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1. Przedmowa
Poniższy dokument stanowi kompletny zestaw ćwiczeń dla trenerów i edukatorów osób
dorosłych, do wykorzystania w organizacji warsztatów edukacyjnych (Living Labs).
Dokument opisuje ćwiczenia szkoleniowe skierowane do seniorów, na temat fałszywych
wiadomości i dezinformacji w Internecie. Poszczególne części dokumentu zawierają opisy
zadań warsztatowych i metodę ich przeprowadzenia.
Projekt FIDO stawia sobie za cel walkę z fałszywymi informacjami i manipulacją w sieci (ang.
Fighting Fake News and Disinformation) oraz rozwój umiejętności cyfrowych seniorów w
zakresie korzystania z internetowych platform komunikacyjnych, w tym mediów
społecznościowych. Warsztaty edukacyjne przygotowują uczestników do identyfikowania
źródeł lub elementów dezinformacji oraz fałszywych wiadomości w sieci.
Zadania warsztatowe zostały opracowane w oparciu o doświadczenia partnerów projektu,
zarówno w zakresie sposobu prowadzenia szkoleń, jak i projektowania materiałów
edukacyjnych. W ramach przygotowań, organizacje partnerskie przeprowadziły spotkania w
celu zebrania i opracowania pomysłów zawartych w tym dokumencie. Dyskusje zostały
zorganizowane i przeprowadzone przez IDEC, organizację partnerską odpowiedzialną za tę
część projektu.
Warsztaty edukacyjne Living Labs są uzupełnieniem pozostałych produktów projektu FIDO,
podręcznika oraz gry wideo, a ich wyniki zostały zaprezentowane organizacjom partnerskim
podczas międzynarodowego spotkania partnerów w Pizie we Włoszech, wiosną 2022 roku.

2. Adresaci warsztatów
Partnerzy mają za zadanie zorganizować serię warsztatów rozwijających wiedzę seniorów w
zakresie umiejętności cyfrowych i poruszania się w mediach społecznościowych, rozróżniania
fałszywych i prawdziwych wiadomości oraz identyfikowania zmanipulowanych lub
przerobionych treści. Grupy szkoleniowe zostały dobrane ze względu na wiek uczestników,
stanowiący najważniejsze kryterium definiujące adresatów warsztatów. Projekt FIDO jest
skierowany do osób powyżej 65-ego roku życia, które są w pewnym stopniu zaznajomione z
mediami społecznościowymi jako narzędziami do przekazywania i rozpowszechniania
informacji. Badania potwierdzają, że osoby starsze są bardziej narażone na ryzyko
dezinformacji, w porównaniu z innymi grupami wiekowymi. Warsztaty są organizowane w
czterech krajach partnerskich: we Włoszech, Grecji, Polsce i Słowenii.
Organizacja prowadząca szkolenia wyłania uczestników w ramach otwartego naboru
ogłoszonego w poszczególnych krajach. Organizacje promują wydarzenie we współpracy z
organizacjami partnerskimi lub poprzez inne kanały komunikacji. Aby zagwarantować
skuteczność i osiągnąć oczekiwane efekty uczenia, na każdy warsztat Living Lab zapraszanych
jest maksymalnie do piętnastu uczestników, którzy mogą wziąć udział tylko w jednej sesji
szkoleniowej. Pod koniec każdego warsztatu osoby biorące w nim udział, są proszone o
przekazanie opinii na temat materiałów i skuteczności szkolenia
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3. Treści szkoleniowe
Materiały szkoleniowe zawierają zestaw ćwiczeń, które posłużą trenerom w poszczególnych
organizacjach partnerskich do zidentyfikowania treści najbardziej odpowiednich dla grupy
docelowej w danym kraju. Wybór aktywności zależy od dotychczasowych doświadczeń,
lokalnego kontekstu i grupy szkoleniowej.
Warsztat powinien obejmować co najmniej jeden z tematów wymienionych poniżej:
- Deepfake
- Farmy trolli
- Manipulacje językowe
- Dezinformacja i manipulowanie danymi
- Pseudonauka i teorie spiskowe
- Tendencyjne informacje

4. Cele warsztatu
Oczekiwanym efektem warsztatów szkoleniowych i projektu FIDO jest rozwój umiejętności
cyfrowych grupy docelowej określonej w poprzedniej części dokumentu. Oprócz przekazania
uczestnikom wskazówek jak najskuteczniej rozpoznawać zagrożenia dezinformacyjne w
mediach internetowych, podczas szkoleń identyfikowane są wyzwania, przed jakimi stają
seniorzy w tym zakresie. Uczestnicy warsztatów są zachęcani do wyrażania swoich opinii,
wątpliwości i przemyśleń na temat proponowanych im treści. Trenerzy zbierają informacje
zwrotne z pierwszej ręki, które posłużą do stworzenia jak najlepiej dopasowanego programu
szkoleń, mającego na celu ciągłe podnoszenie umiejętności zdefiniowanych w projekcie FIDO.
Opis efektów warsztatów zostanie opracowany na podstawie wniosków, obserwacji, raportów
i ankiet oceniających szkolenia. Organizacja IDEC opracowała wzór raportu i odpowiada za
jego konsolidację. Zebrane doświadczenia posłużą jako materiał do opracowania i
sfinalizowania pozostałych produktów projektu: podręcznika i gry wideo.

5. Efekty uczenia
Efekty uczenia są określone dla każdego ćwiczenia warsztatowego. Poszczególne moduły
mają zdefiniowany cel w zakresie zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności, a aktywności
zachęcają do uczestnictwa i interakcji, typowych dla partycypacyjnych form szkoleniowych,
np. seminariów. Wspierają one realizację efektów uczenia w zakresie wiedzy, umiejętności i
kompetencji.
Na potrzeby projektu, wiedza została zdefiniowana jako połączenie umiejętności praktycznych
i wiedzy teoretycznej, omówionej podczas szkolenia.
Umiejętność rozumiana jest jako zdolność do zastosowania zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu
problemów. W projekcie FIDO umiejętności odnoszą się do faktycznego wykrywania
dezinformacji i fałszywych treści w różnego rodzaju mediach.
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Kompetencja natomiast oznacza umiejętność uczestnika warsztatów do samodzielnego
stosowania wiedzy i jej praktycznego wykorzystania, określonych w efektach uczenia.
Wszystkie powyższe elementy zostały uwzględnione w zadaniach zaprojektowanych przez
zespół partnerów FIDO.

6. Metodologia prowadzenia ćwiczeń warsztatowych
Living Labs są formułą warsztatów szkoleniowych, podczas których trenerzy prezentują
przygotowany materiał grupie docelowej i angażują uczestników do aktywnego udziału w
ćwiczeniach.
Do przeprowadzenia warsztatów, każda organizacja partnerska wybiera trenera lub trenerów
z doświadczeniem w komunikacji i mediach. Osoby prowadzące szkolenia mają za zadanie
wyjaśnić zagadnienia i wyzwania związanie z dezinformacją w mediach tradycyjnych,
internetowych i społecznościowych.
Trenerzy prowadzą warsztaty zgodnie z poniższymi wytycznymi, tak aby zaangażować
uczestników, ułatwić otwartą wymianę poglądów i zebrać informacje zwrotne.
Podejście partycypacyjne jest kluczowym aspektem warsztatów szkoleniowych. Aktywne
zaangażowanie uczestników pozwala na uwzględnienie ich pomysłów i opinii na temat tego,
jak w dzisiejszych czasach przebiega komunikacja, odbiór wiadomości i obieg (dez)informacji.
Podejście to obejmuje również praktyczne aktywności oraz dyskusję i wymianę poglądów z
innymi uczestnikami szkolenia.
Angażowanie uczestników polega m.in. na zadawaniu pytań, zachęcaniu seniorów do
przemyśleń, wymiany argumentów i wyciągania wniosków. Priorytetem jest moderowanie
dyskusji w taki sposób, żeby odnieść się do przykładów podawanych przez grupę, nie tracąc
przy tym z oczu głównego tematu szkolenia.
Praca w małych grupach pozwala na przeprowadzenie ćwiczeń utrzymujących zaangażowanie
uczestników i pozwalających na interakcje w zespołach różnej wielkości. W niektórych
ćwiczeniach mogą uczestniczyć np. dwie grupy zwracające się do siebie w ramach debaty lub
odgrywania ról.
Pomoce wizualne stanowią jeden z podstawowych elementów projektu FIDO. Współpraca z
tymi partnerami projektu, którzy są ekspertami w dziedzinie kreatywności i sztuki, pozwala
wykorzystać wiedzę ekspercką i zaproponować najbardziej odpowiednie treści, pomoce
wizualne i media, do wykorzystania w czasie warsztatów.
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7.Plan warsztatu
Organizacje partnerskie organizują szkolenia zgodnie z następującymi wytycznymi:
Liczba uczestników warsztatu: między 10 a 15 osób powyżej 65-ego roku życia, z lokalnej
społeczności w danym kraju.
Czas trwania: 1 godzina / 1 godzina i 15 minut (optymalna długość dla zapewnienia uwagi i
skupienia uczestników. Czas przewidziany na główne zadania warsztatowe to 30-35 minut).
Co do zasady, każdy warsztat powinien zawierać szczegółowe omówienie co najmniej dwóch
tematów dotyczących fałszywych wiadomości i dezinformacji.
W praktyce szkolenia Living Labs opierają się na modułach tematycznych opracowanych przez
partnerów projektu; struktura warsztatu jest przedstawiona w tabeli poniżej.

