
PODRĘCZNIK
KRYTYCZNEGO

MYŚLENIA

zdezINFORMOWANI

www.zdezINFORMOWANI.com



SPIS TREŚCI

19          ARGUMENTUM AD POPULUM

03          WSTĘP
04          KRYTYCZNE MYŚLENIE
09          SZUKANIE INFORMACJI
12          WIARYGODNE ŹRÓDŁA
14          WERYFIKOWANIE INFORMACJI
16          FAKT A OPINIA
18          EFEKT POTWIERDZENIA

20          DYCHOTOMIA MYŚLENIA
21          ARGUMENTUM AD VERECUNDIAM
22          TEORIE SPISKOWE
24          DEEPFAKE
25          BAŃKA INFORMACYJNA
26          PROPAGANDA
27          KACZKA DZIENNIKARSKA
28          INŻYNIERIA SPOŁECZNA
29          SOCJOMANIPULACJA
30          CLICKBAIT 
31          FOMO
32          PRZESYT INFORMACYJNY 
33          MIEJSCE NA NOTATKI
34          SŁOWNICZEK POJĘĆ
38          BIBLIOGRAFIA



Witajcie!
Ta broszura powstała po to, by jej
czytelniczki i czytelnicy mogli poznać
podstawy krytycznego myślenia. Ta
fundamentalna umiejętność pozwoli
Wam nie tylko samodzielnie weryfikować
zasłyszane informacje, które w dobie
internetowych fake newsów są
ponadprzeciętnie powszechne, ale
również przyda się w pracy, na uczelni,
czy w codziennych sytuacjach życia
społecznego.

Zapraszamy do czytania!
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Czym jest krytyczne myślenie? 
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Krytyczne myślenie jest umiejętnością, którą
każda i każdy z nas może wypracować i
rozwijać. Jest to zdolność do myślenia
niezależnego. Dzięki myśleniu krytycznym
wiemy jak korzystać prawidłowo z informacji,
wyciągać wnioski, analizować wiadomości,
odróżniać fakty od opinii czy łatwiej
dostrzeżemy nieścisłości.

 

myśleniu niezależnym
wykorzystywaniu, analizowaniu oraz
ocenie informacji 
ciekawości do otaczającego nas świata
posiadaniu "otwartego umysłu"

 
Myślenie krytyczne polega na:



Krytyczne myślenie bardzo pomaga w
samorozwoju, bo dzięki niemu
usprawniamy własny sposób
rozumowania, a także nieustannie
poszerzamy swoją wiedzę. Dzięki temu
jesteśmy również mniej podatni na
manipulację i stajemy się asertywnymi
ludźmi. 

"Raport Amerykańskiego Zrzeszenia Szkół
Wyższych (AAC&U) wykazał, że dla 93
procent pracodawców umiejętność
krytycznego myślenia jest bardziej

wartościowa niż studia licencjackie, jakie
ukończył dany kandydat lub kandydatka." 

 

łatwiej rozumiesz zawiłe
zagadnienia
będziesz mniej podatny_a na
manipulacje
staniesz się bardziej
dociekliwy_a
łatwiej ocenisz przydatność

     i wiarygodność danych informacji

Dlaczego warto myśleć krytycznie?
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Dzięki krytycznemu 
myśleniu: 

https://www.aacu.org/sites/default/files/files/LEAP/2013_EmployerSurvey.pdf


Otwarty umysł, czyli elastyczne podchodzenie
do zasłyszanych idei. 

Rozumienie i stosowanie zdobytej wiedzy.

Umiejętność analizy wartości informacji oraz
rozpoznawania wiarygodności źródeł.

Ewaluowanie zdobytych informacji, poprzez
ich ocenę. 

 Osobę, która myśli krytycznie
charakteryzuje:
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Czego tak naprawdę chcesz się dowiedzieć? 
Co już wiesz? 
Na jakiej podstawie wysnuwasz wnioski? 
Czy Twoje źródła są  godne zaufania? 
Na jakiej podstawie tak twierdzisz? 
Czy wnioski są potwierdzone danymi, czy tylko wyrażają
jakiś osąd? 
Czy dana hipoteza jest poparta wystarczającą liczbą
informacji? 

Przede wszystkim zadawaj sobie pytania!

Jak wdrożyć do swojego życia krytyczne
myślenie?
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Różnorodność to słowo klucz!
Korzystanie z wielu źródeł naraz pozwoli Ci je porównać i
utwierdzi Cię w przekonaniu, że są wiarygodne. Sięgaj po
artykuły, książki specjalistów w danych dziedzinach oraz
używaj metody zwanej leteral reading, która pozwoli Tobie
łatwiej zweryfikować dane media. W ramach tej techniki
przeszukuj wybrane medium, przy jednoczesnym zadawaniu
sobie pytań na jego temat i szukaniu odpowiedzi w innych
miejscach (o metodach sprawdzania źródeł wspomnimy
jeszcze nieco później w naszej broszurze). 

