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Narzędzia do sprawdzania faktów
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Youtube DataViewer  nie tylko pomaga sprawdzić datę i godzinę publikacji, ale także 

wyświetla bardzo podobne filmy, które zostały już opublikowane.

Interland to gra dla dzieci, która może nauczyć Cię krytycznego myślenia podczas przeglądania 

Internetu i ochrony przed zagrożeniami internetowymi.
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Get Bad News - gra online o umiejętności korzystania z mediów, która umożliwia tworzenie 

fałszywych wiadomości. Gra została stworzona przez zespół profesorów, dziennikarzy i ekspertów 

ds. mediów, którzy badają i promują umiejętność korzystania z mediów.

Jeśli nie masz pewności, czy Twój profil na Twitterze jest prawdziwy, sprawdź go szybko w 

Botometer.
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08Factious to narzędzie mające na celu rozwijanie umiejętności użytkownika w zakresie 

rozpoznawania fałszywych danych w formacie gry online.

TinEye umożliwia użytkownikom wyszukiwanie treści związanych z określonym wzorcem obrazu, 

popularnością obrazu oraz odkrywanie zmodyfikowanych wersji i prac pochodnych. Możesz także 

znaleźć fotografie miejsca, dowiedzieć się więcej o dziełach sztuki, rozpoznać wycieczki po mieście 

i nie tylko.
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ContactKontakt

INFORMO ASSOCIATION

S.Caterina 9, 52215, Vodnjan – Dignano, Hrvatska

Website: http://www.informo.hr/

Facebook: https://www.facebook.com/informo.association/

Mail: info@informo.hr

http://www.informo.hr/
https://www.facebook.com/informo.association/
mailto:info@informo.hr
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07Bibilografia:
Jak rozpoznać fałszywe wiadomości; Tatjana Krpan Mofardin, profi dipl. Knjiž.

Rozwój umiejętności korzystania z mediów – Jak rozpoznać dezinformację i fałszywe 

wiadomości, Lana Ciboci, Igor Kanižaj, Danijel Labaš, Agencija za elektroničke medije I Unicef, 

2018.

Artykuły na stronie www.medijskapismenost.hr :

Jak rozpoznać sensację w mediach? : https://www.medijskapismenost.hr/kako-prepoznati-

senzacionalizam-u-medijima/

Clickbaitvarke – nie uwierzysz, jak będziesz się czuł po tym zadaniu!

https://www.medijskapismenost.hr/klikbejt-varke-necete-vjerovati-kako-cete-se-osjecati-kada-

prodete-ovaj-zadatak/

Narzędzia do sprawdzania faktów: https://www.medijskapismenost.hr/alati-za-provjeravanje-

cinjenica/

http://www.medijskapismenost.hr/
https://www.medijskapismenost.hr/kako-prepoznati-senzacionalizam-u-medijima/
https://www.medijskapismenost.hr/klikbejt-varke-necete-vjerovati-kako-cete-se-osjecati-kada-prodete-ovaj-zadatak/
https://www.medijskapismenost.hr/alati-za-provjeravanje-cinjenica/


Słownik: https://www.medijskapismenost.hr/pojmovnik/

Lekcja wideo „Rozpoznawaj fałszywe wiadomości i dezinformację”, Nada Jakovčević, prof. Hrvatskog jezika u Sednjojško 

li Lovre Montija, Knin:  https://youtu.be/FdE59n8IrwQ

Artykuły na stronie:  https://www.gong.hr/:

Fakty powtórzyły swój dzień (i otrzymały quiz):https://www.gong.hr/hr/aktivni-gradani/cinjenice-su-ponovile-svoj-dan-

i-dobile-svoj-kviz/

Artykuły na stonie https://faktograf.hr/

Wideo: Sprawdź wiadomości w 5 krokach:https://faktograf.hr/2020/10/27/prvi-video/

https://www.medijskapismenost.hr/pojmovnik/
https://youtu.be/FdE59n8IrwQ
https://www.gong.hr/
https://www.gong.hr/hr/aktivni-gradani/cinjenice-su-ponovile-svoj-dan-i-dobile-svoj-kviz/
https://faktograf.hr/
https://faktograf.hr/2020/10/27/prvi-video/