Aktywność

Czas

Powitanie uczestników oraz krótka prezentacja projektu FIDO i
organizatora szkolenia

3’

Ćwiczenie na rozgrzewkę

10’

Temat 1

20’

Przerwa

5’

Temat 1

20’

Omówienie i krótka dyskusja

5’

Zamknięcie szkolenia i podsumowanie

2’

W powyższym planie uwzględnione są ewentualne opóźnienia wynikające z dłuższej realizacji
zadań, dodatkowych pytań, dyskusji itp., dlatego całkowity czas trwania warsztatu
przewidziano na co najmniej półtorej godziny.
W kolejnych częściach dokumentu przedstawione są propozycje ćwiczeń na rozgrzewkę oraz
tematy, do wyboru dla trenerów warsztatów Living Labs. Edukatorzy mogą decydować o
kolejności zadań lub pominąć określone tematy, w celu zaspokojenia potrzeb szkoleniowych i
w odpowiedzi na zainteresowania danej grupy uczestników. Elastyczność takiego podejścia
pozwala również na zmiany i ulepszenia zawartości i formy szkolenia.
.

8

8. Ćwiczenia na rozgrzewkę
8.1 Prawda czy kłamstwo?

Czas przewidziany na ćwiczenie

5-10 minut

W oryginalnej wersji gry uczestnicy są proszeni o zapisanie na kartkach
trzech zdań na swój temat – dwóch prawdziwych i jednego kłamstwa. Po
bardzo krótkim przedstawieniu się (bez udzielania konkretnych wskazówek na
temat informacji zapisanych na kartkach), uczestnicy próbują odgadnąć, które
stwierdzenie jest kłamstwem.
Osoby biorące udział w warsztacie zapisują trzy fakty na swój temat. Ze
względu na ograniczony czas, trener może zdecydować, że grupa będzie
zgadywać nieprawdziwe informacje na temat tylko dwóch lub trzech
wybranych osób.
Przed rozpoczęciem ćwiczenia trener wyjaśnia na swoim przykładzie zasady
gry, wyświetlając na ekranie przygotowane wcześniej dwa fakty i 1 kłamstwo
na swój temat. Wskazane jest, żeby zdania były jak najbardziej zaskakujące,
np.:
1. Spędziłam kiedyś wakacje w Japonii.
2. Mam piątkę rodzeństwa.
3. Nigdy nie jadłam sushi.
Powyższe przykłady mogą wydawać się nieco niezwykłe, ale warto pamiętać,
że na potrzeby gry i w celu przełamania pierwszych lodów, zdania powinny
spełniać poniższe warunki:
1. Być zaskakujące lub niecodzienne.
2. Być zrozumiałe dla uczestników.
3. Być rozpoznawalne w kontekście kodów kulturowych w danym kraju.
Przykłady dla polskich uczestników szkolenia
1. Nigdy nie byłam na Mazurach
2. Byłam statystką na planie M jak Miłość
3. Nie potrafię upiec makowca.
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W zależności od zaangażowania uczestników, trener zaprasza do udziału w
kolejnej rundzie lub rundach gry chętne osoby z grupy. Ochotnicy
przedstawiają swoje zdania ustnie lub przekazują kartki trenerowi do
zaprezentowania na ekranie pozostałym osobom z grupy. Następuje kolejna
runda głosowania.
Celem ćwiczenia jest przełamanie lodów w grupie, poprzez dzielenie się
zabawnymi i ciekawymi informacjami na własny temat. Jednocześnie temat gry
pozostaje związany z tematem projektu FIDO i warsztatów Living Labs –
fałszywymi wiadomościami, kłamstwami oraz dezinformacją. W trakcie gry
uczestnicy mogą czuć, że nie mają wystarczających narzędzi lub informacji,
aby poprawnie ocenić sytuację i wskazać zmanipulowane informacje
(podobnie jak dzieje się to w np. w przypadku postów w mediach
społecznościowych lub artykułów w sieci). Trener powinien podkreślić, że
celem warsztatu jest dostarczenie uczestnikom narzędzi wspomagających
rozpoznawanie fałszywych wiadomości.

Materiały i pomoce
dydaktyczne

Komputer, rzutnik i
ekran
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8.2 Porozmawiajmy

Czas przewidziany na ćwiczenie

3 minuty

Pytania na początek:
Ile osób w grupie korzysta z mediów społecznościowych?
Z których?
Kto zna pojęcie i zjawisko „farmy trolli”?
Celem ćwiczenia jest przedstawienie uczestnikom szkolenia zjawiska farm
trolli, ich sposobów działania oraz związanych z nimi zagrożeń dla
użytkowników mediów społecznościowych. Treść i kontekst krótkiej
prezentacji będą dostosowane do odpowiedzi uczestników warsztatów na
pytania powyżej.
Jeżeli okaże się, że uczestnicy nie korzystają np. z Twittera, trener nie będzie
podawał przykładów z nim związanych, ale skoncentruje się na mediach
społecznościowych, które są znane osobom uczestniczącym w szkoleniu.

Materiały i pomoce dydaktyczne

Brak
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8.3 Prawda czy fałsz?

Czas przewidziany na
ćwiczenie

10 minut

Uczestnicy mają za zadanie odgadnąć czy poniższe tytuły są prawdziwe
czy fałszywe. (Prawidłowe odpowiedzi – w nawiasach)
1.
2.

Z powodu inflacji sklepy zaczynają sprzedaż draży kokosowych na sztuki (F)
Nowy dowód na szkodliwość plastiku. Butelki, które robią głośne PYK!! nocą,
główną przyczyną zawałów serca. (F)
3. Wigilijna akcja Wojsk Obrony Terytorialnej. Zachęcają do włożenia druciku
kolczastego pod obrus. (F)
4. ZUS stawia Polakom za przykład skromną panią Elżbietę. Po 70 latach pracy,
nadal nie idzie na emeryturę. (F)
5. Polka opowiada o życiu w muzułmańskim kraju: „Piją alkohol, nawet dużo”.
(P)
6. Naukowcy odkryli pierwszą czarną dziurę, która jest przechylona i obraca się
na boku. (P)
7. Norweska biegaczka przez 2 lata nie mogła wystartować przez maść na
wargi. Dziś los się odmienił. (P)
8. Salma Hayek pokazała się bez grama makijażu. Dacie wiarę, że ma 55 lat?
(P)
9. Ta wyspa poszukuje osoby na stanowisko... króla! Wśród wymagań picie
piwa. (P)
10. Orlen inwestuje w krowie gazy! To naprawdę nie żart. (P)

Źródła:
aszdziennik.com
onet.com
fakt.pl
Pytania do dyskusji
Co to są fałszywe wiadomości?
Czy mieliście Państwo okazję natrafić w sieci na nieprawdziwe informacje?
Jeśli tak, co pozwoliło zorientować się, że przekaz jest fałszywy?
Jakie są przyczyny i konsekwencje rozprzestrzeniania się fałszywych
wiadomości w Internecie i mediach społecznościowych?

Materiały i pomoce
dydaktyczne

Lista aktualnych tytułów (z
portali internetowych, do
odczytania przez trenera.
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8.4 Rzut kostką

Czas przewidziany na
ćwiczenie

10 minut

Osoby biorące udział w warsztacie otrzymują klasyczną kostkę do gry, na
której kropki zastąpione są innymi symbolami (np. wykresami kołowymi,
kolorami, liniami lub odręcznie napisanymi cyframi).
Następnie uczestnicy zostaną poproszeni o grę w parach w kilku kolejkach:
rzuty kostką i porównanie wyników; wygrywa osoba, która wyrzuciła wyższą
liczbę.
Celem aktywności jest interakcja między uczestnikami szkolenia w formie
zabawy oraz wprowadzenie tematu manipulacji danymi: te same liczby
mogą być przedstawione w sposób jasny i przejrzysty lub nieprawidłowy
i manipulacyjny. Niektóre cyfry na kostce będą czytelne, inne prawie
niemożliwe do rozszyfrowania, ale wszystkie będą danymi liczbowymi.

Materiały i pomoce
dydaktyczne

Kostki do gry, kartki

8.5 Nauka czy mit?

Czas przewidziany na
ćwiczenie

8 minut

Trener rozpoczyna dyskusję od pytania do uczestników:
Czy znają Państwo jakiekolwiek teorie, które kwestionują ogólnie przyjęte
(naukowe) fakty?
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Jeśli uczestnicy warsztatu wymienią przykłady, trener zapyta, czy wiedzą,
jakie argumenty są przedstawianie przez twórców teorii spiskowych
przeciwko dowodom naukowym.
Po wstępnej dyskusji, trener przedstawi przykład pseudonauki lub teorii
spiskowej:
1.Towarzystwo Płaskiej Ziemi (Ziemia jest płaska, a nie okrągła; nie ma
grawitacji).
Wyobraź sobie dwie osoby, jedną na biegunie północnym, a drugą na
południu. Jeśli istnieje grawitacja, są one „ściągane” w dół. Teraz wyobraź
sobie, że osoba z bieguna północnego chce odwiedzić drugą osobę (załóżmy,
że idziemy). Kiedy doszłaby do połowy, zostałaby „ściągnięta” w dół, opuściła
powierzchnię Ziemi i poleciała w kosmos. Rządy ukrywają, że Ziemia jest
płaska, ponieważ kradną pieniądze przeznaczone na tzw. programy
kosmiczne (zdjęcia z kosmosu są przerabiane w Photoshopie).
2.Zaprzeczanie zmianom klimatu
Poziomy gazów cieplarnianych oraz temperatury zmieniały się kilkukrotnie w
historii Ziemi.
Ludzkość nie może wytworzyć podawanych ilości gazów cieplarnianych.
Zmiany klimatyczne to propaganda aktywistów ekologicznych.
Po prezentacji nastąpi krótka dyskusja na temat zasadności przedstawionych
przykładów i argumentów.

