukowanych materiałów, które stanowią przykłady fałszywych i prawdziwych informacji
(mogą być 3 fałszywe i 3 prawdziwe). Poproś, aby oddzielili jedne od drugich. Harcerze mogą
przy tym opierać się na samych analizowanych materiałach lub próbować je zweryfikować,
poszukując dodatkowych informacji w Internecie. Druga opcja jest oczywiście możliwa jedynie
wtedy, gdy wszyscy harcerze mają dostęp do Internetu za pośrednictwem smartfonów bądź
laptopów. Aktualne przykłady fałszywych informacji znajdziesz na stronie Stowarzyszenia
Demagog, Sprawdzam AFP, Konkret24 oraz innych organizacji fact-checkingowych.
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Oto kilka przykładów materiałów z fałszywymi informacjami [wraz z analizami]:
•

Artykuł z fałszywymi informacjami 1:
https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/perry-1.png
[https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/nie-katy-perry-nie-jadla-ludzkiego-miesa/]

•

Artykuł z fałszywymi informacjami 2:
https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/Najwyzszy-Czas-Ronaldo.png
[https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/nie-cristiano-ronaldo-nie-przeksztalciswoich-hoteli-w-szpitale/]

•

Post zawierający fałszywe informacje:
https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2019/11/fb_1.jpg
[https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/nie-psy-nie-beda-usypiane-a-schroniskow-jozefowie-nie-jest-zamykane/]

•

Fotomontaż:
https://demagog.org.pl/wp-content/uploads/2020/04/FB1.png
[https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/nie-w-tvp-nie-pokazano-krzyzowki-zpytaniem-przyszly-prezydent-polski/]

•

Zdjęcie w fałszywym kontekście:
https://www.facebook.com/CynizmSarkazmIroniaAbsurd/photos/a.252225031491365
/1732262346820952/?type=3&theater
[https://demagog.org.pl/analizy_i_raporty/ten-piesek-nie-poparzyl-sobie-pyskuratujac-wlasciciela/]
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Doceń harcerzy za wszystkie dobrze
rozpoznane
przykłady
fałszywych
informacji, znów podkreślając, że krytyczne,
analityczne myślenie powinno stać się dla
nich naturalnym sposobem postrzegania
rzeczywistości i wyciągania wniosków.
Możesz przy tej okazji, tak jak przy jednym
z ćwiczeń z pierwszego scenariusza,
zwrócić uwagę na to, dlaczego ludzie
wierzą w fałszywe informacje, wskazując
na elementy fake newsów wywołujące
skrajne emocje, pozorną spójność wywodu,
powoływanie się na fałszywe autorytety
czy wywołanie wrażenia akceptacji tej
informacji przez wielu ludzi.
Szacowany czas: 15 minut.