 

Myślenie krytyczne jako cel kształcenia

Logika i argumentacja. Praktyczny kurs krytycznego
myślenia

Dowiedz się więcej! 
Czytaj i słuchaj na temat krytycznego myślenia. Dodatkowa
dawka wiedzy na pewno ułatwi ci dalszy rozwój kompetencji
miękkich. Przykłady:
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https://www.empik.com/logika-i-argumentacja-praktyczny-kurs-krytycznego-myslenia-kisielewicz-andrzej,p1144346179,ksiazka-p


 
Żyjemy w społeczeństwie
informacyjnym, gdzie to
informacja staje się towarem. Ilość
wiadomości, z którymi mamy do
czynienia powoduje, że ryzyko
otrzymania nieprawdziwych
informacji jest duże. Dzięki
nowoczesnym technologiom fake
newsy rozprzestrzeniają się jeszcze
szybciej, a ich tworzenie stało się
prostsze. 

 
Na podstawie badań przeprowadzonych na
zlecenie Komisji Europejskiej w marcu 2018
roku 68% obywatelek i obywateli Unii
Europejskiej spotyka się z nieprawdziwymi
informacjami przynajmniej raz w tygodniu,
jednak w Polsce statystyka ta wynosiła
nawet  75%.  Rozwój technologii cyfrowej
przyczynił się do powstania nowych kanałów
informacyjnych. Większość Pokolenia Z (osoby
urodzone w drugiej połowie lat 90. i po roku
2000) twierdzi, że głównym źródłem informacji,
z którego czerpią wiedzę, są media
społecznościowe. Ich rozwój przyczynił się do
rozprzestrzeniania się fake newsów na wielką
skalę. Stało się tak z kilku powodów:

09

Szukanie informacji



 Autorem_ką treści może być
każdy z nas.
 Brak mechanizmów, które
kontrolowałyby zamieszczane tam
informacje (jak ma to miejsce
przykładowo w agencjach
prasowych).   
 Mnogość dostępnych informacji,
przez co wiele treści przeglądamy
pobieżnie, bez wczytywania się w
szczegóły. 
 Szybsze rozprzestrzenianie się
informacji.

1.

2.

3.

4.

Zmusza to nas do jeszcze większej
uważności w poszukiwaniu informacji. 

Przed tym, kiedy zaczniemy szukać
wiadomości, należy pomyśleć, czego
właściwie potrzebujemy. Zastanów się jakie
treści będą Ci potrzebne. Zadaj sobie
pytania: 

Co już wiem na ten temat? 

Jakie wiadomości potrzebuję jeszcze
zdobyć?

Do czego będę wykorzystywał_a zdobytą
wiedzę?

Gdy wiemy już, na jakich informacjach nam
zależy, musimy zastanowić się, gdzie
będziemy szukali_ły potrzebnej wiedzy.
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Gdzie i jak szukać informacji? 

Odpowiednia metoda wyszukiwania danych może pomóc nam
skuteczniej zdobyć potrzebne informacje.

1) Jeżeli potrzebujesz wyszukać konkretne wyrażenie,
użyj cudzysłowu ("fake newsy wokół koronawirusa”).
2) Jeżeli chcesz wykluczyć jakieś słowo                        
z wyszukiwania, postaw przed nim znak minusa
("teorie spiskowe -pizza gate").
3) Jeżeli zapomnieł_ś danego słowa, użyj znaku
gwiazdki ("Łukasz Lamża * równoległy").
4)  Jeżeli szukasz informacji z konkretnej domeny, użyj
skrótu “site” ("fake news site:zdezinformowani.com").

Do wyszukiwania prac naukowych może pomóc nam
Google Scholar. Jest to wyszukiwarka internetowa, która
zawiera publikacje naukowe pochodzące z różnych
źródeł. 
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Najczęściej wykorzystywaną wyszukiwarką internetową jest
Google.  Jak więc z niej korzystać?



Użyteczne mogą okazać się również
strony:
http://encyklopedia.pwn.pl
Pojęcia, które znajdziemy na tej
stronie, pochodzą z bazy
encyklopedycznej Wydawnictwa
Naukowego PWN.
https://polona.pl
Jest to Cyfrowa Biblioteka Narodowa,
która obejmuje najważniejsze wydania
tekstów literackich i naukowych,
możemy tam również znaleźć
dokumenty historyczne, czasopisma,
grafiki, fotografie, nuty oraz mapy. 

W przypadku poszukiwania przez nas
informacji na bieżące tematy
dobrym rozwiązaniem może być
sięgnięcie do agencji prasowych. 
 Zajmują się one zbieraniem i
przygotowywaniem informacji,
które wykorzystywane są przez inne
media. Są to najczęściej źródła, które
starają się być neutralne, unikają
stronniczości. 
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Jakie źródła są wiarygodne?

Oceniać źródła możemy, gdy wiemy, jaki jest nasz cel
poszukiwań. Gdy szukamy informacji dotyczącej

działalności państwa dobrze
korzystać przykładowo z Dziennika
Ustaw lub Internetowego Systemu
Aktów Prawnych,  w którym
znajdziemy teksty obowiązującego
prawa w naszym kraju. 