Materiały i pomoce
dydaktyczne

Brak
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8.6 Stereotypy

Czas przewidziany na
ćwiczenie

3 minuty

Stereotypy są na stałe wpisane w nasze umysły i mają wpływ na osąd sytuacji
lub informacji, z czego często nie zdajemy sobie sprawy. Ćwiczenie pozwoli
zrozumieć nieuświadomione mechanizmy tendencyjnego myślenia w
codziennym życiu. Uczestnicy otrzymują wydrukowany formularz z listą
zawodów.
Zadanie polega na tym, żeby wyobrazić sobie osobę wykonującą dany
zawód, która pierwsza przychodzi na myśl. Uczestnicy są proszeni o
zapisanie pierwszych skojarzeń; po wypełnieniu formularzy przez wszystkich,
trener zadaje – dla każdego z wymienionych zawodów – następujące pytania:
•
•
•
•
•

Jakiej rasy lub narodowości jest osoba wykonująca zawód?
Jakiej jest płci?
Czy osoba, o której Państwo pomyśleli jest określonej orientacji
seksualnej? Jeżeli tak, to jakiej?
Czy ta osoba jest w jakimś stopniu niepełnosprawna?
Jakie założenia przyjęli Państwo wypełniając formularz?

Krótka dyskusja jest wprowadzeniem do kolejnego ćwiczenia na ten sam
temat.

Materiały i pomoce
dydaktyczne

Wydruki formularzy
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8.7 Opowiedz mi historię

Czas przewidziany na
ćwiczenie

30 minut

Uczestnicy są proszeni o opowiedzenie niesamowitej, niewiarygodnej,
zabawnej lub przerażającej historii, pozostałym osobom w grupie lub osobie, z
którą pracują w parze.
Niektóre opowieści będą prawdziwe (ok. 20%), inne fikcyjne (ok. 80%), trener
poprosi wszystkich o wybranie losu z literą P(rawdziwa historia) lub
F(fałszywa historia) i niepokazywanie go pozostałym uczestnikom.
Grupa ma 5 minut na przygotowanie historii.
Zadaniem uczestników jest opowiadanie w taki sposób, żeby historie
brzmiały przekonująco i wiarygodnie.
Grupa ma 15 minut na podzielenie się opowieściami, w parach grupach
lub na forum (do decyzji prowadzącego szkolenia, w zależności od
liczebności grupy)
Zadaniem słuchaczy jest zadawanie pytań i zdecydowanie, czy dana
historia jest prawdziwa czy fałszywa (5 minut):
W przypadku ćwiczeń grupowych będzie to odbywało się poprzez głosowanie
(podniesienie rąk)
W przypadku pracy w parach rozmówcy zadecydują indywidualnie.
Dyskusja (10 minut):
Co sprawiło, że fikcja brzmiała prawdziwie?
Co pomogło odkryć fałszywe informacje?

Materiały i pomoce
dydaktyczne

Losy z literami P i F (np.
koperty z karteczkami)
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8.8 Napisz tytuł

Czas przewidziany na
ćwiczenie

20 minut

Uczestnicy są proszeni o wygenerowanie sensacyjnych nagłówków,
zgodnie z instrukcją prowadzącego szkolenie.
Każdy uczestnik ma do dyspozycji coś do pisania i kostkę do gry.
Trener odczytuje instrukcję i podaje słowa do wykorzystania w nagłówku.
(10 minut)
Instrukcja
Mają Państwo trzy rzuty kostką, każda wyrzucona liczba wskaże słowo do
wykorzystania w sensacyjnym tytule prasowym.
1 rzut wskaże OSOBĘ
2 rzut wskaże CZYNNOŚĆ
3 rzut wskaże DODATKOWE SŁOWO
Należy wykorzystać wszystkie trzy słowa w dowolnej formie
gramatycznej; można dodawać nowe dodatkowe słowa

OSOBA

CZYNNOŚĆ

OBJECTS

1Blogger
2Tygrys
3Uciekinier
4Dziadek
5Kierowca
6Prezydent

1ukradł
2uciekł
3pożarł
4tańczył
5odkrył
6pojechła

1pączki
2kwiatki
3koszyk
4nowa powieść
5pluszak
6kelnerka

Uczestnicy przygotowują się i czytają swoje tytuły prasowe. (10 minut)

Materiały i pomoce
dydaktyczne

Kostki do gry (1 na
uczestnika), kartki i
długopisy
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9. Fałszywe wiadomości i dezinformacja
9.1 Deepfake
9.1.1 Wstęp

W tej części szkolenia zostanie omówione i wyjaśnione na przykładach, zjawisko
określane w jako deepfake (ang. deep – głęboka fake – podróbka). Uczestnicy
dowiedzą się, jak powstają zmanipulowane obrazy i filmy, kiedy i w jaki sposób
pojawiły się one w Internecie oraz jak trafiły do mediów społecznościowych.
W dalszej części trener wyjaśnia zagrożenia związane z zaawansowanym
fotomontażem i sfabrykowanymi nagraniami głosu. Uczestnicy zostaną zaproszeni do
zastanowienia się, dlaczego informacje przekazywane za pomocą fałszywych
obrazów i filmów mogą być szkodliwe. Trenerzy zademonstrują, jak rozpoznawać
zmanipulowany przekaz wizualny i umożliwią uczestnikom przećwiczenie tej
umiejętności na konkretnych przykładach.

Prowadzący szkolenie przedstawia dwa przykłady
zaawansowanego montażu (posty w mediach
społecznościowych, artykuły) podając krótką definicję
tego czym jest deepfake, w teorii i praktyce. Ćwiczenie
obejmuje następujące tematy:

Cel
ćwiczenia

1. Co to jest deepfake (definicja)?
2. Jak działa?
3. Jak powstaje (szczegóły techniczne)?
4. Wskazówki i sugestie, jak rozpoznać manipulacje w
obrazach i nagraniach video
Pod koniec modułu uczestnicy będą świadomi istnienia
technologii zaawansowanego montażu oraz związanych z
nim zagrożeń w kontekście fałszywych wiadomości i
dezinformacji.
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9.1.2 Teoria

Deepfake może być obrazem, filmem lub dźwiękiem wygenerowanym komputerowo przy
użyciu algorytmów. Tworzenie zmanipulowanych zdjęć i nagrań wideo polega na pobraniu
danych lub informacji z istniejącego pliku i sfabrykowaniu obrazu lub filmu, który do
złudzenia przypomina oryginał. Zmiany wprowadzane przez twórców przerabianych plików
służą ich własnym celom. Możliwe jest na przykład odtworzenie głosu konkretnej osoby,
wygenerowanie dowolnego tekstu mówionego i nałożenie go na film, tak aby stworzyć
iluzję prawdziwej wypowiedzi.
Najczęstsze i najprostsze modyfikacje deepfake to obrazy z przerobionymi niewielkimi
fragmentami zdjęcia, np. twarzy. Algorytm pozwala zastąpić szczegóły (włosy, oczy,
mimikę itp.) i podmienić twarz jednej osoby na inną.
Wraz z rozwojem technologii, komputery i oprogramowanie stosowane w manipulacjach
deepfake umożliwiły stosunkowo proste i szybkie produkowanie zdjęć i filmów na
podstawie autentycznych materiałów. Fałszywe nagrania wideo są szczególnie
niebezpieczne, ponieważ pozwalają na odtworzenie głosu osób i fabrykowanie w ten
sposób całych wypowiedzi, stwarzających pozory wiarygodności.
Deepfake jest stosunkowo nowym zjawiskiem. Pierwsze manipulacje pojawiły się w 2017
roku w Internecie (Reddit), gdzie użytkownicy doświadczeni w komputerowej obróbce
obrazu, zaczęli wstawiać twarze znanych osób, przede wszystkim do filmów
pornograficznych. 99% fałszywych zdjęć i filmów wyprodukowanych do roku 2019 miało
taki właśnie charakter. Obecnie manipulacje nadal dotykają celebrytów, ale mają raczej
charakter żartobliwy, np. zamiany twarzy mężczyzny i kobiety.
Dlaczego manipulacje deepfake są niebezpieczne?
Odnotowano przypadki fałszywych filmów z wykorzystaniem wizerunku polityków i osób
publicznych, np. afrykańskich ministrów lub gubernatorów regionalnych. Osoby pokazane
na nagraniach składały oświadczenia, które były całkowicie fałszywe, było więc jasne, że
celem twórców było wywołanie zamieszania i chaosu. Do tej pory w Europie nie mamy
przykładów takich manipulacji, chociaż duża część materiałów deepfake jest wymierzona
w znane osoby.
Przykłady
Tom Cruise?
[Link do filmu z Tomem Cruise]
Tom Cruise jest rozpoznawalnym aktorem, więc jego wypowiedzi docierają do wielu
odbiorców; w tym wypadku fałszywe treści mogą wywołać zaskoczenie, dyskusję, ale nie
prowadzą do niestabilności politycznej.
Co jednak, gdyby bohaterem filmu był np. Donald Trump?
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[Link do filmu z Donaldem Trumpem]
Technologia
Komputer wykorzystuje jednocześnie dwa algorytmy, z których jeden bada treść, z której
czerpie dane i „inspirację”, zgodnie z instrukcjami programisty. Generowane są treści,
które testuje kolejny algorytm, wykrywając materiały rozpoznawalne jako fałszywe.
Informacje zwrotne są wykorzystywane jako dane wejściowe do tworzenia ulepszonych
treści, czyli takich, które będą jak najbliższe autentycznym nagraniom. W ten sposób oba
algorytmy uczą się od siebie, stale podnosząc jakość materiałów. Właśnie ten organiczny
proces charakterystyczny dla programowania ewolucyjnego („głębokiego uczenia”) dał
nazwę zjawisku deepfake.
Dodatkowe wskazówki i sugestie
„Ludzie muszą się nauczyć bardziej krytycznego spojrzenia na serwowane treści. Opinia
publiczna zdaje sobie sprawę, że zdjęcia można przerabiać w Photoshopie, ale ludzie nie
mają świadomości, że można to również robić z materiałami wideo”. (cytat autora
materiału symulacyjnego 3D do gier wideo i filmów).

