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Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji tworzą ludzie związani z informacją:
infobrokerzy, analitycy, dziennikarze, researcherzy... Pracujemy z informacją,
wyszukujemy, zarządzamy, analizujemy, udostępniamy, przetwarzamy, uczymy
o niej. Informacja jest naszą pasją. To nas połączyło. Mamy różne zawody, ale
wspólny cel: rozwijanie środowiska zawodowego profesjonalistów informacji 
w Polsce. 
 
Żywy kontakt z informacją pozwala nam ciągle na nowo uzupełniać
i udoskonalać naszą wiedzę o tym, w jaki sposób docierać do zweryfikowanej 
i kompletnej informacji z różnych dziedzin w sposób szybki i możliwie
najbardziej kompleksowy. Swoim doświadczeniem chętnie dzielimy się
z innymi.
 
Kompetencje cyfrowe w dzisiejszych czasach są nie do przecenienia. Młodzi
ludzie, rozpoczynający swoją przygodę z Internetem, potrzebują przewodników,
którzy pokażą im bogactwo sieci oraz nauczą weryfikować informacje. Starsze
pokolenie potrzebuje pomocy w stawianiu pierwszych kroków w Internecie 
i podpowiedzi, gdzie oraz w jaki sposób szybko i sprawnie załatwić sprawy
urzędowe, umówić lekarza czy przeczytać najświeższe wiadomości.
 
Dlatego też angażujemy się w projekty związane z informacją, społeczeństwem
informacyjnym, światem cyfrowym i edukacją w tym zakresie. Bierzemy udział
w projektach szkoleniowych, tworzymy scenariusze, prowadzimy spotkania,
podczas których w formie praktycznych ćwiczeń uczymy i pomagamy poznać
to, co dla nas oczywiste.



NA POCZĄTEK...



Jeśli chcesz być świadomym odbiorcą mediów, odpowiedzialnym internautą,
dobrze poinformowanym obywatelem musisz weryfikować informacje. Co to
znaczy - świadomy odbiorca? To ktoś, kto nie zgubi się w gąszczu informacji,
rozpozna manipulację i fake newsa, wybierze wiarygodne oraz wartościowe
źródła informacji, będzie krytycznie podchodzić do tego, co czyta, widzi i słyszy. 
 
Nie jest to wcale trudne, wymaga jedynie odrobinę wiedzy i czasu. Dzięki nam
wiedza jest na wyciągnięcie ręki – ten przewodnik pomoże Ci szybko 
i skutecznie rozprawiać się nie tylko z fake news, ale też z każdą inną treścią 
czy źródłem informacji, z których w internecie korzystasz. Zdradzamy na co
trzeba zwracać uwagę surfując w sieci i podpowiadamy źródła, które pomogą
zweryfikować informacje. 
 
Zanim jednak poznasz szczegóły warto, żebyś poznał jeszcze trzy zasady
przydatne podczas surfowania w internecie. 
 
 
 
 
 
Na pewno masz wrażenie, że czasu jest na wszystko za mało. Większość z nas
jest ciągle zabiegana. Między pracą, domem i obowiązkami staramy się jeszcze
nie stracić kontaktu ze światem – chcemy wiedzieć, co się dzieje w naszym
mieście, kraju, na świecie; lubimy być na bieżąco i otrzymywać informacje 
o nowych wydarzeniach, spotkaniach, rozmowach; interesują nas celebryci,
politycy, znajomi. 
 
Codziennie skrolujemy niecierpliwie ekrany naszych tabletów, komputerów,
smartfonów, by trzymać rękę na pulsie. Wydaje nam się, że im więcej
wiadomości, newsów i informacji przejrzymy, tym więcej będziemy wiedzieć.  
Z pośpiechu czytamy tylko tytuł i lead, ewentualnie pierwszy akapit. Co z tego
wynika? Większość treści w sieci przeglądamy szybko, a więc nieuważnie. 
W zasadzie nie czytamy, tylko przeglądamy, a im mniej uważni jesteśmy, tym
łatwiej dajemy wiarę niewiarygodnym informacjom. Dlatego warto przeglądać
newsfeed wolniej, nie dać się zwieść jednemu zdaniu, które w nim widać, ale
otworzyć wpis czy artykuł i zobaczyć, czego dotyczy w całości.