Powyższe
ćwiczenie
jest
wstępem
do ważnej burzy mózgów. Poproś harcerzy,
aby wyobrazili sobie osobę, która wierzy
w któregoś z omawianych wcześniej fake
newsów. Niech każdy z nich zastanowi
się, w jaki sposób mógłby przekonać taką
osobę, że to, co uznała za prawdę, jest
fałszem. Możecie bawić się w odgrywanie
ról, gdzie osoba prowadząca zajęcia ma być
przekonywana przez inne osoby do zmiany
myślenia i na wszelkie sposoby utrudniać to
zadanie harcerzom. Osoba przekonywana
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powinna m.in.: podkreślać logiczne brzmienie jakiejś informacji, przytaczać zawarte w niej
dowody fałszywej tezy, zarzucać spisek i próby celowej manipulacji osobom, które próbują
ją przekonać, powtarzać, że niczego nie rozumie z ich mądrej gadki, a w przypadku zbyt
stanowych działań harcerzy, obrazić się i unikać dalszej dyskusji. Aby harcerzom łatwiej było
formułować argumenty, możesz dać im chwilę na zapoznanie się z artykułem organizacji
fact-checkingowej wyjaśniającej fałszywość informacji, o której dyskutujecie.
Zabawę możesz kilkakrotnie przerywać, zwracając uwagę harcerzy na ważne kwestie
i zapisując je w jednym, widocznym dla wszystkich miejscu. Jeśli zbiórkę prowadzą dwie
osoby, jedna może odgrywać rolę, a druga przerywać zabawę w odpowiednim momencie
i dodawać swój komentarz. Ważne, aby harcerze zwrócili uwagę na to, że osoby, które
próbujemy przekonać, nie mają złych intencji w przekazywaniu fałszywych informacji,
dlatego powinniśmy traktować je z szacunkiem i działać z troską o prawdę, unikając
ataków personalnych. Ważne, aby swoją argumentację opierać na wiarygodnych źródłach,
a jednocześnie na takich, którym będzie w stanie zaufać przekonywana przez nas osoba.
Niezwykle istotne jest, aby samemu nie popełniać błędów, takich jak wyciąganie ogólnych
wniosków z pojedynczych zdarzeń. Należy pamiętać, że osoba przekonywana musi nas
dobrze rozumieć, dlatego powinniśmy kierować do niej proste, jasne komunikaty, najlepiej
dodatkowo je ilustrując. Według specjalistów powinniśmy także poświęcić większą uwagę na
przekazywanie faktów, niż analizowanie fałszywej informacji pod kątem popełnionych tam
błędów, choć i to drugie należy robić uczciwie i prosto.
Szacowany czas: 15 minut.
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Gdy w wyniku tego zadania ustalicie już wszystkie najważniejsze zasady przekonywania
innych osób do uznania jakiejś informacji za fałszywą, podsumuj je i przekaż harcerzom
zadanie do wykonania w czasie poprzedzającym kolejną zbiórkę. Poproś, aby zastanowili
się, czy jest jakaś fałszywa informacja/przekonanie lub cała ich seria, których obecność
stanowi szczególnie palący problem. Mogą przy tym skorzystać z materiałów publikowanych
na stronach organizacji fact-checkingowych lub zastanowić się nad problemami środowiska
lokalnego. Zapowiedz, że na najbliższej zbiórce rozpoczniecie realizację projektu
„Cała prawda o…”, w którym zaprezentujecie wyłącznie prawdziwe informacje na temat jakiejś
kwestii, ponieważ prezentowanie faktów w atrakcyjnej formie i kierowanie ich do osób, które
nie mają jeszcze własnego stanowiska w danej sprawie, jest najskuteczniejszą metodą walki
z fałszywymi informacjami.
Szacowany czas: 5 minut.

Zbiórka druga i dalsze działania
(55 minut + realizacja projektu według uznania)

Podczas drugiej zbiórki ustalcie, nad jakim tematem chcecie pracować w ramach projektu
„Cała prawda o…”. Niech każda chętna osoba przedstawi swój pomysł. Wybierzcie jeden
z nich na drodze głosowania lub konsensusu. Następnie podzielcie się na kilka grup
roboczych, z których każda postara się rozwiązać jeden problem związany z projektem:
•

Grupa 1. Jakie są główne mity związane z tą kwestią i gdzie znajdziemy wiarygodne
informacje?

•

Grupa 2. Do kogo i jakimi drogami będziemy docierać z naszym przekazem?

•

Grupa 3. Jakich argumentów mogą użyć osoby, którym nie spodoba się nasza
działalność i w jaki sposób je zbijać?
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Grupy powinny pracować początkowo oddzielnie przez ok. 15 minut. Następnie jedna
osoba z grupy 1. powinna przejść do grupy 2., a osoba z grupy 2. do grupy 3 itd. Między
„gośćmi” a członkami grupy powinna nastąpić wymiana ustaleń z pierwszej fazy prac. Mogą
oni nawzajem przekazywać sobie nowe pomysły i spostrzeżenia dotyczące problemów,
nad którymi pracuje wizytowana grupa. Po 10 minutach te same osoby powinny przejść
do następnej grupy, a po kolejnych 10 minutach wrócić do swojej grupy, by w ciągu 5 minut
zrelacjonować to, co zdążyły ustalić, i kontynuować dyskusję nad różnymi pomysłami. Osoba
prowadząca zbiórkę może przyglądać się pracy grup, dzieląc się własnymi spostrzeżeniami.
Szacowany czas: 40 minut.

Na końcu każda z grup powinna przedstawić swoje pomysły osobie prowadzącej zbiórkę,
a ta – spisać je w jednym miejscu. Będzie to podstawa działań w ramach projektu. Na końcu
należy ustalić, jakie materiały będą potrzebne do realizacji zadania oraz w jakim terminie
i na jaki okres należy uruchomić projekt. Szacowany czas: 15 minut.
Przykładowo, jeśli zdecydujecie się na projekt pt. „Cała prawda o 5G”, możecie dojść
do następujących ustaleń:
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1.