John Oliver_Swap.jpg

Materiały i
pomoce
dydaktyczne
Tom Cruise
https://www.tiktok.com/@deeptomcruise/video/69607079128639439
41?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
Donald Trump
https://www.youtube.com/watch?v=hoc2RISoLWU&t=6s
9.1.3 Ćwiczenie
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Nazwa
ćwiczenia

Co tu nie gra?

Czas
przewidziany
na ćwiczenie

20 minut

Celem tego zadania warsztatowego jest zwiększenie
świadomości i praktyczne przećwiczenie rozpoznawania
fałszywych wiadomości w sieci, ze szczególnym
uwzględnieniem zjawiska deepfake.

Cel
ćwiczenia

Uczestnicy warsztatów Living Labs będą mieli okazję
zaobserwować niespójności w zmanipulowanych obrazach i
filmach, w porównaniu z autentycznymi materiałami, w
kontekście:
1) rozpowszechniania treści w różnych rodzajach mediów
2) wyróżników które pomagają je rozpoznać
Uczestnicy szkolenia będą również rozwijać umiejętność
krytycznego myślenia, która jest kluczową kompetencją dla
osób korzystających z zasobów i informacji dostępnych w
Internecie.

Po dokładnym przejrzeniu literatury naukowej dotyczącej
deepfake oraz najnowszych badań na ten temat, została
opracowana metoda pracy warsztatowej na materiałach
dostępnych w sieci.

Opis
ćwiczenia

Prowadzący szkolenie prezentuje uczestnikom 3-4 przykłady
zmanipulowanych treści, takich jak obrazy, wideo lub
przemówienia.
Po objerzeniu materiałów i krótkim wprowadzeniu tematu
przez trenera, uczestnicy są proszeni o krótką dyskusję w
grupach i wskazanie tych elementów, które ich zdaniem mogą
świadczyć o manipulacji.
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Przykład 1
Kevin sam w domu
[Materiały]
Czy znają Państwo ten film? Proszę się uważnie przyjrzeć
zdjęciu; jak Państwo myślą, czy jest ono autentyczne?
Sylvester Stallone
[Materiały]
Dyskusja
Wskazówki pomocne w wykrywaniu podrobionych zdjęć:
Nienaturalny wyraz twarzy
Brak emocji
Dziwna pozycja ciała
Sztuczne kolory
Nienaturalne włosy i zęby
Niska jakość dźwięku (w przypadku nagrań)
W zasadzie wszystkie obrazy online mogą być fałszywe.
Dobrze jest przyjrzeć się wszystkim szczegółom, a w
przypadku wątpliwości, sprawdzić, czy materiał jest
autentyczny.
Przykład 2
Orędzie królowej
https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/krolowa-elzbieta-oredzieboze-narodzenie-deepfake
https://www.press.pl/tresc/64349,channel-4-krytykowany-zadeepfake-z-krolowa
[Osoba prowadząca szkolenie odtwarza wideo].
Co sądzą Państwo o tym filmie? Czy Państwa zdaniem jest
prawdziwy czy sfabrykowany?
Widzieliśmy przemowę królowej Wielkiej Brytanii, wygłoszoną
przed Świętami Bożego Narodzenia. Podobnie jak ma to
miejsce w innych krajach, również w Polsce, pod koniec roku
głowa państwa składa obywatelom życzenia i wygłasza orędzie
do narodu.
[Trener daje grupie uczestników czas na krótką na dyskusję]
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Nagranie rzeczywiście wygląda na prawdziwe – czy jednak
zwrócili Państwo uwagę na to, co mówiła królowa? Kilka
fragmentów przemówienia brzmiało co najmniej dziwnie, nie
sądzą Państwo?
Takim przykładem szczegółem może być następujące zdanie:
„Jednak w BBC nie zawsze mogłam mówić otwarcie i z głębi
serca. Dlatego jestem wdzięczna Channel 4 za to, że mogę
mówić wszystko, co mi się podoba i nikt nie wkłada mi słów w
usta”.
Może się również wydawać nieco dziwne, że przemówienie
królowej Anglii nie jest emitowane w BBC, prawda? To
przecież ogólnokrajowa stacja telewizyjna, a królowa narzeka
na nią w programie na żywo!
Innym niepasującym elementem, na który mogli Państwo
zwrócić uwagę jest zdanie poniżej:
„Zeszły rok to czas, kiedy większość z Was, z powodu braku
papieru toaletowego, w końcu zrozumiała, jak to jest mieć
kłopoty na tronie”.
Chociaż jest to bardzo zabawne, czy uważają Państwo za
prawdopodobne, że królowa wspominałaby o papierze
toaletowym w Boże Narodzenie?
To nagranie zostało sfabrykowane w technologii deepfake.
Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że głos królowej na
filmie nie jest dubbingowany, ale wytworzony komputerowo.
.
Istotna jest świadomość, że w dzisiejszych czasach możliwości
techniczne ułatwiają manipulacje obrazami i materiałami video
w bardzo skuteczny sposób. Warto więc dokładnie i
krytycznie przyglądać się zdjęciom i filmikom w sieci i
zachować ostrożność, jeżeli wydają się one podejrzane,
bezsensowne lub absurdalne.
Intencją twórców nagrania było zwrócenie uwagi na zagrożenia
związane z fałszowaniem zdjęć i filmów w Internecie, jednak
wielu Brytyjczyków skrytykowało ten pomysł.
•

Co Państwo sądzą o takiej formie sygnalizowania
zagrożeń związanych z fałszywymi wiadomościami?
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Materiały dodatkowe
Deepfake – realne zagrożenie?
https://www.youtube.com/watch?v=qvXa3t5Wc6o
Deep fake o deep fake
https://www.youtube.com/watch?v=zA0W8DadBW0
•
•
•

Jak powstają materiały typu deepfake?
Jakie przykłady zmanipulowanych zdjęć lub filmów
zapamiętali Państwo?
Jakie zagrożenia niesie technologia deepfake?

Kevin sam w domu (deepfake)

Materiały i
pomoce
dydaktyczne

Sylvester Stallone

Kevin sam w domu (oryginał)
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9.1.4 Podsumowanie
a. Co to jest deepfake?
b. Jak można rozpoznać zmanipulowane zdjęcia i filmy?
c. W jakim celu fabrykowane są fałszywe obrazy i nagrania?

9.2 Farmy trolli
9.2.1 Wstęp

W tej części szkolenia zapoznają się z pojęciem „farmy trolli” jako narzędzia
manipulacji opinią publiczną, służącego dezinformacji.
Trener zadaje pytania wprowadzające:
• Ilu uczestników korzysta z mediów społecznościowych i z których?
• Czy znają Państwo określenie „farma trolli”?
Uczestnikom zostaną zaprezentowane dwa przykłady zmanipulowanych kampanii w
mediach społecznościowych. W kolejnej części warsztatu trener poprosi uczestników
o ocenę, czy przedstawione przykłady dotyczą zorganizowanej kampanii, czy też
prawdziwych użytkowników mediów społecznościowych; po tym zadaniu trener
zaprosi osoby biorące udział w warsztatach do dyskusji.
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Cel
ćwiczenia

Seniorzy uczestniczący w szkoleniu będą potrafili
rozpoznać, śledzić i zareagować na komentarze tworzone
przez farmy trolli. Celem warsztatu jest przekazanie wiedzy
na temat przyczyn i motywów tworzenia zmanipulowanych
opinii w sieci. Wiedza ta posłuży uczestnikom szkolenia do
identyfikacji trolli w znanych im mediach
społecznościowych.
Nadrzędnym celem ćwiczeń warsztatowych jest rozwój
umiejętności cyfrowych.

9.2.2 Teoria

Po zapoznaniu uczestników ze wstępem do tematu, prowadzący szkolenie
zademonstruje przykładowe komentarze pisane na zamówienie przez farmy
trolli na Facebook’u (przy założeniu, że uczestnicy warsztatu z niego
korzystają) oraz na portalach informacyjnych w Internecie w sekcji
komentarzy.
Trener moderuje krótką dyskusję z uczestnikami na temat komentarzy,
zachęcając uczestników do wyrażenia swojego zdania i dalszej dyskusji na
temat możliwych przyczyn i motywów zleceniodawców farm trolli. Trener
podsumowuje opinie, wcześniejsze doświadczenia i wnioski uczestników oraz
zachęca do krytycznej oceny komentarzy pisanych w sieci. (8 minut)
W tej części szkolenia trener przedstawia przykłady aktywności trolli (np.
podczas kampanii wyborczej) w kontekście tematów, stron i mediów
społecznościowych, interesujących dla grupy osób szkolących się w danym
kraju.
Przykłady fałszywych kont społecznościowych trolli w Polsce*:
https://twitter.com/kopacz_renata
https://mobile.twitter.com/tvpolakow_1
https://twitter.com/miro_kruk
*Na podstawie informacji nesweek.pl i https://noizer.pl/co-to-sa-farmy-trolli-ipo-co-one-sa/
Co to są farmy trolli?
Zorganizowane grupy osób, które prowadzą kampanie internetowe na
zlecenie organizacji lub firm, mających na cel zantagonizowanie społeczności
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internetowej, ingerencje w opinie polityczne, manipulowanie opinią publiczną
lub wpływanie na decyzje użytkowników. Farmy trolli mogą tworzyć wrażenie
autentycznej społeczności zwolenników określonej ideologii, programu
politycznego lub fanów danego produktu albo usługi. Grupy trolli
posługujących się fałszywymi kontami nie reprezentują opinii publicznej, ale
interesy np. ugrupowania politycznego, lobby i organizacji komercyjnych,
które zlecają i finansują ich działalność.
Celem tej części warsztatu jest rozwój umiejętności cyfrowych osób
biorących udział w szkoleniu; rekomendujemy ich budowanie na
wcześniejszych doświadczeniach uczestników w mediach społecznościowych
i portalach internetowych
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9.2.3 Ćwiczenie

Nazwa
ćwiczenia

Troll czy nie troll?