CZYTAJ UWAŻNIE
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Dziś obcujemy z kulturą, w której normą są media partycypacyjne oparte 
na modelu wielu nadawców i wielu odbiorców. Każdy z nas tworzy treści 
w internecie, nawet jeśli są to tylko posty w mediach społecznościowych. 
Na bieżąco dzielimy się z innymi tym, co myślimy, co nas interesuje, co nam 
się podoba. Sami też chętniej niż artykuły w prasie czytamy to, czym dzielą się 
w społecznościówkach nasi znajomi lub osoby, które lubimy. 
 
Media tradycyjne, walcząc o byt, zmieniły trochę styl działania. Też publikują
dużo i szybko walcząc o internautów, odsłony, zasięgi. Nie są to już selekcjonerzy
informacji, którzy dbając o prestiż weryfikują tematy i źródła, ostrożnie
podchodzą do ciekawostek i nie publikują byle czego. To już nie media
selekcjonują dla nas informacje, ale… nasi znajomi, których śledzimy w mediach
społecznościowych. Śledzisz portale informacyjne czy ograniczasz się tylko do
tego, co wyświetli Ci się w newsfeedzie? Warto czasem wyjść poza schemat 
i przejrzeć wiadomości w źródłach, do których zazwyczaj nie zaglądamy.
 
 
 
 
 
 
Jeśli media walczą o czytelnika i wiedzą, że mają niewiele czasu, by przykuć jego
uwagę, to wiemy już skąd internet pełen jest chwytliwych tytułów. Tytułów,
które mają nas zaskoczyć, zaciekawić, przestraszyć, rozbawić lub zbulwersować
– wzbudzić szybko duże emocje, którymi natychmiast będziemy chcieli się
podzielić. Dzieląc się jednak szybko artykułem, który znamy tylko z tytułu, bo nie
mieliśmy czasu przeczytać go w całości sprawia, że zupełnie nieświadomie sami
pomagamy fake newsom rozprzestrzeniać się po sieci. Dlatego zachowaj zimną
krew i zanim udostępnisz jakąś treść w internecie sprawdź ją – zerknij czy treść
wpisu/postu/artykułu jest równie ciekawa jak chwytliwy tytuł, który go
zapowiada.

PATRZ SZERZEJ

ZACHOWAJ ZIMNĄ KREW

16% internautów czyta 
treść słowo po słowie16%10 sekund - tyle czasu "ma"

tekst, by nas zainteresować10s
100 słów czytamy 
w 4,5 sekundy10079% internautów nie czyta, 

a tylko przegląda strony
internetowe

79%
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PODSTAWOWE
KRYTERIA
WERYFIKACJI
INFORMACJI



Weryfikacja informacji to nie monolit, ale zagadnienie, które można rozbić na
mniejsze elementy i zapewnić sobie dzięki temu nie tylko poprawność
metodyczną, ale też komfort pracy. Poniżej omawiamy więc podstawowe
obszary, które składają się na kompleksową weryfikację informacji.
 
 
 
 
 
 
Na co dzień jest dla nas naturalnym na ogół, że nie wszystkich ludzi darzymy
jednakowym zaufaniem i do informacji pozyskiwanych od niektórych osób
podchodzimy z dystansem. Taką samą zasadą warto kierować się w świecie 
on-line. Sprawdzając, kto jest autorem znalezionej w internecie informacji,
upewnij się, jaki podmiot stoi za autorem - gdzie autor pracuje i czyje
stanowisko może wyrażać w swoich publikacjach? Upewniaj się czy masz do
czynienia z osobą publikującą treści tylko i wyłącznie w swoim imieniu czy
udostępniane przez niego treści są raczej spójne z polityką firmy czy instytucji,
która autora zatrudnia. Oczywiście, taka spójność może działać – w Twoich
oczach – zarówno na korzyść  autora jak i dyskwalifikować jego wiarygodność.
Jeśli masz do czynienia z autorem treści, który deklaruje, że posiada tytuł
naukowy, a nie jesteś w stanie zweryfikować tego za pomocą prostej kwerendy,
skorzystaj z baz naukowców i zasobów jednostek akademickich i naukowych.
Jeśli chcesz natomiast zweryfikować poglądy autora, nie tylko te publikowane 
w oficjalnych artykułach, możesz skorzystać z dobrodziejstwa mediów
społecznościowych.
 
