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KAROLINA ŻELAZOWSKA 

Polscy uczniowie osiągnęli najlepsze wyniki w zakresie krytycznej analizy treści publikowanej w In-
ternecie. Aż 72% badanych bezbłędnie rozwiązało zadania przygotowane przez ekspertów z Mię-
dzynarodowego Centrum Informacji i Badań Internetu. Jak wskazali kierujący międzynarodowym 
zespołem profesor P. Ost oraz doktor P. R. Awda, wyniki młodzieży z Polski są fenomenalne. Raport 
“Moc Internetu. Europa 2030” powstał w oparciu o badanie ekspertów z MCIiB, pioniera w świa-
towych badaniach dotyczących sieci. Szczegóły badań dostępne są na stronie Centrum 
www.mciib.edu/raport_moc_internetu.pdf 

Tak czy nie? Prawda czy fałsz? Sprawdźcie! W jaki sposób możecie zweryfikować tę informację? Skąd pochodzi 

cytat, jakie jest źródło? Które elementy wypowiedzi mogą sugerować, że treść jest prawdziwa? Które wydają 

się podejrzane? Czy istnieje Międzynarodowe Centrum Informacji i Badań Internetu? Czy nazwiska naukowców 

nie są przypadkiem tylko grą słów? 

Jeśli ta rozgrzewka była prosta, to świetnie! Nadszedł czas aby zajrzeć do filmu Google for Education Wyszuki-

wanie z głową. Tam, przed kolejną aktywnością, upewnicie się jak rozpoznawać prawdziwe i fałszywe informa-

cje. 

Znając kryteria oceny wiarygodności strony internetowej, zabawcie się w tworzenie prawdziwych oraz “praw-

dziwie nieprawdziwych” wiadomości. Podzielcie się na kilkuosobowe zespoły redakcyjne. Każda grupa ma za za-

danie przygotować dwie notatki. Jedna z nich, ma zawierać wyłącznie prawdziwe informacje, a druga to wiado-

mość imitująca prawdziwą. Jak przygotować informację rzetelnie? A na co może pozwolić sobie autor 

“prawdziwie nieprawdziwych” wiadomości?  

Po przygotowaniu notatek sprawdźcie zespołowo waszą twórczość. Czy udało się wam stworzyć dobrą imitację 

nieprawdziwej wiadomości? Czy pozostałe grupy rozpoznają fake news? Czy wiadomość mająca być prawdą, 

jest prawidłowo skonstruowana? 

How false news can spread – Noah Tavlin (język angielski, polskie napisy) 

How to choose your news – Damon Brown (język angielski, polskie napisy) 

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj do Kursu Cyfrowego Obywatelstwa i Bezpieczeństwa: Sprytne szukanie. 

 

http://www.mciib.edu/raport_moc_internetu.pdf
https://youtu.be/meP2ll4bfas
https://youtu.be/meP2ll4bfas
https://www.youtube.com/watch?v=cSKGa_7XJkg
https://www.youtube.com/watch?v=q-Y-z6HmRgI
https://obywatelstwocyfrowe.szkolazklasa.org.pl/rozdzial-4/