Czas
przewidziany
na ćwiczenie

5 minut

Cel
ćwiczenia

Opis
ćwiczenia

Ćwiczenie pozwoli uczestnikom dowiedzieć się więcej o
fałszywych kontach w mediach społecznościowych i
kampaniach manipulowanych przez farmy trolli. Zadanie
pomoże zwiększyć świadomość seniorów jako użytkowników
sieci, zachęci do krytycznej oceny komentarzy w Internecie
oraz ukształtuje ich jako odpowiedzialnych użytkowników
mediów.

Trener przedstawia przykłady fałszywych użytkowników oraz
zaprezentuje organizację zmanipulowanej kampanii. Zadaniem
uczestników będzie wyszukiwanie fałszywych i autentycznych
kont w mediach społecznościowych. Ćwiczenie jest w
założeniu interaktywne i pozwala wykorzystać teoretyczna
wiedzę przekazaną w tej części warsztatu.
Uczestnicy są zaproszeni do dyskusji w grupie.

Materiały i
pomoce
dydaktyczne

Komputer, rzutnik i ekran

9.2.4 Podsumowanie
a. Proszę wymienić trzy rzeczy, których nauczyli się Państwo podczas
warsztatów.
b. Czy sposób, w jaki korzystają Państwo z mediów społecznościowych zmieni
się w jakikolwiek sposób po szkoleniu?
c. Czy po dzisiejszej sesji czują się Państwo pewniej jako użytkownicy sieci?
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9.3 Manipulacje językowe
9.3.1 Wstęp

W tej części warsztatu uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób język jest używany do
manipulowania uwagą i wrażeniami odbiorców treści w mediach online.

Cel
ćwiczenia

•
•
•
•

Jak rozpoznać clickbait?
W jaki sposób konstruowane są sensacyjne
nagłówki?
Jak rozpoznawać próby dezinformacji?
Jaki język dominuje w fałszywych wiadomościach?

9.3.2 Teoria

Fałszywe wiadomości pisane są językiem, który ma za zadanie przyciągnąć uwagę
do potencjalnie sensacyjnych treści, wywołać silne emocje u odbiorców i
spowodować, że zostaną one spontanicznie rozesłane do jak największej ilości
osób.
Istnieje kilka typowych znaczników stylu autorów fałszywych wiadomości,
jednak należy pamiętać, że język jest rzadko jedynym kryterium, na podstawie
którego można rozpoznać zmanipulowany tekst.
Jednym z elementów, na który warto zwrócić uwagę są sensacyjne tytuły artykułów
(np. Wszyscy o tym mówią!), często w formie pytań, pisane wielkimi literami lub z
nadmierną ilością wykrzykników. Język w jakim pisane są fałszywe wiadomości jest
zazwyczaj potoczny (czasami niegramatyczny). Ton tekstu jest emocjonalny,
artykuł lub wpis prezentuje zazwyczaj tylko jeden aspekt zagadnienia i uproszczoną
jednostronną perspektywę.
Chociaż fałszywe wiadomości naśladują styl rzetelnego dziennikarstwa,
częste użycie słów i wyrażeń takich jak „genialny”, „szok”, „wstrząsający” lub
„śmiertelnie niebezpieczny” może być sygnałem ostrzegawczym.
W przyszłości sztuczna inteligencja będzie odgrywać główną rolę w analizie
językowej treści w Internecie, na tej podstawie będzie można określić
prawdopodobieństwo autentyczności tekstu; na tę chwilę użytkownicy sieci są
zdani na własny osąd.

29

9.3.3 Ćwiczenie

Nazwa
ćwiczenia

Clickbaity

Czas
przewidziany
na ćwiczenie

25-30 minut

Cel
ćwiczenia

Zwiększenie świadomości uczestników na temat sposobów
przykuwania uwagi przy pomocy sensacyjnych tytułów.

Część 1 (5-10 minut)
•

•

Trener prosi uczestników o przejrzenie informacyjnego
portalu internetowego i wybranie 5 najbardziej
interesujących artykułów, które uznają za warte
przeczytania.
Trener tworzy listę najatrakcyjniejszych tytułów dla
całej grupy.

Dyskusja

Opis
ćwiczenia

•
•
•

Co przyciągnęło uwagę uczestników szkolenia do
konkretnych materiałów?
Czy w nagłówkach znalazły się jakieś słowa typowe dla
sensacyjnych tytułów prasowych? Jeżeli tak, to jakie?
Czy treść artykułów spełnia oczekiwania czytelników?

Część 2 (20 minut)
•

Trener dzieli uczestników w pary lub na małe grupy;
zadanie polega na wyobrażeniu sobie siebie jako
dziennikarzy, którzy muszą wymyśleć sensacyjne
nagłówki do artykułów, tak aby przyciągnęły uwagę
czytelników i wygenerowały jak największą liczbę
kliknięć.
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•
•

Materiały i
pomoce
dydaktyczne

Trener podaje treść artykułów.
Grupa wybiera najlepsze clickbait’y (w drodze
głosowania)

Urządzenia z dostępem do Internetu
Tablica lub flipchart, pisaki
Wydruki artykułów z usuniętymi tytułami

9.3.4 Ćwiczenie #2

Nazwa
ćwiczenia

Język fałszywych wiadomości

Czas
przewidziany
na ćwiczenie

15-30 minut

Cel
ćwiczenia

Zwiększenie świadomości uczestników na temat języka
fałszywych wiadomości.

Trener prosi uczestników o wypełnienie tabeli przykładami
znaczników językowych typowych dla standardowych tekstów
dziennikarskich i fałszywych wiadomości. (15 minut)

Opis
ćwiczenia

Dyskusja i przykłady (opcjonalnie) (15 minut)
✓ Trener może pokazać konkretne przykłady lub
udostępnić teksty pisane w języku typowym dla
manipulowanych treści.
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✓ Prowadzący szkolenie może również poprosić
uczestników o zwrócenie uwagi na język materiałów
internetowych, które będą czytać w nadchodzących
dniach.

Dostęp do Internetu
Ćwiczenie
Wypełnij tabelę przykładami językowymi wskazującymi na
standardowe artykuły dziennikarskie lub fałszywe wiadomości:
Słowa pisane DUŻYMI LITERAMI, słowa o negatywnym
zabarwieniu emocjonalnym, nadużywanie znaków
interpunkcyjnych (np. wielokropka), neutralne słownictwo,
częste użycie przysłówków i przymiotników (np. „kompletnie
pijany”), wykrzykniki w tytułach, tytuły w formie pytań, jasne
wskazanie co jest faktem a co opinią, prezentowanie różnych
punktów widzenia
Standardowe teksty

Fałszywe informacje

Materiały i
pomoce
dydaktyczne

Klucz
Język fałszywych wiadomości pogrubioną czcionką;
pozostałe – standardowe teksty
Słowa pisane DUŻYMI LITERAMI, słowa o negatywnym
zabarwieniu emocjonalnym, nadużywanie znaków
interpunkcyjnych (np. wielokropka), neutralne słownictwo,
częste użycie przysłówków i przymiotników (np.
„kompletnie pijany”), wykrzykniki w tytułach, tytuły w
formie pytań, jasne wskazanie co jest faktem a co opinią,
prezentowanie różnych punktów widzenia

9.3.5 Podsumowanie
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a. Czego nauczyli się Państwo na dzisiejszych warsztatach?
b. Co poszło dobrze? Co się Państwu podobało?
c. Co zmienić w szkoleniu na przyszłość?
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9.4 Dezinformacja i manipulowanie danymi
9.4.1 Wstęp

W tej części warsztatu podkreślimy, w jaki sposób wizualizacja danych może
wprowadzić odbiorców w błąd oraz jak może być wykorzystana do przekazywania
stronniczych treści.
Uczestnicy zapoznają się z ogólnymi zasadami prezentacji danych oraz nauczą się i
przećwiczą krytyczną ocenę wizualizacji statystyk i innych danych liczbowych

W tej części szkolenia skupimy się na wizualizacji danych i
różnicach między obiektywnymi a zmanipulowanymi
informacjami wykorzystującymi dane liczbowe.

Cel
ćwiczenia

Trener udzieli praktycznych wskazówek jak oceniać
prezentowane informacje w krytyczny sposób.
Celem tego ćwiczenia warsztatowego jest umiejętność
oceny czy dane zostały zilustrowane w sposób poprawny,
obiektywny i sensowny.