CBOS
Kantar 
IBRIS
GUS
Eurostat (w przypadku
poszukiwania danych
dotyczących państw
europejskich)

Jeżeli potrzebne są nam
informacje dotyczące opinii
publicznej, warto korzystać
z danych sondażowni.
Pomocne mogą okazać się:

danych organizacji międzynarodowych
takich jak Unia Europejska czy
Organizacja Narodów Zjednoczonych
renomowanych czasopism naukowych

Warto skorzystać również z:

 i akademickich
 Jednym z najbardziej znanych pism tego
typu jest Nature, które skupia się na
tematach przyrodniczych. W tego typu
źródłach publikowane są artykuły, które
podlegają recenzji naukowej.  

Agence France-Presse 
Associated Press
Reuters 
United Press International

Istnieje wiele agencji informacyjnych,
lecz najważniejszymi i największymi są:

W Polsce taką instytucją jest Polska
Agencja Prasowa.
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 Przy szukaniu wiadomości 
 ważna jest umiejętność
oddzielenia opinii od faktu, o
czym więcej przeczytasz w
dalszej części.

A jak weryfikować przypadkowo
znalezione informacje w sieci?

Bardzo często nie mamy czasu i możliwości, aby jak
zawodowi fact-checkerzy dogłębnie zbadać rzetelność
podanych informacji, ale zawsze musimy pamiętać o paru
rzeczach: 

Wiarygodność
Co to za medium? Jakie informacje są tam publikowane?
Co mówią inne źródła?

Kiedy tekst został napisany? Kiedy dane zostały
opublikowane?

1.

 Warto zweryfikować, z jakiej strony pochodzą zdobyte
informacje i jakie wiadomości są tam publikowane.
Witryny z fake newsami często mają domeny, które mogą
przypominać strony wiarygodnych mediów.
2. Aktualność

Część informacji po pewnym czasie może być już
nieaktualna.

 



Skąd pochodzą przywoływane dane? Czy nie zostały one
zniekształcone lub wyrwane z kontekstu? 

Czy w tekście cytowane są osoby ukazujące różne poglądy?
Czy autor_ka ukazuje temat z różnych punktów widzenia? 

Jakim językiem opisywana jest informacja?  Czy autor_ka
wartościuje opisane zjawiska? Czy w tekście stosuje
argumenty merytoryczne czy emocjonalne?

3. Przywoływane dane

Powoływanie się na dane czy cytaty bez podania ich źródła
powinno wzbudzić nasze wątpliwości. 
4. Obiektywność 

Jeżeli chcemy, aby treści były wiarygodne, muszą być wolne
od uprzedzeń.
5. Autor
Czy autor_ka publikacji jest podpisany z imienia i nazwiska?
Kim jest ta osoba? Czy jest to osoba, która zna się na temacie,
który opisuje? 
6.  Język

Fake newsy są zwykle tworzone po to, żeby wzbudzać
emocje.
Liczne wykrzykniki oraz nadużywanie wielkich liter powinny
wzbudzić naszą podejrzliwość. 

A w jaki sposób sprawdzić,
czy użyte zdjęcie jest
prawdziwe?
Dzięki wyszukiwarce images.google.pl
możemy sprawdzić, czy i kiedy zdjęcie
zostało użyte oraz jakie było pierwotne
źródło obrazu. Dzięki temu możemy
zweryfikować, w jakich publikacjach czy
w jakim kontekście było ono
wykorzystywane wcześniej. 
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Gdy zdobędziemy już pewne informacje, istotne jest,
abyśmy umieli_ły ocenić ich przydatność w kontekście
tego do czego później będziemy wykorzystywali_ły
zdobyte wiadomości. 
Należy zwracać uwagę nie tylko na ilość, ale i jakość
zdobytych danych. 
Informacje zbędne, które nie będą nam potrzebne, aby
zaspokoić naszą potrzebę informacyjną, należy odrzucić. 
Następnie zgromadzoną wiedzę należy uporządkować,
wskazać najważniejsze aspekty i wykorzystać zdobyte
informacje. 
Na końcu zadaj sobie pytanie: Czy zdobyte informacje są
wiadomościami, których szukał_m?
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Fakt a opinia

Wypowiedzi osób w mediach są nasycone zarówno faktami,
jak i subiektywnym zdaniem. Granica między faktem a opinią
zaczyna być coraz mniej zauważalna. Jakie są różnice?

Faktem nazywamy coś, co rzeczywiście miało lub ma
miejsce, ale również dotyczy czegoś, co można
udowodnić, że jest zgodne z prawdą.
Opinia to indywidualne zdanie, ocena danego
wydarzenia. Nie musi być ona oparta na rzeczowych
dowodach. Jest stronnicza, a ze względu na uczucia i
doświadczenia, opinie poszczególnych jednostek będą się
różniły.



