Jak odróżnić prawdę od fikcji?
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Przedstawiamy krótką serię memów – 9 małych wskazówek,
jak w życiu codziennym odróżnić prawdę od kłamstw, które
przydadzą się każdemu, kto chce uzyskać większą odporność.

Na świecie jest mnóstwo
źródeł informacji.
Wiadomość powinna
zachęcać czytelnika do
uczenia się, a nie do wiary.
Oceń, na czym się opiera –
bardziej na faktach czy
plotkach? Sprawdź, czy
źródło informacji jest
wiarygodne.

Przeczytaj uważnie cały
tekst, a nie tylko nagłówki,
które mogą wprowadzać w
błąd. Zwróć uwagę, czy
zamieszczone zdjęcia
faktycznie odpowiadają
treści wiadomości. Obrazy
mogą mieć celowo
zniekształcony rozmiar, kąt
widzenia lub po prostu być
sfałszowane.
Upewnij się, że źródło
czytanych wiadomości jest
prawdziwe.
Strony internetowe i portale
oraz konta w sieciach
społecznościowych mogą
zostać sfałszowane lub
przejęte w celu
rozpowszechniania
fałszywych informacji.
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TO
TYGRYS

NIE WSZYSTKO W
INTERNECIE JEST
PRAWDĄ

TU SŁUP
ELEKTRYCZNY
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OGÓLNY OBRAZ
JEST WAŻNY

8
SPRAWDŹ ŹRÓDŁO

PROJEKT „OPORNE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE – SILNE SPOŁECZEŃSTWO”
REALIZOWANY JEST WSPÓLNIE Z MINISTERSTWEM SPRAW
ZAGRANICZNYCH I BRITISH COUNCIL NA LITWIE.

Nagłówki są często
formułowane w sposób
wywołujący emocje.
Ważne jest, aby emocje
działały w połączeniu z
logiką, a nie były z nią
sprzeczne. Staraj się im
nie poddawać i zawsze
zagłębiaj w treść
wiadomości w wielu
źródłach.
Dowiedz się, pod czyim
nazwiskiem i gdzie
opublikowano wiadomość.
Czasami wiadomości są
zamówione, bez wskazania
tego. O treści mediów i
portali mogą też
decydować
zainteresowania ich
właścicieli – możesz je
sprawdzić na
https://stirna.info/
Zachowaj czujność.
Ostrożnie odbieraj opinie
ekspertów – warto
poszukać na ich temat
więcej informacji. Czasami
okazuje się, że informacje
nie są one prezentowane
przez specjalistów z danej
dziedziny lub
przywoływani eksperci w
ogóle nie istnieją.

TO
WIELBŁĄD

Internet i wiele innych źródeł wiedzy codziennie
dostarcza nam wiadomości zewsząd i o wszystkim.
Niestety, nie wszystkie docierające do nas informacje są
prawdziwe, dokładne i poprawne. A czasami są
świadome próby zniekształcenia ich w samolubnych lub
złych celach. Dlatego rozwijanie krytycznego myślenia i
unikanie „opowiadania bajek” teraz jest ważne jak nigdy.
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NIE SPIESZ SIĘ,
BY UWIERZYĆ

TU
GÓRY

NA PEWNO
KROKODYL
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TO ZŁUDZENIE
OPTYCZNE

OPINIA CZASAMI
JEST KUPOWANA

9
UWAŻAJ NA
FAŁSZYWYCH EKSPERTÓW

Dowiedz się, kto
utworzył post z
wiadomościami. Czy
autor (ka) jest znany
(a), godny (a) zaufania i
ma wiedzę na
poruszany temat? Czy
on (a) jest prawdziwy
(a)?

Nie ograniczaj się do
informacji krążących w
Twoim otoczeniu. W
przypadku krytycznej
oceny zawsze pomocne
jest sprawdzenie kilku
różnych źródeł
informacji i opinii.

NIE, TO
ŚCIANA
TU
WĄŻ

TO
DRZEWO

PRAWDA MOŻE ZALEŻEĆ
OD JEJ AUTORA

BAŃKI INFORMACYJNE
BYWAJĄ RÓŻNE

Wiadomości mogą być
formułowane w sposób
stronniczy, prezentując tylko
jedną opinię lub „wygodne”
fakty na potwierdzenie.
Czytając, zastanów się, czy
TU
ZEBRA
prezentacja wiadomości nie
wydaje się zbyt jednostronna?
Dowiedz się, jak ta sama
NIEKTÓRE INFORMACJE
wiadomość prezentowana
MOGĄ WPROWADZAĆ
jest w innych źródłach.
W BŁĄD

