
SKRYPT DLA UCZELNI WYŻSZYCH 

 
MEDIA LITERACY - Umiejętność korzystania z mediów.  
 
Czas trwania zajęć: 45 minut. 
Format zajęć: interaktywny  
 
Zajęcia wprowadzają studentów w problematykę media literacy - umiejętności korzystania z mediów. Media 
literacy umożliwia świadome zarządzanie informacjami, które konsumujemy, oraz daje możliwość reakcji w 
przypadku wykrycia manipulacji - gdy dezinformacja udaje autentyczną wiadomość. Zajęcia przedstawiają 
również sposoby wykrywania „zaburzeń informacji” (information disorder) w przekazach oczywistych i 
podprogowych.  
 
TREŚĆ:  
Nauczyciel w sposób interaktywny – poprzez dialog ze studentami - przedstawia i wyjaśnia poszczególne 
rodzaje zaburzeń informacyjnych i problemy z nimi związane.  
 
 
Zajęcia pomogą studentom 
 
1. stać się bardziej wnikliwymi konsumentami informacji napotkanych w internecie, i zrozumieć  szerokie 
spektrum dezinformacji i dezinformacji. 
2. myśleć krytycznie i rozumieć złożoność „nieładu informacyjnego”, w szczególności potrzebę rozróżnienia 
między osobami, które tworzą dezinformację,  formatami, których używają, oraz sposobem, w jaki odbiorcy 
mogą przekazywać te komunikaty. 
3. radzić sobie z trudnościami, jakie napotykają w Sieci w kontekście wyzwań związanych z dezinformacją 
4.  uświadomić sobie w jaki sposób „zaburzenia informacyjne” wpływają na funkcjonowanie demokracji i 
otwartych społeczeństw 
5. zrozumieć rolę platform mediów społecznościowych w rozwoju kryzysu związanego z dezinformacją  
6. nabyć umiejętność uczenia się skutecznej reakcji na dezinformację na podstawie najlepszych praktyk 
funkcjonujących wśród dziennikarzy i organizacji informacyjnych 
 
 
Efektem podstawowym zajęć jest uświadomienie studentom, czym jest i jakim zagrożeniem jest 
dezinformacja; zrozumienie różnic między dezinformacją, mylną informacją a szkodliwymi informacjami; 
nabycie zdrowego sceptycyzmu wobec konsumowanych informacji,  oraz poznanie podstawowego 
warsztatu weryfikacji faktów.  
 
 

KONSPEKT ZAJĘĆ 

 
Na początku zajęć prowadzący pokazuje uczestnikom video ze sfabrykowanym  przemówieniem 
Bożonarodzeniowym królowej brytyjskiej: Deepfake Queen: 2020 Alternative Christmas Message 
https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM 
 
Po obejrzeniu filmu, nauczyciel pyta studentów, co sądzą o zaprezentowanym video.  Jeśli nikt się nie 
domyśli, że to nie jest autentyczna wypowiedź królowej Elżbiety – nauczyciel to wyjaśnia. W ten sposób 
wprowadza uczestników w tematykę zajęć.  
 
Deepfake to filmy, w których za pomocą sztucznej inteligencji prezentuje się osoby w sytuacjach, które 
nigdy nie miały miejsca, np. wypowiadają one słowa, które w rzeczywistości nigdy nie padły.  
 

1. Młodzi ludzie i źródła informacji / wiadomości 

https://www.youtube.com/watch?v=IvY-Abd2FfM


Według różnych badań w wielu częściach świata młodzi ludzie korzystający z urządzeń mobilnych  większość 
wiadomości otrzymują za pośrednictwem smartphone’ów poprzez media  społecznościowe, a rzadziej 
tradycyjne witryny medialne i blogi. 
Spośród mediów społecznościowych, to Facebook jest wehikułem, poprzez który dociera 60% informacji 
konsumowanych dzisiaj przez ludzkość. Posty z wiadomościami na mediach społecznościowych nie mają 
zazwyczaj wiele wspólnego z autentycznym dziennikarstwem  czy  reportażem, gdzie newsy są 
weryfikowane przez zespół redakcyjny.  
 