Aby móc ocenić wiarygodność
danego stwierdzenia należy
korzystać z różnych źródeł
informacji. Podstawową zasadą
jest uważne zapoznawanie się z
treścią. Dane wiadomości warto
weryfikować np. za pomocą
statystyk, badań,
eksperymentów. Faktom
towarzyszy neutralne tło
wypowiedzi. Przydatną
umiejętnością może okazać się
także krytyczne myślenie.  

Krążąc po świecie informacji, łatwo natrafić na wiele
przeszkód, które skutecznie utrudniają użytkownikom
wartościowe korzystanie z mediów. W tej części broszury
przedstawiamy Wam kilka  zjawisk, które warto znać, i o
których warto pamiętać, przeglądając artykuły i różne
materiały publicystyczne. Jeżeli będziemy mieli_ły
świadomość, że one istnieją i jak oddziaływają na człowieka,
na pewno z większą łatwością przyjdzie nam obrona przed ich
efektem.
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Efekt potwierdzenia 
Znany  również jako błąd konfirmacji. Efekt, które
powoduje, że preferujemy informacje zblizone do naszego
światopoglądu i nie szukamy obiektywnej prawdy. Nazwa
odnosi się do tego, że osoby ciepriące na ten błąd poznawczy
szukają w tezach potwierdzenia własnych wierzeń i
przekonań.

ignoruje informacje i statystyki, z którymi nie chce się
zgodzić
unika niewygodnych sytuacji i konfrontacji, które mogą jej
zaszkodzić
nie jest rzetelna w swojej analizie, nie potrzebuje źródeł
dotyczących wygodnych dla niej informacji
częściej i trwalej zapamiętuje fakty pasujące do jej
światopoglądu

Osoba wykorzystująca efekt potwierdzenia:

 
Ćwiczenie: Przyjrzyj się tym zdaniom i wybierz te, z którymi
sympatyzujesz. Część z nich to fakty, a część manipulacja i
kłamstwa. Sprawdź, które zawierają informacje prawdziwe i czy
Twoje przypuszczenia zawsze były zgodne z rzeczywistością.

 

 Konserwatyzm idzie w parze z
niższym IQ.
 Powszechny dostęp do broni
znacząco zmniejsza
przestępczość.
Osoby niewierzące mają częściej
problemy z policją niż osoby
wierzące.

 
1.

2.

3.
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Argumentum ad populum
Sposób argumentowania wykorzystywany najczęściej
w stosunku do osób niewykształconych, w którym osoba
mówiąca odwołuje się do gustów i upodobań większości
i utożsamia głos ludu z obiektywną prawdą. Argument ten
bazuje na niechęci większości ludzi do naruszenia statusu
quo (stałego stanu rzeczy) i jest często wykorzystywany w
propagandzie.

“Muzyka pop jest lepsza niż muzyka klasyczna, bo słucha
jej o wiele więcej ludzi.”
“Badania ankietowe wykazują, że większość Polaków
krytykuje pracę rządu, więc rząd pracuje źle.”
“Jeśli wszyscy tak robią, to ja też mogę.”
“Powinnaś to zrobić, bo wszyscy to robią.”

Przykłady:
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Argument_(retoryka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Status_quo_(psychologia)


Dychotomia myślenia
 

Błąd procesów myślowych, który wyróżnia się się
postrzeganiem rzeczywistości wyłącznie w skrajnościach. 
 Utrudnia on lepsze zrozumienie danego zjawiska oraz
dostrzeżenie jego złożoności.

 

Adolf Hitler miał poglądy prawicowe, ponieważ jego
polityka społeczna była nacjonalistyczna.
Adolf Hitler miał poglądy lewicowe, ponieważ swoją
gospodarkę prowadził socjalistycznie.

Ćwiczenie: 
Spójrz na dwa zdania opisujące byłego przywódcę w Rzeszy
Niemieckiej. Jeśli jesteś silnie zaangażowany_a ideologicznie,
to od razu zgodzisz się z jednym z nich.

1.

2.
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Ćwiczenie:
Znajdź inne przykłady dychotomii myślenia w mediach.



 Osoba A deklaruje się, że jest autorytetem w kwestii X.
 Osoba A stawia twierdzenie C na temat X.
 Twierdzenie C jest prawdą.

Argumentum ad verecundiam
Sposób argumentowania polegający na powoływaniu się na
jakiś autorytet (kogoś szanowanego, kogo zasługi ciężko
byłoby podważyć), który nie jest specjalistą w danej
dziedzinie. Ten rodzaj argumentacji nie jest merytoryczny i
utożsamia zdanie danej jednostki z obiektywną prawdą.

Według Michaela LaBossiere'a cały proces ma
następujący przebieg:

1.
2.
3.

"Gdy osoba przywoływana jako autorytet w danym temacie
faktycznie nim nie jest, dochodzi do błędu poznawczego. Bardziej
formalnie: jeśli osoba A nie ma kwalifikacji do stawiania
rzetelnych twierdzeń w temacie X, warunek do uznania C za
prawdziwe nie będzie spełniony." 

