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NIE DAJ SIĘ NABIĆ ...                              
W FAKE NEWSA

-Pani od polaka
powiedziała, że
zrobi dyktando!-
wykrzyczała jedna
z reporterek
Niecodziennika
Szkolnego.
Nagle wszyscy
uczniowie siedzący
pod salą zaczęli
gorączkowo i w
pośpiechu
wyciągać zeszyty i
powtarzać. 

Oczywiście, kilku
kolegów
zignorowało
wiadomość, ale
tylko ze względu na
to, że jakoś im nie
zależało na
pozytywnej ocenie.Po
kilku sekundach
reporterka
oznajmiła, że to jest
FAKE NEWS! 
Naiwni koledzy
znowu dali
się nabrać.

Tylko taka
manipulacja nie
wpłynęła na nich
negatywnie, trwała
kilkanaście sekund,
których straty nikt
nie żałował.
Oczywiście,
niektórym podniosła
się adrenalina i
wywołało to w nich
różne emocje.

.

FAKE NEWS 
to fałszywa wiadomość, często o
charakterze sensacyjnym, publikowana w
mediach z intencją wprowadzenia odbiorcy
w błąd w celu osiągnięcia korzyści
finansowych, politycznych lub
prestiżowych.
Rozprzestrzeniana jest poprzez media
drukowane i nadawcze serwisy
informacyjne, media elektroniczne czy
serwisy społecznościowe. Często
stosowane są chwytliwe nagłówki w celu
zwrócenia możliwie dużej uwagi. Fake
news mogą być elementem dezinformacji.

.
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Wierzyć czy nie wierzyć? 
Oto jest pytanie...

Jeśli nie wiadomo o co chodzi,
to chodzi o clickbaity...

Jako z natury
ufne istoty
społeczne nie
zakładamy z
góry, że coś
jest kłamstwem.
Nie zwracamy
uwagi na to, czy
treści są
prawdziwe i też
nie 

zawsze
potrafimy je
zweryfikować.
Naszą
naiwność
wykorzystują
twórcy tzw. fake
newsów. Od
zarania dziejów
wprowadzano
ludzi w błąd, by 

Pojawia się i znika...
o życiu fake newsów w sieci.

że
przechodzimy
do stron, które
niekoniecznie
nas interesują.
Takie strategie
mają na celu
wyłudzenie
naszego
zainteresowania
w postaci
clickbaitów.       

Atrakcyjne
tytuły newsów,
wyszukane
zdjęcia
celebrytów,
intrygujące
podpisy,
oryginalne i
aktualne
memy... to
wszystko ma
wywołać
zainteresowa-
nie odbiorcy
tylko po to, by
skusić go do
zapoznania się
z treścią
wiadomości czy
artykułu.
Gdy już
wpadniecie w
sidła naiwności, 

z pewnością
klikniecie w
daną treść. A
wtedy...
nadawca się
cieszy i już liczy
pieniążki.
Każde
wyświetlenie
daje zysk
osobom, które
pod
płaszczykiem
newsa
umieściły
reklamy lub po
prostu chcą
mieć dużo
like’ów. 
Gdy klikasz w 
nieznane tytuły,
okazuje się
szybko,

Pewnie
spotkaliście w
swojej netowej
egzystencji tzw.
łańcuszkami,
które zazwyczaj
są fake
newsami. Są po
to, by jak
najwięcej osób
dało się nabrać i
jeszcze
udostępniło
kilkunastu
swoim
znajomym
fałszywą
informację.
Przykładem
może być
oświadczenie
dotyczące
ochrony zdjęć i
danych 

osobowych na
jednym z
popularnych
portali
społecznościowych.
Internauci
udostępniali
swoim
znajomym tę
wiadomość
przez kilka dni,
aż w końcu
pojawiły się
informacje, że
to fake news.
Niestety,
jeszcze przez
jakiś czas taki
łańcuszek
krążył w sieci.
Co chwilę neta
opanowują
dziwne 

treści np.
informacja o
białym busie,
którego
kierowca i
pasażerowie
porywają dzieci
w celu handlu
narządami lub
cała
mistyfikacja
związana z
rzekomą
śmiecią
celebrytów
 np. Tiny Turner 
czy
Maćka Musiała.