9.4.2 Teoria

Przykłady błędnych wizualizacji danych
Wizualizacja danych to jeden z kluczowych aspektów rzetelnego dziennikarstwa.
Wykresy i infografiki są często wykorzystywane do podsumowania tematu lub
przyciągnięcia uwagi czytelnika, ale mogą w nieprawidłowy sposób przedstawiać dane i
w rezultacie prowadzić do dezinformacji.
Nie należy lekceważyć tego problemu, ponieważ zazwyczaj źródło danych jest
wiarygodne, ale sposób ich prezentacji daje duże pole do manipulacji.
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[Przykłady zmanipulowanych wizualizacji danych]
Słupki

http://praktykatrenera.pl/manipulacje-w-wykresach-iluzja-w-erze-informacji/

•
•
•

Proszę porównać skale na obu wykresach.
Ile procent zwolenników partii A i B popiera ustawę?
Jaki cel chcieli osiągnąć autorzy wizualizacji?

Krótkie wprowadzenie do teorii zmiennych graficznych
Pojęcie zmiennych graficznych zostało wprowadzone przez Jacquesa Bertina w książce
„Semiologie Graphique” z 1967 roku. Jego praca zawiera teoretyczne podstawy
zobrazowania informacji – przedstawił on obszerną teorię stosowania symboli
graficznych i modeli graficznej prezentacji danych (np. procentowych) oraz ich
porównywania.
[slajdy z wyjaśnieniem pojęcia zmiennych graficznych i ich zastosowanie w mediach]
Przykłady tendencyjnych wizualizacji danych
Problem dezinformacji poprzez manipulowanie prezentacją danych nie jest nowym
zjawiskiem; sposób prezentowania informacji stał się instrumentem perswazji
stosowanym na potrzeby kształtowania poglądów politycznych lub w celach
komercyjnych.
[slajdy z przykładami]
Prawda i manipulacja
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https://czlowiek.info/jak-zmanipulowac-dane-aby-mowiac-nieprawde-nie-sklamac-za-bardzo/

•
•
•

Jeżeli zaszczepionych jest 1% populacji, to czy fakt, że przytłaczająca większość
zakażeń będzie dotyczyć osób niezaszczepionych jest zaskakujący?
Czy jeżeli zaszczepionych jest tylko 1% populacji, zasadne jest wyciąganie
wniosków dotyczących np. skuteczności szczepień?
Jaki cel chciała osiągnąć osoba podająca dane w ten sposób?

Pomijanie istotnych danych

https://stronazdrowia.pl/koronawirus-w-polsce-najnowsze-statystyki-na-11032022-ileosob-jest-zarazonych-ile-zmarlo-sprawdz-najnowsze-dane/ar/c14p1-19908361
•

Jakich ważnych dla odbiorców danych brakuje w zestawieniu?
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Wzrost subwencji, o ile procent?

https://jezykdanych.pl/manipulacje-w-wykresach-6-pulapek

•
•

Ile (procentowo) wzrosła subwencja od roku 2012 do 2020?
Ile (procentowo) wyższy jest słupek 2020 w stosunku do 2012?

Przedziały czasowe

https://jezykdanych.pl/manipulacje-w-wykresach-6-pulapek

•
•
•

Dane z jakich lat są uwzględnione na wykresie?
Czy przedziały czasowe są rytmiczne?
Jaki cel chciał osiągnąć autor wykresu?
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Co jest nie w porządku z tymi słupkami?

http://smarterpoland.pl/index.php/2016/12/grafiki-2016/

•
•

Proszę porównać długość słupków z procentami.
Do jakiej wielkości sumują się wszystkie procenty?

Jak wielki jest ten smog?

http://smarterpoland.pl/index.php/2016/12/grafiki-2016/

•
•

Ile razy większe jest zanieczyszczenie w Krakowie w stosunku do innych miast w
Europie?
Ile razy większy jest symbol na infografice Krakowa w stosunku do pozostałych
miast?
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Rośnie czy maleje?

http://smarterpoland.pl/index.php/2020/12/plebiscyt-na-najgorszy-wykres-roku-2020/

•
•

Co jest dziwnego w tym wykresie?
Jaki cel chcieli osiągnąć autorzy wizualizacji?

Ranking – najlepsza uczelnia?

http://smarterpoland.pl/index.php/2021/12/plebiscyt-na-najgorszy-wykres-roku-2021/

•

Od czego uzależniona jest długość słupków na wykresie?
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Brakujące dane

http://smarterpoland.pl/index.php/2018/12/najgorszy-wykres-2018/

•
•

Dlaczego autorzy wykresu pominęli niektóre lata na wykresie słupkowym?
Co chcieli osiągnąć?
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9.4.3 Ćwiczenie

Nazwa
ćwiczenia

Pokaż mi dane

Czas
przewidziany
na ćwiczenie

15 minut

Cel
ćwiczenia

W tej części warsztatu uczestnicy ocenią obiektywizm i
przejrzystość wizualizacji danych na konkretnych przykładach
z sieci.

Po omówieniu definicji zmiennych graficznych i ich wpływie na
prezentację danych można zastanowić się, czy dane oraz
związanie z nimi treści i pojęcia, są prezentowane w sposób
zrozumiały i bezstronny.
W tej części szkolenia przedstawione zostaną autentyczne
przykłady wizualizacji a uczestnicy warsztatu będą zaproszeni
do dyskusji i odpowiedzi na pytania:

Opis
ćwiczenia

•
•
•
•
•
•

Jaki jest główny przekaz wykresu lub infografiki?
Czy trend jest rosnący czy malejący?
Czy różne wartości procentowe dotyczą tego samego
podzbioru danych?
Czy oznaczenia na wykresie są spójne i łatwe do
odróżnienia?
Czy podane jest źródło danych?
Czy źródło danych jest wiarygodne?

Po analizie przykładowych wykresów lub infografik, trener
zaprosi uczestników do omówienia zbioru danych dotyczących
Facebooka; będzie to przykład globalnego źródła danych.
Zadaniem uczestników będzie zaprezentowanie neutralnych
danych z pozytywnego lub negatywnego punktu widzenia:
statystyki to fakty, ale sposób przedstawienia może zmienić ich
odbiór i postrzeganie.
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Efektem ćwiczenia ma być wizualizacja graficzna „na brudno”,
np. szkic narysowany przez prowadzącego szkolenie, na
podstawie podpowiedzi od uczestników. Osoby biorące udział
w szkoleniu mają za zadanie zastosować techniki i
manipulacje, które zostały omówione wcześniej na
przykładach, w których dopasowywano sposób prezentacji
liczb do danej narracji.

Materiały i
pomoce
dydaktyczne

Komputer, rzutnik i ekran
Tablica i pisaki

9.4.4 Podsumowanie

a. Czy wiedzą Państwo co to jest infografika?
b. Czy zmienili Państwo zdanie na temat wiarygodności infografik?
c. Czy po dzisiejszych zajęciach będą Państwo czuli się pewniej analizując
wykresy i inne formy wizualizacji danych w Internecie?
d. Czy w wiadomościach i innych materiałach w sieci, preferują Państwo
infografiki czy teksty pisane?

9.5 Pseudonauka i teorie spiskowe
9.5.1 Wstęp

Zarówno pseudonauka jak i teorie spiskowe, chociaż są odrębnymi zjawiskami, mają
ze sobą wiele wspólnego; najważniejszym punktem wspólnym wydaje się brak rygoru
badań naukowych. W tej części warsztatu omówione zostaną różnice między
pseudonauką a teoriami spiskowymi oraz kryteria, które pozwalają odróżnić je od
treści opartych na nauce.

Cel
ćwiczenia

Uczestnicy szkolenia dowiedzą się jak rozpoznać sposób
argumentacji typowy dla wyznawców pseudonauki i teorii
spiskowych oraz odkryją cztery pytania, pomocne w
krytycznej ocenie wiadomości. Dzięki kwestionowaniu
informacji i krytycznej analizie stojącej za nimi
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argumentacji, uczestnicy będą w stanie odróżnić
wiarygodne informacje i teorie od zmanipulowanych.