Interakcja ze studentami: 
Nauczyciel pyta studentów, skąd na co dzień czerpią większość wiadomości?  Z TV, z radia, z witryn 
internetowych czy z mediów społecznościowych? Jak przygotowują się do zajęć na uczelni i do 
egzaminów?  Korzystają z tradycyjnych książek, e-booków, Wikipedii, fachowych artykułów 
publikowanych w Internecie czy też może z jakichkolwiek tekstów znalezionych w Sieci na potrzebny 
temat?  
Czy zastanawiają się przy wyborze źródeł wiadomości nad ich wiarygodnością?  
Co w ogóle oznacza wiarygodność i jakie źródła informacji studenci uważają za wiarygodne a jakie za 
mniej wiarygodne bądź niewiarygodne? Co decyduje o tym?  
Czy weryfikują w jakiś sposób informacje, z których korzystają? 
Na jakie informacje zwracają najczęściej uwagę i jakie najczęściej przesyłają dalej?  
Czy zastanawiają się, że pewne informacje, zdjęcia i filmy mogą być celowo fałszowane bądź tworzone w 
celach politycznych bądź biznesowych?  Czy często się zdarza, że studenci uznają pewne informacje za 
podejrzane bądź zgoła nieprawdziwe? Co wtedy robią?  
Czy sprawdzają w innych mediach społecznościowych bądź na oficjalnych portalach informacyjnych?  
 
 

2. Disinformation, misinformation, malinformation 

 
Nauczyciel rozmawia ze studentami o różnych rodzajach nieprawdziwych informacji, jakie mogą napotkać 
w Sieci, bądź z którymi już się zetknęli.   
Z czym kojarzą się studentom następujące terminy „Mylna informacja”, “dezinformacja”, „szkodliwa 
informacja”? Możliwe, że bliższe są im angielskie terminy: Disinformation, misinformation, 
malinformation?  
 
Zwykle dyskusja na temat „fałszywych wiadomości” myli dwa pojęcia: dezinformację i mylną informację. 
Mylna informacja (misinformation) zawiera nieprawdziwe treści, ale osoba, która je rozpowszechnia, 
uważa, że to prawda. Dezinformacja to informacja, która jest fałszywa, a osoba, która ją rozpowszechnia, 
wie, że jest fałszywa. Jest to celowe kłamstwo, które ma aktywnie wprowadzać w błąd określonych 
odbiorców.  
 
Szkodliwe informacje (malinformation): informacje oparte na rzeczywistości, ale wykorzystywane w celu 
wyrządzenia szkody osobie, organizacji lub krajowi, na przykład prawdziwe informacje naruszające 
prywatność osoby bez uzasadnienia interesem publicznym. 
 
Po omówieniu tych podstawowych typów nieprawdziwych bądź szkodliwych informacji, nauczyciel prosi 
studentów, by spróbowali sobie przypomnieć ich przykłady z codziennego korzystania z TV, mediów 
społecznościowych, witryn informacyjnych. Jakie przykłady związane są z pandemią Covid-19?  
 
 

Narracje 

Nauczyciel pyta studentów, czy zastanawiali się, dlaczego te a nie inne fakty i komentarze są wybierane 
jako najważniejsze przy prezentowaniu określonej wiadomości w TV, na portalach informacyjnych, w 
grupach społecznościowych? Dlaczego pewne filmiki dotyczące wydarzeń i problemów politycznych bądź 
zdjęcia stają się nagle  niezwykle popularne – viral, a inne nie?  
 



Narracja to ogólny przekaz dotyczący wydarzeń, faktów z życia publicznego, wysyłany za pomocą tekstów, 
dźwięków i obrazów. Narracja jest obecna w autentycznych wiadomościach, a także w dezinformacji, mylnej 
informacji i w szkodliwych informacjach. Narracja dezinformacyjna zawiera treść fałszywą lub 
zmanipulowaną, bądź celowo wprowadzającą w błąd. Dezinformacja wywołuje chaos informacyjny, 
zafałszowanie rzeczywistości w celu przekonania opinii publicznej do swoich racji, osiągnięcia korzyści 
gospodarczej, militarnej, siania niepewności, podżegania do nienawiści, lub też bezpośrednio zakłóca 
procesy demokratyczne. 
 
Nauczyciel wyjaśnia studentom, że nawet autentyczne wiadomości są zawsze konstruowane i 
konsumowane w szerszych ramach narracyjnych, które nadają znaczenie faktom i implikują szersze 
założenia, ideologie i tożsamości. Ważna jest zatem umiejętność rozpoznania różnicy między różnymi 
dziennikarskimi próbami uchwycenia i zinterpretowania najistotniejszej rzeczywistości z jednej strony, a z 
drugiej strony oszustwami, które wykorzystują format wiadomości, naruszając profesjonalne standardy 
weryfikowalności. 
 