 

„Według mojej babci studia
to strata czasu, a więc tak
jest ”
"Mój nauczyciel historii
uważa, że kultura wschodu
jest nudna, a więc tak jest”
„Zgodnie z artykułem 
 Gazety XYZ kobiety są
bardziej inteligentne od
mężczyzn, a więc tak jest”

Przykłady:
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Argument_(retoryka)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Michael_LaBossiere&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C5%82%C4%85d_poznawczy


Amerykanie nie wylądowali na Księżycu,
film z misji Apollo 11 i 12 powstał w studiu
Disneya. Holokaustu nie było. Ziemia jest
płaska, a w szczepionkach znajdują się
chipy. Brzmi znajomo?  Dlaczego więc
wierzymy w teorie spiskowe? 

Teoria spiskowa jest powtarzaną opinią, próbą wyjaśnienia
danego wydarzenia, sytuacji. Nie jest poparta naukową
wiedzą ani faktami, a jedynie przeczuciami czy też
przekonaniem o jej słuszności. Często zdarza się, że osoba bądź
grupa, która szerzy zmyślone teorie, wierzy, że zaistniała
sytuacja jest spiskiem wrogich sił. Pojęcie to stało się bardzo
popularne w mediach, gdzie rozpowszechniane informacje
szybko się rozprzestrzeniają i docierają do szerszego grona
odbiorców.  

Teoria spiskowa łączy w sobie różne fakty ze spekulacjami,
domysłami. Wybierane są wyselekcjonowane informacje,
które pasują do wzoru. Wykorzystywany jest tzw. efekt
potwierdzenia. Wzbogaca się też swoją wypowiedź w taki
sposób, aby wydawała się ona bardziej spójna. 
Często zaczynają się od podejrzeń.
Odrzucane są możliwości wystąpienia błędu ludzkiego lub
zbiegu okoliczności/przypadku. 
 Teorie spiskowe mają budzić zainteresowanie, fascynację
lub przerażenie. 
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Czym w ogóle są teorie spiskowe?

Jakie są cechy wspólne teorii spiskowych?

Teorie spiskowe



Ludzie, którzy nie wierzą w oficjalną wersję wydarzeń
zaczynają snuć domysły na dany temat. Gdy mamy do
czynienia z sytuacjami, których nie rozumiemy, łatwiej jest
nam znaleźć pozornie prostsze wytłumaczenie. 
Ich początku możemy doszukać się również w podejrzewaniu
spisku - zaczynamy zadawać sobie pytanie kto i jakie miałby
korzyści wynikające z zaistniałej sytuacji.  
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Dlaczego są tak powszechne i skąd się biorą? 

O czym należy pamiętać rozmawiając z osobą,
która wierzy w teorie spiskowe?

• Każdy argument podważający teorię spiskową może
zostać potraktowany jako dowód, że bierzesz udział w
spisku i może wzmocnić przekonania takiej osoby.
• Taka osoba prawdopodobnie wierzy w więcej niż jedną
teorię spiskową.
• Prawdopodobnie będzie zaciekle bronić swoich poglądów.

Co zatem możemy zrobić?
• Zachęcać do otwartej dyskusji i zadawania pytań.
• Stawiać szczegółowe pytania dotyczące teorii takiej osoby, 
w celu wywołania u niej autorefleksji. 
• Należy działać powoli i w czasie dyskusji skupić się na
faktach i logice, szczegóły zostawiając na inną okazję.
• Warto zachować ostrożność i korzystaj z różnych
sprawdzonych źródeł informacji.
• W celu wyciągnięcia wniosków warto spróbować
zrozumieć, dlaczego dana osoba wierzy w to, w co wierzy.
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Teraźniejszość zdominowana przez Internet jest wyjątkowo
podstępną przestrzenią, w której stale narażeni jesteśmy na
nieprawdziwe informacje. Mimo, iż fake news zyskał
"popularność" w 2016 roku, to już jest wszechobecny
 i rozwija się z przerażającą prędkością, tworząc nowe formy
manipulacji jak deepfake. 
 Deepfake jest techniką obróbki obrazu, polegająca na
łączeniu obrazów twarzy ludzkich przy użyciu technik sztucznej
inteligencji. 

Ludzie uważają, że najbardziej wiarygodnym formą
zapisu rzeczywistości są zdjęcia i filmy, a to pokazuje
jak bardzo deepfake jest niebezpieczny. Przez kolejne
unowocześnienia wykrycie fałszu jest trudniejsze. Dowodem
tego jest fakt, iż firmy takie jak Microsoft czy Facebook
prowadzą konkursy np. ,,Deepfake Detection Challenge" gdzie
można wygrać duże kwoty pieniędzy za utworzenie
programów do wykrywania deep fake'ów. 
 