9.5.2 Teoria

Na wstępie trener wyjaśnia podstawowe pojęcia omawiane w tej części warsztatu.
Pseudonauka to system teorii, założeń i metod, błędnie uważanych za
naukowe.
Teoria spiskowa to teoria, która wyjaśnia zdarzenia lub zbiegi okoliczności
jako efekt tajnej zmowy, zwykle potężnych sił spiskujących przeciwko
ludzkości.
(Merriam-Webster, 2021)
Prowadzący może dodać, że główna różnica między nimi polega na tym, że
pseudonauka przeciwstawia swoje teorie ogólnie przyjętym tezom naukowym,
przyjmując przy tym naukową narrację, natomiast twórcy teorii spiskowych,
przekonują, że to co przekazuje nam władza nie odpowiada prawdzie, oraz że
jesteśmy manipulowani za pomocą przekazów medialnych.
Następnie trener zadaje pytanie uczestnikom, dlaczego ludzie mieliby wierzyć w
tego rodzaju teorie. Po krótkiej dyskusji prowadzący szkolenie podaje przyczyny
istotne z perspektywy psychologii.
Wiarę w pseudonaukę i teorie spiskowe, wyjaśniają trzy psychologiczne grupy
przyczyn:
Poznawcze - związane z potrzebą wiedzy i pewności.
Kiedy coś się dzieje, naturalna jest chęć odkrycia prawdy i dążenie do
stuprocentowej pewności co do przyczyn zdarzenia. Im większa niepewność, tym
atrakcyjniejsze stają się teorie spiskowe; dodatkowym czynnikiem jest brak wiedzy i
krytycznego myślenia oraz brak rozróżnienia między dobrymi a złymi źródłami
informacji.
Egzystencjalne -wynikające z potrzeby poczucia bezpieczeństwa i stabilności.
Szczególnie podatne na manipulacje twórców teorii spiskowych są osoby, które
czują się bezsilne i rozczarowane, poszukują one wyjaśnienia dla braku kontroli i
sprawczości.
Społeczne – związane z potrzebą dobrego samopoczucia jako jednostki i jako
część grupy.
Jednym ze sposobów, żeby je zaspokoić jest dostęp do wiedzy, która nie jest
powszechnie znana, co stwarza poczucie siły i wyjątkowości w odróżnieniu od grup
osób, które nie posiadają danych informacji.
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(Douglas, 2021)
Motywy i potrzeby z punktu widzenia psychologii są wzmacniane przez filtry i
zniekształcenia poznawcze, które również wpływają na nasze opinie, np.:
Kiedy ludzie już w coś uwierzą, będą o to walczyć i jest mało prawdopodobne, że
zmienią zdanie (efekt utopionych kosztów).
Ludzie szukają informacji, które potwierdzają ich przekonania, a w dzisiejszych
czasach są one dostępne na niespotykaną skalę (efekt potwierdzenia i selektywna
percepcja).
Ludzie porządkują informacje, aby miały sens (iluzja grupowania).
Jeśli niewiele wiemy, łatwo pomyśleć, że wiemy dużo (efekt Dunninga-Krugera).
(Townson, 2016).
Trener wyjaśnia różnicę między pseudonauką a teoriami spiskowymi.
Uczestnicy nauczą się rozpoznawać argumentację typową dla wyznawców
pseudonauki i teorii spiskowych, następnie zastosują w praktyce cztery pytania,
pomocne w krytycznej analizie treści. Kwestionowanie informacji i stojącej za nimi
argumentacji, pozwoli odróżnić wiarygodne wiadomości i teorie od
zmanipulowanych.
Przykłady:
•
•
•
•
•

•

•

•

Zmienne w badaniach lub eksperymentach nie są izolowane, trudno więc
stwierdzić ich jednoznaczny wpływ na wynik.
Dzieła pseudonauki innych autorów są cytowane jako dowody na poparcie
tezy.
Legalne publikacje naukowe są przytaczane jako dowody, ale nie są one
bezpośrednio związane z twierdzeniem autora.
Autor twierdzi, że jego pomysły są trafne, ponieważ jest osobą utalentowaną
(określa siebie jako „guru", „geniusz” lub „uzdrowiciel").
Autor posługuje się superlatywami, takimi jak „cudowny”, „przełomowy” i
spędza więcej czasu na opowiadaniu, że zrobił coś wspaniałego, zamiast
opowiadać, jak to zrobił.
Autor nie ma w dorobku artykułów opublikowanych w czasopismach
recenzowanych ani wystąpień na renomowanych konferencjach
naukowych.
Autor nie ma stopnia naukowego w dziedzinie, o której pisze (np. nowa
teoria grawitacji stworzona przez kogoś kto nie ma doktoratu z fizyki, to
najprawdopodobniej pseudonauka).
Autor twierdzi, że spisek jest powodem, dla którego nauka głównego nurtu
podważa jego prace.
(Baird, 2021).

Teorie spiskowe:
•
•
•

Sprzeczności w argumentacji.
Nadrzędna hipoteza uznająca działania oficjalnych instytucji za podejrzane.
Nikczemne zamiary elity rządzącej.
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Ogólny wniosek sprowadzający się do stwierdzenia, że coś musi być nie
tak.
• Prześladowania zwolenników teorii.
• Odrzucanie dowodów (im są mocniejsze, tym większy musi być spisek).
• Zdarzenia losowe są częścią większego wzorca, wszystko jest ze sobą
powiązane.
(Lewandowsky, Cook, Ecker, van der Linden, 2020).
•

Trener omawia przykład teorii spiskowej.
WHO twierdzi, że covid-19 to pierwsza pandemia w historii ludzkości, w której
technologia i media internetowe zostały wykorzystane na masową skalę w celu
zapewnienia bezpieczeństwa, informacji oraz utrzymania produktywności i
łączności. Z drugiej strony media umożliwiły również infodemię, która podważała
globalną narrację i utrudniła kontrolę nad społeczeństwem. Według WHO
określenie infodemia oznacza „nadmiar informacji, zarówno online, jak i offline
obejmujący próby rozpowszechniania nieprawdziwych informacji” (WHO, 2021).
Warto zaznaczyć, że epidemia informacyjna dotyczyła również mediów głównego
nurtu, które uczestniczyły w fabrykowaniu informacji i np. nadużywały i
manipulowały pojęciami epidemia i pandemia w okresie, kiedy ich stosowanie nie
było uzasadnione. W rezultacie histerii medialnej, społeczne zaufanie do nauki,
rządów, pracowników służby zdrowia, dziennikarzy itp. zostało nadszarpnięte.
Trener zaproponuje uczestnikom 7 stwierdzeń, które uczestnicy będą mieli za
zadnie połączyć z przedstawionymi wcześniej typami argumentacji, stosowanymi w
teoriach spiskowych.
W ostatniej części zadania warsztatowego, uczestnikom zostaną przedstawione 4
wskazówki, pomocne w radzeniu sobie z ewentualnymi przypadkami pseudonauki
lub teorii spiskowych. Celem jest rozwinięcie krytycznego myślenia, dzięki któremu
możliwa jest obiektywna ocena treści:
•
•
•
•

Proszę porównać artykuł z innymi materiałami na podobne tematy (znaleźć i
porównać cytaty, definicje, język itp.);
Proszę sprawdzić autora i jego dorobek (obszar badań, osiągnięcia naukowe,
etc.);
Proszę ocenić informacje pod względem tonu (czy artykuł jest neutralny, czy
koncentruje się na sensacji i wzbudzeniu kontrowersji);
Proszę sprawdzić czasopismo lub stronę internetową na której zamieszczono
treści, pod względem zawartości, rozpoznawalności itp.

Na zakończenie trener zwróci uwagę na dwa ważne aspekty roli nauki:
Chociaż zaufanie do nauki przynosi ważne korzyści społeczne, nie jest gwarancją
ochrony przed błędnymi informacjami. Rozprzestrzenianie się dezinformacji może
opierać się na nauce i również naukowcy popełniają błędy; ich tezy są z czasem
podważane i weryfikowane. Nie chodzi o nakłanianie społeczeństwa do zaufania
wszystkiemu co naukowe; zamiast tego warto rozwijać umiejętność krytycznej oceny
treści medialnych.
(Preidt, 2021).
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Badacze powinni stać się aktywnymi uczestnikami walki z dezinformacją.
Potrzebujemy fizyków, mikrobiologów, immunologów, gastroenterologów i
naukowców z poszczególnych dyscyplin, aby dostarczyć treści w prosty sposób
wyjaśniające, dlaczego manipulowanie wynikami badań naukowych jest
nieuczciwe.
(Caulfield, 2020).

9.5.3 Ćwiczenie

Nazwa
ćwiczenia

Krytyczne spojrzenie

Czas
przewidziany
na ćwiczenie

30 minut

Cel
ćwiczenia

Uczestnicy porównają informacje z różnych źródeł, zbadają
argumentację i kontekst naukowy oraz przedstawią własną
opinię na temat wiarygodności treści.

Trener dzieli uczestników na 4 grupy, które otrzymują listę
czterech pytań do omówienia i prośbę o zanotowanie
wniosków. Uczestnicy odpowiadają na następujące pytania:

Opis
ćwiczenia

1. Jakie informacje na temat covid-19 są Państwa zdaniem
oparte na pseudonauce lub teorii spiskowej?
2. Jakie informacje na temat covid-19 są Państwa zdaniem
prawdziwe?
3. Dlaczego uważają Państwo, że to prawda?
4. Jakie jest Państwa zdanie na temat covid-19?
Po zakończeniu dyskusji w grupach każdy zespół podzieli się
swoimi przemyśleniami, po czym nastąpi dyskusja panelowa.
Jeżeli okaże się, że uczestnicy nie znają głównych teorii
spiskowych, trener wymieni przykłady (np. wirus to broń
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biologiczna z Chin lub USA; globalna elita próbuje narzucić
jeszcze większą władzę nad ludzkością; Bill Gates
rozprzestrzenia wirusa za pośrednictwem 5G, żeby
kontrolować świat poprzez szczepienia, wielkie koncerny
farmaceutyczne osiągnęły dzięki szczepionkom gigantyczne
zyski). Trener ma również za zadanie pomóc uczestnikom
zrozumieć, dlaczego istnieje większe prawdopodobieństwo, że
niektóre informacje są prawdziwe (twarde argumenty,
podejście naukowe).
Na zakończenie prowadzący szkolenie podkreśla jak ważny
jest proces formułowania własnych opinii.

Materiały i
pomoce
dydaktyczne

Lista pytań

9.5.4 Podsumowanie

a. Czego nowego nauczyli się Państwo dzisiaj i na jakie tematy
pogłębiliście Państwo swoją wiedzę?
b. Która część warsztatu była najbardziej przydatna z punktu widzenia
użytkownika Internetu?
c. Co nie zostało wystarczająco jasno wytłumaczone?
d. Co zmieniliby Państwo w szkoleniu?
e. Czy w przyszłości będą Państwo inaczej odbierać i oceniać informacje
w sieci, np. artykuły, wiadomości oraz inne przekazy medialne?