„Sprawdzaniu faktów” powinno towarzyszyć „rozpakowywanie narracji” - badanie struktur znaczeniowych, 
w ramach których fakty i niefakty są mobilizowane do określonych celów. 
 
Wykładowca prosi uczestników zajęć, by zastanowili się, w jaki sposób dobierane są wiadomości, kto 
tworzy treści, jakie metody mogą być używane do tworzenia pozorów rzeczywistości, jak używany jest 
język, na co kładzie się nacisk, co jest pomijane; kto co mówi; jak wiarygodna jest ta osoba; jaki może być 
jej cel; jaki wpływ miały / mają / będą miały te wiadomości na odbiorców, oraz jak różne osoby mogą 
postrzegać i konsumować te same wiadomości. 
 
Fałszywe połączenie / False connection 
 
Nauczyciel pyta studentów, czy zauważyli kiedyś w sieciach społecznościowych bądź na portalach 
informacyjnych, że nagłówki, elementy wizualne lub tytuły nie są zgodne z treścią do której prowadzi 
link?  
Taka sytuacja powszechnie występuje na platformach mediów społecznościowych.  
 
Treści wprowadzające w błąd i zmanipulowana zawartość 
Często zdarza się również, że oryginalna treść jest manipulowana w celu wprowadzenia w błąd odbiorcy. 
Prawdziwe informacje wykorzystywane są do przedstawiania  problemów lub osób w sposób, który 
wprowadza w błąd poprzez kadrowanie zdjęć lub selektywne wybieranie cytatów lub statystyk. Czy 
uczestnicy zetknęli się z czymś takim? 
 
Fałszywy kontekst 
Prawdziwa treść jest często ponownie rozpowszechniana poza jej pierwotnym kontekstem. 
Czy uczestnicy zajęć spotkali się z takim przypadkiem? Przypominają sobie szczegóły?  
 
Sfabrykowana treść 
W arsenale dezinformacji jest również fabrykowanie całych treści i stron internetowych, w celu nadania 
fałszywym informacjom pozorów wiarygodności.  
 
 
 

3. Fenomen ery cyfrowej: nieład informacyjny. 
Dezinformacja z kraju i zagranicy  
 
Uczestnicy zajęć na pewno zauważyli, że powszechne jest publikowanie przez samych dziennikarzy 
newsów najpierw w mediach społecznościowych. Reporterzy często publikują swoje relacje na swoich 
kontach prywatnych aby zaspokoić zapotrzebowanie odbiorców na wiadomości w czasie rzeczywistym. Jest 



to na przykład  „tweetowanie na żywo”, „Facebook Live” i inne rodzaje transmisji na żywo, które 
niekoniecznie obejmują nadzór redakcyjny i rzetelne sprawdzanie faktów. Nieraz wręcz brak na to czasu.  
 
Problem do rozważenia dla uczestników: Do jakiego stopnia psuje to przestrzeń informacyjną? Czy jest 
jakiś sposób radzenia sobie z tym problemem?  
 
Fakty, rozrywka, reklama i fikcja są coraz bardziej rozmyte. Obserwujemy w Sieci powszechne  dążenie do 
‘viralności’ kosztem jakości i dokładności. Poważny problem ma miejsce wtedy, gdy to dezinformacja i mylne 
wiadomości stają się ‘viralne’. System dystrybucji wiadomości w mediach społecznościowych, zależny od 
udostępniania peer-to-peer, uniemożliwia w praktyce ich wycofanie, nawet jeśli dziennikarze i inni 
weryfikatorzy faktów skutecznie je obalają. Rozprzestrzeniają się bowiem w tempie geometrycznym i stają 
się „wirusem” dezinformacyjnym.  
 
Pytanie do studentów: Dlaczego pewne newsy, posty w mediach społecznościowych, grupach 
internetowych, filmiki, memy stają się nagle niezwykle popularne, viralne?  
Czy jest to ‘naturalna’ popularność, czy może nieraz generowana sztucznie? Co uczestnicy wiedzą o tzw. 
fabrykach trolli, botach, cyber-armiach? Kto i dlaczego ich używa? 
 