Deeepfake

Jak ten termin powstał?
W grudniu 2017 roku, na portalu Reddit,
użytkownik nazywający się ,,DeepFakes”
opublikował filmy, na których
podmienione zostały twarze aktorek, za
pomocą technik sztucznej inteligencji. 

nagranie Baracka Obama z kwietnia 2018, w którym
,,mówi” o zagrożeniach przed nieetycznym stosowaniem
technologii cyfrowych 
filmiki, na którym Jon Snow grany przez Kita Haringtona
przeprasza za zakończenie Gry o tron

Przykłady 



Bańka informacyjna jest zjawiskiem, w którym dochodzą do
nas jedynie informacje do nas dopasowane i odpowiadające
naszemu światopoglądowi czy zainteresowaniom.
Wiadomości są wyselekcjonowane przez algorytmy, a
użytkownikom_czkom nie oferuje się alternatywnych opinii czy
informacji. 

 Korzystać z różnych źródeł.
Obserwować osoby, z którymi niekoniecznie się zgadzam.
Używać kilku wyszukiwarek.
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Bańka informacyjna

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z istnienia i skali tego
zjawiska. Bańki filtrujące doprowadzają do sytuacji, w której
ludzie słuchają i czytają jedynie to, co chcą usłyszeć, co
często powoduje radykalizacje oraz polaryzację
społeczeństwa, ponieważ nie jesteśmy w stanie zrozumieć
innego spojrzenia. Nabieramy wrażenia, że nasze zdanie
jest to jedyne słuszne stanowisko, ponieważ nikt nie
kwestionuje naszych przekonań, a wiedza o otaczającym
nas świecie jest mocno ograniczona. 

Jak wydostać się z bańki informacyjnej?



Propaganda to technika sterowania poglądami
 i zachowaniami ludzi polegająca na celowym, połączonym
z manipulacją oddziaływaniu na daną zbiorowość. 

Wykorzystywanie propagandy ma na celu uformowanie
danej opinii wśród odbiorców. Aby osiągnąć zamierzony
efekt, wykorzystywane są ludzkie słabości, lęki a także
emocje. 
Aby wpłynąć na człowieka wzbudza się w nim strach,
współczucie, litość czy też złość. 

Za daną sprawą nierzadko stają znane wszystkim
autorytety, uczeni_one, czy też organizacje. Ma to na celu
skłonienie odbiorcy_czyni do postrzegania danych
poglądów jako bardziej wiarygodnych. 

Popularnym sposobem jest również ukazywanie bardzo
uproszczonych informacji, znanych wszystkim porównań,
metafor, ale również półprawd, manipulacji
wiadomościami, bądź stosowania opinii jako faktu.

Częstym narzędziem jest
posługiwanie się obrazem,
ponieważ łatwiej w ten sposób
przyciągnąć uwagę i tym
samym dotrzeć do adresata_ki.
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Propaganda



 Jest to nieprawdziwa bądź zmyślona informacja celowo
rozpowszechniana przez dziennikarzy i dziennikarki.
Najczęściej ma na celu zaciekawienie lub też zaszokowanie
odbiorcy_czyni oraz w rezultacie podniesienie nakładu lub
oglądalności medium. 
Częstymi kaczkami dziennikarskimi są informacje o
zjawiskach paranormalnych. Nierzadko fałszywymi okazują
się być wiadomości z dziedziny polityki, sportu czy życia
celebrytów czy celebrytek. 

W niektórych sytuacjach nieprawdziwe informacje można
wychwycić od razu, jednak zazwyczaj rozpoznanie kaczki

dziennikarskiej nie należy do najprostszych. Przede wszystkim
warto pamiętać, by nie ufać wszystkiemu co pojawia się w

mediach, a w szczególności na portalach społecznościowych.
Najlepszym wyjściem wydaje się weryfikacja wiadomości przy

użyciu innych źródeł oraz zachowanie zdrowego rozsądku. 
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Kaczka dziennikarska

Jak ją rozpoznać?



 
Jest to zespół technik służących osiągnięciu określonych celów
poprzez manipulację społeczeństwem. Innymi słowy jest to celowe
przekształcanie społeczeństwa na drodze socjomanipulacji
stosowane w socjologii i marketingu.

 
 

 skojarzenia swojej osoby z
pozytywnymi wartościami i
wzorcami jak również tworzenia
stereotypów, powtarzanie
utartych sloganów, wytykania
negatywów oraz klasyczne
kłamstwo,

 
ośmieszenia
nieodpowiadających idei, 
pozornego wyboru między
ośmieszonymi ideami
konkurencji i ubranymi w
piękne słowa własnymi
wartościami.
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Inżynieria społeczna

Dokonuje się tego
 za pomocą m.in:

Sztuczki inżynierii społecznej mogą oddziaływać na jednostki,
grupy społeczne, jak i również na mniejsze zbiorowości. 



Socjomanipulacja jest określonym działaniem skierowanym
w szerszą grupę odbiorców_czyń w celu osiągnięcia
zamierzonego efektu. Częstymi technikami są m.in.
perswazja czy wywołanie lęku. Działania te mają na celu
osłabienie czujności. Często też wspominane są wzorce,
autorytety, stereotypy, by adresat_ka podświadomie
wierzył_a w słuszność danego poglądu. Przedstawia się też
pozorną możliwość wyboru, w którym jedna z opcji jest
wyolbrzymiona i przerysowana w taki sposób, aby ta druga
wydawała się bardzo korzystna. Manipulator_ka tworzy
„przyjazną” atmosferę, przedstawia swoje rozwiązania jako
te, które dadzą ogólną korzyść po to aby były one odebrane
jako przystępne. 