Materiały na ten temat znajdziemy pewnie w Internecie. Być może któreś z ministerstw
zajmuje się omawianą kwestią. Któryś z harcerzy znalazł już wiarygodną stronę
zawierającą fakty na ten temat przedstawione przez badaczy z właściwej dziedziny.
Organizacje fact‑checkingowe zweryfikowały wiele fałszywych informacji na temat
wpływu technologii 5G na zdrowie człowieka oraz na działanie urządzeń elektronicznych.

2.

Z naszą akcją możemy dotrzeć przede wszystkim do ludzi niezbyt zorientowanych
w technologiach mobilnych (np. w 5G), zarówno młodszych, jak i starszych. Możemy
użyć do tego fanpage’a, który już teraz mamy na Facebooku, oraz profilu na TikToku,
który specjalnie w tym celu stworzymy. Możemy też zrobić kilka plakatów prezentujących
najważniejsze fakty.

3.

Osoby, które boją się technologii 5G, mogą powoływać się na badania naukowe i nagrania
z eksperymentami oraz opierać się na potocznym myśleniu. Należy, na podstawie
wiarygodnych źródeł, ustalić, dlaczego ich argumenty są fałszywe – zobaczyć, czy ktoś
nie podważył wyników badań, na które się powołują, szukać rozsądnych wyjaśnień
prezentowanych przez nich eksperymentów i wykazywać błędy w rozumowaniu.
Nie powinniśmy od razu skupiać się na tych kwestiach, a jedynie przygotować krótkie
i jasne odpowiedzi na wszelki wypadek.

4.

Jesteśmy w stanie przygotować wszystkie materiały w ciągu tygodnia oraz w czasie
najbliższej zbiórki i niemal natychmiast ruszyć z ich prezentowaniem. Nasza akcja
będzie trwała miesiąc. Możemy ją podzielić na cztery tygodniowe fazy, związane
zawsze z jednym aspektem technologii 5G: co to jest, jakie szanse są z tym związane,
czy to na pewno bezpieczne, gdzie już dziś funkcjonuje i kiedy na szeroką skalę może
zacząć funkcjonować w Polsce.

Uwaga! Prezentowany temat może być zbyt trudny dla młodszych harcerzy. Powyższy
opis stanowi jedynie przykład, a nie gotową propozycję.
Podczas realizacji projektu nadal możecie działać w podziale na grupy. Grupa pierwsza będzie
w danym tygodniu zbierała fakty związane z aktualnie omawianym aspektem problemu
i przekazywała je grupie drugiej. Grupa druga będzie przygotowywała materiały promujące
daną kwestię: posty na Facebooku, plakaty, krótkie filmiki. Grupa trzecia będzie w tym czasie
monitorowała reakcje odbiorców i starała się odpowiednio reagować na ewentualne ataki,
w międzyczasie szykując odpowiedzi i analizując materiały niezgodne z prawdą.
W czasie akcji należy realizować wszystkie ustalone na pierwszej zbiórce zasady dobrego
posługiwania się faktami i przedstawiania argumentów i przekonywania. Przede wszystkim
należy zbudować atrakcyjny, łatwy do zrozumienia i nieagresywny przekaz. Powinno być
to szczególną troską drużynowych. Po zamknięciu projektu postarajcie się go podsumować,
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zwracają uwagę na to, co udało się zrealizować, do kogo dotarliście, jakie reakcje wywołaliście
i co ewentualnie moglibyście zrobić lepiej.
Jeśli uważasz, że przeprowadzenie takiego projektu wymaga od zastępu zbyt wielkich
nakładów pracy i poświęcenia zbyt wiele czasu, możesz skrócić czas trwania projektu
i uprościć go do przygotowania nawet jednego plakatu, filmiku lub tekstu. Jeśli masz obawy
przed ich publikowaniem, nie musisz tego robić – sama praca nad materiałami informacyjnymi
powinna być już całkiem pouczająca i rozwijająca. Najważniejsze, aby harcerze przećwiczyli
w ten sposób wiedzę zdobytą w trakcie pierwszej zbiórki.