W erze mediów społecznościowych część rządów autorytarnych kieruje swój przekaz zagraniczny, swoją 
narrację i często dezinformację bezpośrednio do odbiorców w danym kraju w ich własnym języku. W ten 
sposób próbują i nieraz są w stanie wpłynąć na wyniki wyborów i opinię publiczną. Dzieje się tak nie tylko za 
pomocą portali informacyjnych w lokalnym języku czy stacji telewizyjnych, ale również poprzez infiltrowanie 
Sieci, mediów społecznościowych przez „cyber-armie”, fabryki trolli, boty, etc.  
 
Prowadzący zajęcia pyta uczestników, czy znają zagraniczne portale informacyjne bądź stacje telewizyjne, 
radiowe, publikujące treści w lokalnym języku? Czy traktują wiadomości z nich czerpane jako wiarygodne, 
mniej lub bardziej wiarygodne od informacji podawanych przez media krajowe? Czy stopień 
wiarygodności może zależeć od tego, czy dane medium jest własnością rządu demokratycznego czy też 
autorytarnego? Jaki cel mogą mieć takie media? Co chcą osiągnąć? Czy mogą wpłynąć na wydarzenia 
mające miejsce w danym kraju? 
 
Krajowe media publiczne również mogą być wykorzystywane do uprawiania propagandy politycznej w celu 
manipulowania wyborcami i ich nastrojami.  
 
Czy powinniśmy również weryfikować informacje podawane przez krajowe media oficjalne? Dlaczego? Na 
czym może zależeć mediom państwowym  przy konstruowaniu przekazu publicznego?  
 
Czy uczestnicy zajęć znają przykłady dezinformacji szerzonej przez ośrodki oficjalne krajowe i zagraniczne? 
 
W kraju: Kryzys migracyjny 2015 r. Szerzenie ksenofobii i islamofobii oraz poczucia zagrożenia tożsamości 
narodowej przez migrantów.  
Za granicą: ingerowanie w wybory prezydenckie w USA przez rosyjskie tajne służby.  
 
 

5. Fact-checking: weryfikowanie informacji 
Fact-checking stał się szczególnie potrzebny ale i popularny w erze dominacji sieci społecznościowych i 
pojawienia się na masową skalę tak zwanych ‘fake newsów’ - „fałszywych wiadomości”. Termin ten opisuje 
całkowicie sfabrykowane sensacyjne historie, które docierają do ogromnej publiczności, wykorzystując 
algorytmy mediów społecznościowych na swoją korzyść. 
 
Czy uczestnicy zajęć potrafią podać przykłady szczególnie popularnych fake newsów? Czy słyszeli o fact-
checkingu?  Co to jest fact-checking i czemu naprawdę służy? Jakie są elementy weryfikacji faktów? 
 



Fact-checking zajmuje się w równym stopniu sprawdzaniem publicznych twierdzeń, co i obalaniem    
fałszywych wiadomości, przede wszystkim tych, które stają się niezwykle popularne, ‘viralne’.  
 
Problem do zastanowienia się dla uczestników zajęć: Jakie są elementy fact-checkingu? 
 
Elementy fact-checkingu: 
1. Znajdowanie podejrzanych twierdzeń, które można zweryfikować pod kątem faktów, przeszukując media 
tradycyjne i media społecznościowe.  
2. Ustalenie autentycznych faktów poprzez wyszukanie najlepszych dostępnych dowodów dotyczących 
danego twierdzenia / fake newsa. 
3. Obalenie fałszywej informacji / fake newsa i publikacja tego, co naprawdę miało miejsce, zostało 
powiedziane.  
 
Nauczyciel stawia uczestnikom zajęć kwestię do zastanowienia się: 
Jakie pytania powinny sobie zadawać fact-checkerzy - osoby weryfikujące fakty i oceniające jakość 
dowodów? 
 
Pytania, z którymi pracują fact-checkerzy: 
1. Jak odróżnić twierdzenia, które można zweryfikować pod względem faktów od zwykłych opinii? 
2. Jakie są uprzedzenia poznawcze, które mogą przeszkadzać w zrozumieniu faktów? 
3. Jakie są różne strategie określania autentyczności źródeł, zdjęć i filmów udostępnianych za 
pośrednictwem sieci społecznościowych? 
 
 
Dezinformacja a sztuczna Inteligencja – Artificial Intelligence (AI)  
 
Infodemia 
 
Co minuta wysyłanych jest w przestrzeń wirtualną 98 000 tweetów, a 600 filmów jest przesyłanych do 
YouTube. Użytkownicy Internetu wysyłają również ok. 160 milionów e-maili i publikują w mediach 
społecznościowych niepoliczalną liczbę postów. To chaos informacyjny, nad którym nie sposób zapanować. 
W sposób konwencjonalny nie ma możliwości zweryfikowania takiej ilości przesyłanych informacji pod 
kątem prawdziwości. Sieć jest zatem przestrzenią dogodną dla rozprzestrzeniania dezinformacji.  
 