Magda

Julia

.

wywołać w nich
różne emocje, a
nawet po to, by
doszło do
konfliktu. Takie
psychologiczne
mechanizmy
wykorzystują
pomysłodawcy 
fake’ów.

Natalia
.
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Co wiecie o fake newsach?

.

.

.

.

Przygotowaliśmy także ankietę dotyczące
świadomości na temat fake newsów wśród
uczniów Waszej szkoły.

W ankiecie wzięło udział 52 uczniów z klas 4, 6 i 7.

Wyniki ankiety pokazują, iż zdecydowana większość,
bo prawie 90% uczniów, wie, co to jest fake news. 6
osób spośród 52 udzieliło niepoprawnej odpowiedzi.

Tylko 65% respondowanych spotkało się z fake
newsami. Jedna czwarta uczniów nigdy nie miała do
czynienia z ty zjawiskiem, a prawie 10% nie wie.

44 osoby wskazały, że najczęściej spotkały się 
z fake newsami w internecie, 3 osoby w prasie, 
4 w telewizji i jedna w radio.

Tylko 11 osób (21,2%) przyznało, że zdarzyło im się
nieświadomie udostępnić fake newsa. 65% twierdzi, że
nie powielało fałszywych treści. A 7 osób nie wie, czy
rozpowszechniało fake newsy.

Agata i Oliwia
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Czy to jest fake news?
Kolejne pytania ankiety dotyczyły rozpoznawania rozpowszechnionych w internecie fake newsów. Był to
taki test, przede wszystkim dla tych osób, które twierdziły, że znają się na fake’ach.

73% respondowanych bezbłędnie rozpoznało fake
news dotyczący odwołania ferii zimowych. Jedna piąta
stwierdziła, że była to prawda, a 7% nie miało zdania.
Duży problem mieli uczniowie z rozpoznaniem
fałszerstwa w memie przedstawiającym fotografię
wilczej watahy i wyjaśnienie hierarchii w wilczym
stadzie.

Prawie połowa respondentów (45,8%) nie potrafiła
jednoznacznie stwierdzić, czy to fake news. Tylko 8
osób uznało, że to manipulacja, a 37,5% uznało, iż jest
to treść zgodna z prawdą.Nie było problemy z
rozpoznaniem fałszerstwa w sprawie śmierci znanego
aktora, aż 65% rozpoznało fake newsa. 10 osób
stwierdziło, że to nie jest kłamstwo, a 8 uczniów nie
miało zdania.Prawie połowa, bo aż 23 osoby na 52
udzielające odpowiedzi, nie wiedziało, czy akcja
„Polish boy wanted” promująca wiosenną kolekcję
Reserved jest emocjonalnym kłamstwem i reklamową
manipulacją. Jedna trzecia uczniów uznała, że to
prawda, a tylko jedna piąta uważa, że to fake news.
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Nie daj się nabić w fake newsa!

.

A jednak, niby większość wie, co to jest fake news, ale nie zawsze rozpoznaje
fałszywe informacje. Na naiwności i niewiedzy żerują twórcy fake’ów.

Co zrobić, aby nie dać się nabrać?
Bardzo ważne jest uświadamianie i pokazywanie ludziom, jak oceniać wiarygodność
informacji. Uczyć podejrzliwości z nutą wiary w prawdę.

TEKST REPORTAŻU: Natalia, Julia, Magda, Nadia
ZDJĘCIA I ANIMACJE: Agata, Oliwia, Wioletta i Jana

SONDA I ANKIETA: Magda, Natalia, Agata, Oliwia
KONTAKT: niecodziennikszkolny@gmail.com

niecodziennikszkolny.wordpress.com

.
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