 
Jak rozpoznać, że
padło się ofiarą
sztuczek inżynierii
społecznej? 
 Jest to bardzo trudne, nie raz
nawet socjolodzy czy
socjolożki wpadają w pułapki
inżynierii społecznej.
Najskuteczniejszą metodą
obrony jest edukacja i
świadomość problemu.
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Socjomanipulacja



Clickbait - rzucający się w oczy odnośnik na
stronie internetowej, prowokujący
internautę_kę do jego kliknięcia 

 
Clickbait bardzo często odwołuje się do emocji i przyciąga
przez to naszą uwagę, co powoduje że klikamy w dany link.
Dzięki temu zwiększa się liczba odsłon, więc i zarobionych
pieniędzy. Wiele serwisów utrzymuje się z clickbaitów, co
powoduje, że dostarczanie wartościowej treści jest
drugorzędną kwestią. Po kliknięciu w link, przekonujemy się,
że tak naprawdę tytuł znacząco odbiega od tematu. 

Jak rozpoznać clickbait? 
Można zauważyć, iż tytuły clickbait’ów mają pewien schemat.
Odwołuje się on często do emocji, kontrowersji, szokujących
informacji, ale takich na które liczymy, że są prawdziwe.
Bardzo często clickbaity łączy się z tematem odchudzania.

Clickbait nie jest wyłącznie zjawiskiem negatywnym. Może być
pozytywny, jeśli dalsza treść artykułu nie rozczaruje
odbiorcy_czyni. Wartym zauważenia jest to, iż w Internecie
znajdują się wartościowe artykuły, którym przyciągające tytuły
pomagają dotrzeć do większej liczby osób. 
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Clicbait



FOMO - (z ang. fear of missing out) obawa przed
ominięciem ważnych wiadomości, określany jako
“uzależnienie od informacji”. Współcześnie nowe
wiadomości pojawiają się w zastraszającym tempie i szybko
stają się nieaktualne. Powoduje to, że panicznie boimy się
bycia offline, ponieważ coś ważnego może nas ominąć.

Według
socjologów_socjolożek
najcenniejszym surowcem
w dzisiejszych czasach są
informacje. Ludzie
zaczynają karmić się
nowinkami, statystykami,
plotkami ze świata, a bez
ciągłych bodźców zaczynają
odczuwać lęk i niepokój. 
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FOMO

Po pierwsze musimy zdać sobie sprawę, że FOMO jest
naszym problemem.
Filtrujmy docierające do nas informacje.
Wyłączajmy powiadomienia.
Przydatne okazać się może odinstalowanie (przynajmniej
na jakiś czas) aplikacji, które mogą nas uzależniać.
Jeżeli czujemy, że nie jesteśmy w stanie sam_a poradzić
sobie z uzależnieniem od dostępu do informacji warto
skontaktować się z lekarzem_ką.

Jak radzić sobie z tym FOMO?



Równie dużym problem jest przeładowanie informacjami,
które spływają do nas każdego dnia z różnych środków
przekazu. Alvin Toffler, amerykański futurolog po raz
pierwszy użył tego pojęcia w 1970 roku. Zaznaczył, że
rosnąca ilość przekazywanych informacji będzie
powodowała wzmożony stres. Z tym zjawiskiem mamy do
czynienia w momencie, gdy wiadomości sprawiają trudności
z  podjęciem decyzji.  

Wzrost liczby źródeł pozyskiwania wiedzy.
Łatwość przekazywania informacji.
Brak umiejętności porównywania

Niska świadomość informacyjna odbiorców_czyń
komunikatów  

Przyczyny przeładowania informacjami:

       i selekcjonowania zasobów.
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Miejsce na Twoje notatki!
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Słowniczek pojęć

Agencja prasowa –  instytucja, która zajmuje się zbieraniem
informacji i dostarczaniem ich mediom.
Bańka informacyjna – sytuacja, w której docierają do nas
jedynie wiadomości, które odpowiadają naszym poglądom            
i zainteresowaniom.
Catfish - osoba, która w sieci podaje się za kogoś innego.
Cenzura – kontrola publikacji, najczęściej ze względów
politycznych.
Clickbait – tytuł artykułu lub filmu umieszczonego w
Internecie, który swoją treścią ma sprowokować do
kliknięcia przez wprowadzenie w błąd.
Czwarta władza – termin określający środki masowego
przekazu, wolnej prasy w państwach demokratycznych.
Ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej,
wykonawczej i sądowniczej, gdyż siła prasy jest tak wielka, że
może kształtować społeczeństwo i politykę. Prasa jest
również organem kontrolnym, który pilnuje, aby nie doszło
do żadnych nadużyć ze strony trzech pozostałych potęg.
Deepfake – nagranie, które zastępuje przy użyciu sztucznej
inteligencji głos lub twarz kogoś innego tak, że film wygląda
jak prawdziwy.
Demagogia – sposób wpływania na opinię publiczną,
sprowadzający się do efektownych, ale zazwyczaj
niespełnionych obietnic.