Problem dla studentów: czy jest jednak jakiś sposób na kompleksowe i skuteczne uporanie się z zalewem 
fałszywych i nieraz szkodliwych informacji w Sieci? 
 
Z pomocą przychodzi coraz bardziej zaawansowana sztuczna inteligencja. Czy uczestnicy zajęć znają jakieś 
platformy fact-checkingowe i czy kiedyś z nich korzystali w celu weryfikacji podejrzanych informacji? 
 
 
Nauczyciel podaje przykłady platform i narzędzi fact-checkingowych: 
logically.ai   
 
Logically łączy rozwiązania sztucznej inteligencji i wiedzę ekspertów of fact-checkingu. Narzędzie to 
sprawdza wiarygodność i toksyczność danej informacji na podstawie porównania i analizy podobnej treści z 
ok. 100 tysięcy źródeł.  Analizuje także metadane i obrazy. 
 
adverifai.com 
AdVerif.ai to firma, która używając sztucznej inteligencji – algorytmu FakeRank  pomaga weryfikować 
wiadomości pod kątem nieodpowiednich i mylących treści reklamodawcom, wydawcom i sieciom 
reklamowym. 
 
Niezależne organizacje zajmujące się fact-checkingiem: 

https://www.logically.ai/


fullfact.org : organizacja weryfikująca wypowiedzi polityków, instytucji publicznych i dziennikarzy, a także 
treści viralne w Internecie. Wykorzystuje zarówno sztuczną inteligencję jak i wiedzę i doświadczenie 
ekspertów. W przypadku odkrycia błędnych infromacji / dezinformacji Fullfact zwraca się do ich nadawców o 
sprostowanie.  
 
Inne niezależne organizacje fact-checkingowe: Snopes, Politifact, FactCheck.org. Z ich pomocy korzystał 
Facebook i Twitter.  
TinEye umożliwia użytkownikom znajdowanie treści związanych z określonym wzorcem obrazu, 
popularnością obrazu oraz odkrywanie zmodyfikowanych wersji i dzieł pochodnych. Możesz także znaleźć 
zdjęcia tego miejsca, dowiedzieć się więcej o dziełach sztuki, poznać wycieczki po mieście i nie tylko. 
W Polsce weryfikacją informacji zajmuje się m.in. Demagog demagog.org.pl oraz Wojownicy Klawiatury.  
https://wojownicyklawiatury.pl/ 
 
Czy uczestnicy zajęć znają którąś z tych organizacji? 
 
 

6. Podsumowanie: Jak czerpać informacje z Internetu i nie dać się oszukać? 

 
Pytanie do studentów:  
Jakie zasady warto mieć na uwadze czerpiąc wiadomości / informacje z internetu?  
 
Ogólne zasady warte zastosowania przy konsumowaniu informacji z internetu: 

• Zachowaj sceptycyzm 

• Z góry niczego nie zakładaj 

• Zwróć uwagę, czy jesteś w stanie zidentyfikować rzeczywistego twórcę informacji i obrazów 

• Sprawdź czy informacja nie jest materiałem satyrycznym 

• Sprawdź daną informację także w innych źródłach  

• Zachowaj szczególną ostrożność w przypadku źródeł anonimowych 

• Spróbuj sprawdzić, czy treść jest oryginalna, czy też została „wydobyta” z poprzedniego raportu i 
ponownie wykorzystana 

• Spróbuj sprawdzić, czy dana treść została w jakiś sposób zmanipulowana cyfrowo, np. przetworzona 
za pomocą oprogramowania do edycji zdjęć lub wideo.  

• W przypadku kluczowych, podejrzanych wiadomości korzystaj z platform fact-checkingowych  
 
 
Podsumowując, instruktor jeszcze raz zwróci uwagę uczestników na potrzebę rozwinięcia zdrowego 
sceptycyzmu wobec wszystkich konsumowanych przez nich informacji oraz konieczność rozważenia 
prawdziwości raportów, postów, zdjęć, filmów, treści audio, infografik i statystyk w odpowiednich 
kontekstach. 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://wojownicyklawiatury.pl/