Dobre rady
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•

Jeżeli przygotowujesz się do dyskusji, w której masz zamiar bronić jakiejś tezy, pamiętaj:
najpierw fakty, później poglądy. Nigdy nie naginaj rzeczywistości do swoich założeń.
Im mocniej opierasz swoje poglądy na sprawdzonych faktach, tym łatwiej będzie
Ci ich bronić. Jeśli więc w dyskusji jesteś przekonany, że np. rozmawianie z roślinami
przyspiesza ich wzrost, upewnij się, że opierasz swoje przekonanie na rzetelnych
informacjach. Jeżeli przed dyskusją znajdziesz informacje przeczące Twojej tezie,
nie odrzucaj ich z góry jako fałszu. Zastanów się, jakie jest źródło tych informacji.
Może badania naukowe podważające zbawienne skutki rozmowy z roślinami zostały
stworzone przez niekompetentnych lub przekupionych badaczy, źle przeprowadzone
lub odrzucone przez specjalistów. Może informacja o takich badaniach sama w sobie
jest fałszywa. Jednak nic na siłę. Jeśli istnieją fakty przeczące Twoim poglądom, to może
czas na zmianę własnego zdania?

•

Gdy już jesteś przekonany/przekonana, że to, co przekazujesz innym ludziom
ma mocne oparcie w faktach, zastanów się, jakimi faktami może posłużyć się strona,
która ma zdanie odmienne od Twojego. Czy posiadane przez Ciebie informacje oraz

informacje przedstawiane przez Twojego oponenta przeczą sobie nawzajem? Jeśli
tak, z czego to wynika? Bardzo możliwe, że ktoś z Was posługuje się zbyt „słabymi”
faktami. Przykładowo, jedna ze stron sporu może korzystać ze źródeł niegodnych
zaufania. A może ktoś wyciąga zbyt ogólne wnioski na podstawie drobnych wydarzeń?
Pamiętaj – z faktu, jakim może być atak wściekłego psa na Twoją sąsiadkę, nie możesz
wyciągnąć tezy, że wszystkie psy są złe. Im bardziej ogólna teza, tym mocniejszego
i bardziej ogólnego uzasadnienia potrzebuje.
•

Gdy już wiesz, że posługujesz się samymi faktami i wyciągasz z nich odpowiednie
wnioski, zastanów się, czy inni ludzie będą w stanie uwierzyć w to, co chcesz przekazać.
Jeżeli nie zadbasz o to, by informacje, które przekazujesz, były łatwe i atrakcyjne
w odbiorze, mało kto będzie chciał się z nimi zapoznać. Używaj prostych, precyzyjnych
i krótkich komunikatów. Ilustruj je obrazkami i czytelnymi wykresami. Ściana tekstu,
który jest naukowym bełkotem, nie trafi do nikogo. Ponadto nie zapominaj o podawaniu
źródeł informacji i o jasnym oddzielaniu faktów od opinii.

•

Dyskutując o tezie i faktach, bronisz swojej tezy i prezentowanych faktów, atakując przy
tym tezę i argumenty przeciwnika. Pod żadnym pozorem nie możesz atakować swoich
przeciwników jako osób, czyli stosować tzw. argumentów ad personam. Oponent może
posługiwać się fałszem i wyciągać z faktów przesadzone wnioski. Nie oznacza to jednak,
że jest świadomym kłamcą i ma ograniczone zdolności umysłowe. Powinieneś walczyć
z fałszem i manipulacją w trosce o prawdę, a nie zwalczać i poniżać przeciwników
z pragnienia własnego zwycięstwa.

•

Jeżeli przedstawisz same sprawdzone informacje, wyciągniesz z nich odpowiednie
wnioski. zrobisz to w prostej i atrakcyjnej formie, dbając o rzetelność własnego przekazu i
nie atakując nikogo personalnie, a druga strona ciągle jest nieprzekonana, nie martw się.
Nie wszyscy dążą do odkrycia prawdy. Niektórzy, czy to dla pieniędzy, czy dla poczucia
przynależności, czy przez wpływ emocji bądź mechanizmów psychologicznych,
np. efektu potwierdzenia, nie zmienią swoich poglądów bez względu na fakty. To jednak
nie Twój problem. Zrobiłeś wszystko, co w Twojej mocy.
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Pojęciownik
Termin “fake news” w debacie publicznej zagościł na stałe w 2016 roku. Właśnie wtedy
obywatele Wielkiej Brytanii zdecydowali w referendum o opuszczeniu Unii Europejskiej,
natomiast Amerykanie wybierali kolejnego prezydenta. Z przeprowadzonych później
badań wynikało, że pewien wpływ na decyzje wyborców mogły mieć fałszywe informacje
docierające do szerokiego grona odbiorców za sprawą mediów społecznościowych1. Jak się
okazało, na tworzeniu i dystrybucji fake newsów można było zbić nie tylko kapitał polityczny,
ale również niemałe pieniądze. Dowiedli tego młodzi Macedończycy z miejscowości Wełes,
którzy stworzyli dziesiątki stron internetowych publikujących zmyślone informacje na temat
kampanii prezydenckiej w Stanach Zjednoczonych, w tym szkalujące kontrkandydatkę
Donalda Trumpa, Hillary Clinton2. Jak zatem dokładnie zdefiniujemy pojęcie “fake
news”, które w 2017 roku zostało uznane przez redakcję słownika “Collins Dictionary”
za najpopularniejsze wyrażenie roku?