9.6 Tendencyjne wiadomości
9.6.1 Wstęp

Ta część szkolenia obejmuje temat stronniczości w mediach tradycyjnych i
społecznościowych. Omówione zostaną sposoby prezentowania wiadomości lub
informacji oraz przeanalizowane potencjalne źródła stereotypów.
Pytania wprowadzające od trenerów:
•

Co to są tendencyjne treści i stronniczość w mediach?
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•
•

Jakie są Państwa nawyki związane z konsumpcją mediów: z jakich
tradycyjnych mediów korzystają Państwo?
Czy korzystają Państwo z mediów społecznościowych również do
wyszukiwania wiadomości? Jeżeli tak, z jakich?

Uczestnikom przedstawione zostanie pojęcie stronniczych wiadomości, w tym
definicje „ukrytego uprzedzenia” i „efektu potwierdzenia” oraz tematy własności
mediów, manipulacji politycznych, cenzury i wolności wypowiedzi.
Ukryte uprzedzenia:
Przedstawione zostaną dwa przykłady tendencyjnych informacji przekazywanych
przez media tradycyjne i społecznościowe:
1) Polowania Eskimosów na wieloryby. W tym kontekście Inuici są często
przedstawiani jako mordercy, chociaż polowania są częścią ich tradycji i kultury oraz
zapewniają środki do życia. W rezultacie, niektóre ruchy opowiadają się za
zezwoleniem na polowania.
Dodatkowe wyzwania związane są występowaniem surowców naturalnych (gaz,
minerały i metale) na terytoriach zamieszkiwanych przez Eskimosów.
2) Polowanie na delfiny na Wyspach Owczych a ochrona lokalnego języka, kultury i
tradycyjnego stylu życia.
Po przedstawieniu powyższych tematów uczestnicy pracując w grupach będą dzielić
się swoimi spostrzeżeniami, wnioskami oraz własnymi przykładami stronniczych
informacji

Cel
ćwiczenia

Uczestnicy będą zachęcani do krytycznego myślenia,
rozpoznawania nieobiektywnych wiadomości i
weryfikowania ich z innymi źródłami informacji. Celem tej
części warsztatu jest rozwój umiejętności sprawdzania
wiarygodności informacji oraz określania własnego punktu
widzenia na dany temat.
Uczestnicy podniosą poziom kompetencji cyfrowych w
zakresie wyszukiwania i porównywania informacji.

9.6.2 Teoria

Po zakończeniu ćwiczenia na rozgrzewkę, trenerzy zadają dwa pytania
wprowadzające, żeby zbadać w jaki sposób uczestnicy korzystają z mediów
tradycyjnych i społecznościowych. Następnie prowadzący przedstawią definicję
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stronniczości przekazu medialnego oraz pojęć „ukrytego uprzedzenia” i „efektu
potwierdzenia” (5 minut).
Zakładamy, że uczestnicy są zaznajomieni z internetowymi portalami prasowymi i
Facebookiem, ale mogą również korzystać z innych platform medialnych (np.
webzinów, serwisów informacyjnych itp.).
Prowadzący szkolenie przedstawia uczestnikom dwa przykłady stronniczych
informacji.
(3 minuty).
1. Polowanie na wieloryby i Eskimosi/Język inuicki, tradycja i kultura.
Media często przedstawiają Eskimosów w kontekście ich egzotycznej
kultury jako społeczność twardych ludzi walczących o zachowanie
tradycyjnego stylu życia, np. mieszkania w igloo. W dyskusji o polowaniach
na wieloryby, te same media opisują ich jako okrutnych myśliwych, a nawet
morderców.
2. Polowanie na delfiny na Wyspach Owczych/język/kultura Wysp Owczych,
turystyka.
Na tym etapie trener zadaje kilka pytań przed rozpoczęciem dyskusji w grupie
(2 minuty):
•
•
•
•
•
•
•
•

Czy zdają sobie Państwo sprawę kto jest właścicielem mediów, z
których korzystacie?
Jak właściciel może wpłynąć na przekazywanie wiadomości w
konkretnych mediach?
Czy przychodzą Państwu do głowy jakieś przykłady?
Czy są Państwo w stanie zidentyfikować faworyzowaną opcję polityczną,
jeżeli jest częścią przekazu medialnego? Proszę podać przykłady.
Czy podczas przeglądania wiadomości są Państwo w stanie
zidentyfikować ewentualne uprzedzenia kulturowe lub inne, np.
dotyczące płci?
Czy znają Państwo pojęcie cenzury mediów?
Jak może ona wpłynąć na tworzenie lub publikowanie wiadomości?
Co oznacza wolność słowa? Jak można ją zagwarantować?

Uczestnicy zostaną zaproszeni do dyskusji i dzielenia się swoimi pomysłami i
opiniami z pozostałymi osobami w grupie. (5 minut).
9.6.3 Ćwiczenie
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Nazwa
ćwiczenia

Tendencyjne informacje

Czas
przewidziany
na ćwiczenie

8 minut

Cel
ćwiczenia

W dzisiejszych czasach użytkownicy nieustannie musza mierzyć
się z coraz większą ilością informacji przekazywanych przez
media tradycyjne i internetowe. Celem tej części szkolenia jest
zapoznanie uczestników ze zjawiskami stronniczości i filtrów
poznawczych, zniekształcających przekazy medialne oraz ich
odbiór. Uczestnicy warsztatu zostaną zaproszeni do przyjęcia
krytycznego
punktu
widzenia,
zdobędą
umiejętność
wyszukiwania źródeł informacji i staną się bardziej świadomymi
użytkownikami mediów.
Po zakończeniu tej części zajęć uczestnicy będą mogli zadać
sobie następujące pytania:
Co zrobię z informacjami, które do mnie docierają?
Jak rozumieć przekaz medialny?
Czy jest coś, co mogę zrobić, żeby sprawdzić jego
wiarygodność i uniknąć ewentualnego wprowadzania innych w
błąd?

Prowadzący szkolenie prezentują na ekranie kilka artykułów (z
różnych perspektyw) na temat polowań na dziki (przykład:
polowanie z perspektywy zwierząt, z perspektywy myśliwych, z
perspektywy przyrody oraz potrzeby utrzymania populacji
dzików pod kontrolą).

Opis
ćwiczenia

Po zaprezentowaniu tematu odbywa się dyskusja moderowana
przez trenerów. Uczestnicy zostaną poproszeni o wyrażenie
swojego zdania, wyjaśnienie punktu widzenia oraz podzielenie
się doświadczeniami i wiedzą na ten temat. Ćwiczenie jest w
zamyśle interaktywne i oparte na technikach aktywnego
słuchania. Trenerzy mają za zadanie motywować uczestników
do wykorzystania wiedzy, którą już posiadają, ale także do
zastosowania wiedzy zdobytej podczas warsztatu, w celu
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zidentyfikowania potencjalnych lub potwierdzonych
przypadków nieobiektywnych informacji (łącznie 5 minut).
Trenerzy kończą debatę sesją pytań i odpowiedzi
(3 minuty).

Materiały i
pomoce
dydaktyczne

Komputer, rzutnik i ekran

9.6.4 Podsumowanie
a. Czy uważają Państwo, że po warsztacie będziecie w stanie rozpoznać
tendencyjne informacje w większej niż dotychczas ilości przypadków?
b. Czy potrafią Państwo wskazać różnicę między ukrytymi uprzedzeniami a
efektem potwierdzenia? Proszę spróbować wyjaśnić oba terminy, podając
praktyczne przykłady.
c. Jak Państwo myślą, dlaczego źródło informacji jest tak istotne przy ocenie
wiarygodności przekazu?
d. Czy natknęli się Państwo wcześniej na stronnicze przekazy medialne? Na jakiej
podstawie zostały rozpoznane? Czy mogliby Państwo podzielić się swoimi
doświadczeniami z pozostałymi osobami w grupie?
e. Czy podczas warsztatu udało się Państwu nauczyć czegoś nowego? Czego
dokładnie się dowiedzieliście?

51

10. Podsumowanie
Ćwiczenia warsztatowe przedstawione w dokumencie są pomyślane jako zestaw narzędzi
szkoleniowych, mających na celu zwiększenie umiejętności cyfrowych seniorów. Ćwiczenia
mogą być wykorzystane na zajęciach zaprojektowanych i dostosowanych do potrzeb
konkretnych grup docelowych oraz lokalnego kontekstu. Dokument jest również elementem
całego pakietu narzędzi wspierających przyswajanie wiedzy i zwiększanie świadomości na
temat ryzyka, z jakim spotykają się starsi użytkownicy (i nie tylko) podczas surfowania w sieci,
w szczególności w trakcie poszukiwania, gromadzenia i analizowania informacji dostępnych w
mediach społecznościowych. W ramach projektu FIDO, szkolenia stanowią element
uzupełniający i wzmacniający treści zawarte w podręczniku i grze wideo. Podręcznik jest
przewodnikiem po treściach związanych z dezinformacją i zawiera przede wszystkim wiedzę
teoretyczną przydatną dla trenerów. Gra online łączy natomiast interaktywność z
kreatywnością oraz zachęca do ćwiczenia praktycznych umiejętności rozpoznawania
fałszywych wiadomości w zgrywalizowanym podejściu do procesu edukacyjnego.
Poszczególne składowe projektu pozwalają osiągnąć efekt synergii, dzięki zróżnicowaniu
treści i sposobów przekazywania wiedzy oraz praktycznych ćwiczeń. Co do zasady, uczestnicy
przekazują natychmiastową informację zwrotną na temat dokumentów, materiałów i
warsztatów, dzięki czemu narzędzia opracowane w projekcie FIDO mogą być stale
modyfikowane na podstawie aktualnej wiedzy na temat fałszywych wiadomości i dezinformacji.
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