Fact-checking – weryfikacja wszystkich informacji w jakiejś
treści pod względem jej rzetelności.
Fake news – fałszywa wiadomość, często o charakterze
sensacyjnym, opublikowana w mediach z intencją
wprowadzenia odbiorcy w błąd w celu osiągnięcia korzyści
finansowych, politycznych lub prestiżowych.
Faktoid – kłamstwo lub półprawda uznawane za prawdę, ze
względu na sam fakt ukazania się jej w mediach.
Fellow traveler (z ang. kolega podróżnik) – współcześnie
dotyczy osoby, która sympatyzuje z ideologią danej
organizacji politycznej i z nią współpracuje, nie będąc tym
samym członkiem tej organizacji.
Infodemia – pojęcie, które powstało podczas pandemii;
WHO definiuje je jako szybkie rozprzestrzenianie informacji
(np. plotek i faktów), które rozprzestrzeniają się natychmiast
dzięki popularności telefonów komórkowych, mediów
społecznościowych i Internetu.
Kaczka dziennikarska – nieprawdziwa, zmyślona
informacja celowo rozpowszechniana przez dziennikarzy.
Ma na celu zaciekawienie czy zaszokowanie odbiorcy.
Krytyczne myślenie – umiejętne stosowanie, analizowanie,
wyciąganie wniosków oraz ocenianie zebranych informacji.
Manipulacja – 1) przeinaczanie faktów.
2) celowe działanie, w którym wpływa się na daną osobę lub
grupę osób, w taki sposób, że nie jest ona tego świadoma.
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Naddatek informacyjny - forma manipulacji, poprzez
wtrącenie informacji, która nie ma związku z daną sytuacją.
Może mieć jednak duży wpływ na reakcję odbiorcy. 
Pacynka – fake konto (z ang. fałszywe konto) powstające na
danym portalu społecznościowym. Ma ono zwykle na celu
rozpowszechnienie nieprawdziwych informacji lub
nakłonienie innych użytkowników do zmiany poglądów, czy
też realizacji zamierzonych działań.
Perswazja – wywieranie wpływu na danej osobie, aby
uznała nasze zdanie za właściwe.
Phishing - sposób, w którym przestępca, podszywając się
pod kogoś (osobę lub instytucję) chce wyłudzić od nas
informacje osobiste np. hasła.
Propaganda – przekazywanie jedynie treści (zazwyczaj
zmanipulowanych), które mają na celu upowszechnienie                
i ukształtowanie określonych poglądów i postaw.
Post-prawda – szerzenie słownej manipulacji np. poprzez
zatajanie niektórych faktów lub pokazywanie ich w
wygodnym dla danego źródła informacyjnego świetle. W tym
momencie nie ma znaczenia czy informacja będzie
prawdziwa czy też fałszywa. Liczy się tylko czy dane media są
popularne i do jak dużej grupy odbiorców docierają. W 2016
roku „post-prawda” została wpisana do słownika
oksfordzkiego.
Społeczeństwo informacyjne - następna forma w rozwoju
cywilizacji po społeczeństwie przemysłowym. Charakteryzuje
się m.in. wysokim stopniem korzystania z informacji w życiu
codziennym czy globalnym upowszechnianiem wiedzy
naukowej.
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System Matrioszek – technika dezinformacji
wykorzystywana kiedyś przez sowieckie służby specjalne. 
Teoria spiskowa – przekonanie, w którym odrzuca się
powszechnie znaną wersję wydarzeń i zamiast tego
przypisuje pewnej grupie manipulacje faktami.
Trolling (z ang. trollowanie) – rodzaj niestosownego
zachowania spotykanego na forach internetowych,
polegającego na świadomym prowokowaniu innych
użytkowników poprzez obraźliwe lub kontrowersyjne
wypowiedzi prowadzące do wywołania kłótni.
Useful idiot (z ang. przydatny idiota) – w żargonie politycznym
jest to obraźliwe określenie osoby przydatnej dla danej
sprawy. Bez kompletnego zrozumienia sprawy, nieświadomie
przyczynia się ona do szerzenia nieprawdziwych informacji i
propagandy.
Wojna informacyjna – wykorzystywanie zasobów
informacyjnych wpływających na świadomość społeczeństwa,
czy też rządu. Wykorzystuje się przy tym techniki manipulacji
oraz propagandę. Często ma na celu podporządkowanie
społeczeństwa, kultury, czy gospodarki danej instytucji.
Wywoływanie szumu informacyjnego – działanie na
emocjach poprzez celowe zderzanie ze sobą różnych faktów
w sposób bardzo chaotyczny. Odbiorca_czyni może błędnie
zrozumieć komunikat poprzez źle zinterpretowany przekaz.
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