Fake news to fałszywa informacja udostępniona w sieci lub
za pośrednictwem mediów tradycyjnych, imitująca informację prawdziwą
i stworzona dla realizacji konkretnego celu, np. rozgłosu, wpływu
na decyzje wyborców lub osiągnięcia korzyści finansowych.

1

https://web.stanford.edu/~gentzkow/research/fakenews.pdf

2

https://www.theguardian.com/technology/2016/aug/24/facebook-clickbait-political-news-sites-us-

election-trump
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W ostatnich latach termin “fake news” służył wielokrotnie nie tylko do opisu społecznej
rzeczywistości, ale również do deprecjonowania przez polityków nieprzychylnych
im mediów. Ponadto wykorzystywano go w sposób mało precyzyjny, zacierając różnice
między rodzajami fałszywych informacji. Ciekawy i użyteczny podział zaproponowała
międzynarodowa organizacja First Draft1, działająca w obszarze weryfikowania informacji
oraz wsparcia dziennikarzy.
Dezinformacja (ang. disinformation) to treści fałszywe udostępniane z intencją wyrządzenia
krzywdy. Tworzenie tego typu informacji motywowane jest najczęściej chęcią zarobku,
rozgłosu bądź zwiększeniem politycznego wpływu.
Mylnymi informacjami (ang. misinformation) nazwiemy treści fałszywe, wprowadzające
w błąd, ale udostępniane bez intencji wyrządzenia krzywdy, np. przez osoby, które uznały
daną informację za ważną, ale nie zweryfikowały jej przed podaniem dalej. Możemy wyróżnić
7 rodzajów fałszywych informacji (patrz: następna strona).
Ostatnia kategoria (ang. malinformation) obejmuje informacje prawdziwe, udostępniane
z intencją wyrządzenia krzywdy. Przykładem takiej sytuacji było zhakowanie i upublicznienie
przez Rosjan treści maili sztabu wyborczego Hillary Clinton w celu zaszkodzenia wizerunkowi
kandydatki Partii Demokratycznej.

Źródło: First Draft
1

https://firstdraftnews.org/latest/information-disorder-the-techniques-we-saw-in-2016-have-evolved/
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Przydatne definicje
clickbait – nagłówek (tytuł), w którym umyślnie pominięto ważne informacje, aby zmusić
czytelnika do kliknięcia i przeczytania całego artykułu; często nacechowany emocjonalnie
lub wprowadzający w błąd
deepfake – fałszywe treści stworzone przy wykorzystaniu technologii uczenia maszynowego,
która pozwala na wygenerowanie modelu twarzy dowolnie wybranej osoby i podłożenie
słów, których ta nigdy nie wypowiedziała
fact-checking – kilkuetapowa metoda weryfikacji informacji, polegająca na sprawdzeniu, czy
wszystkie stwierdzenia zawarte w pracy pisemnej, artykule informacyjnym lub przemówieniu
są zgodne z prawdą
framing – opisanie przez nadawcę informacji tylko niektórych aspektów sprawy, co może
prowadzić do świadomego bądź nieświadomego narzucenia interpretacji opisywanych
zdarzeń
wiarygodne źródło – źródło pozwalające jednoznacznie ustalić, czy dane stwierdzenie
jest prawdziwe; pierwotne, a więc nieprzetworzone źródła to najczęściej dane instytucji
państwowych, agencji prasowych, instytutów badawczych, uznanych ośrodków naukowych
oraz organizacji pozarządowych

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do sekcji Poradnik na stronie internetowej
Akademii Fact-Checkingu: https://akademia.demagog.org.pl/.
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