 
 
 
 
Każda informacja udostępniana w internecie, aby była wiarygodna, musi dać się
zweryfikować pod kątem aktualności. Brak informacji o tym, kiedy materiał
został opublikowany poddaje w wątpliwość jego wiarygodność i powinien
budzić zastrzeżenia, jednak podanie daty publikacji nie zawsze jest w pełni
wiarygodne. Dla redaktora portalu modyfikacja daty publikacji materiału nie
stanowi żadnego problemu. Dlatego też, każdorazowo trzeba zweryfikować czy
określona informacja pokrywa się z treściami publikowanymi w innych źródłach.
 
 

AUTOR

AKTUALNOŚĆ
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Weryfikując informację znalezioną w sieci zastanów się, czy autor podaje
określone informacje w sposób precyzyjny czy raczej pobieżny? Czy informacja
sformułowana jest w sposób logiczny i zrozumiały? Czy jest opisana
wystarczająco szczegółowo i adekwatnie do Twojego problemu? W przypadku
artykułów opartych np. na sondażach takim wyrazem dokładności będzie
podanie informacji, na jakiej próbie zostało przeprowadzone badanie. 
W przypadku danych statystycznych, będzie to wzmianka o metodologii
danych. W przypadku badań naukowych odwoływanie się do wiarygodnych
źródeł i podanie bibliografii.
 
 
 
 
 
Zagadnienie obiektywizmu w weryfikacji informacji jest spójne ze
sprawdzeniem samego autora. Otóż, za każdym razem, kiedy weryfikujesz
informację, upewnij się czy masz do czynienia np. z publikacją na prywatnym
blogu, artykułem w lokalnym dzienniku albo publikacją w czasopiśmie
naukowym. W przypadku treści publikowanych przez mass media warto
zwrócić uwagę na to, jaki światopogląd jest promowany przez konkretną gazetę
czy stację radiową. Pomoże to weryfikować informacje w szerszym kontekście.
Obiektywna informacja to taka, która bazuje na faktach, stara się być bezstronna
i rozgraniczona od opinii własnych jej autora.
 
 
 
 
 
Ocena relewantności jest najbardziej subiektywnym spośród wszystkich
omawianych kryteriów weryfikacji informacji. Odnosi się do tego, na ile
znajdowane informacje odpowiadają naszym potrzebom informacyjnym. Warto
zastanowić się czy źródło, które znaleźliśmy dostarcza nam wszystkich
informacji, których tak naprawdę potrzebujemy czy tylko daje odpowiedź na
część naszych pytań.
 
 
Powyższe elementy w weryfikacji informacji to podstawa do upewnienia się, że
nie pracujemy i nie udostępniamy treści, które uznalibyśmy za bezwartościowe 
i niewiarygodne.

OBIEKTYWNOŚĆ

RELEWANTNOŚĆ

DOKŁADNOŚĆ
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PRZYDATNE
NARZĘDZIA



Konkret24 to portal, który zajmuje się weryfikacją fake news, fact-checkingiem
i analizą informacji z sieci. Jako pierwszy w Polsce podszedł do zjawiska
dezinformacji w sposób szeroki – nie skupiając się jedynie na polityce, ale tropiąc
nieprawdę także w takich dziedzinach jak: nauka, zdrowie, rozrywka czy legendy
miejskie. Weryfikuje informacje dotyczące zarówno Polski, jak i całego świata.
 
Portal jest częścią działu portali informacyjnych TVN. Prace nad nim trwały od
września 2017, kiedy otrzymał (jako jeden z sześciu polskich projektów) środki 
z funduszu finansowanego przez Google w ramach programu Digital News
Initiative: Innovation. Program ten wspiera rozwój europejskich inicjatyw 
z zakresu jakościowego dziennikarstwa w internecie. Konkret24 w sieci
wystartował w październiku 2018 r. – jest na razie serwisem fact-checkingowym,
ale plany co do niego są bardzo ambitne. Ma być w przyszłości miejscem
pracującym w oparciu o crowdsourcing i dostarczać narzędzi, dzięki którym nie
tylko dziennikarze, ale i odbiorcy będą mogli wspólnie wykrywać „fake newsy” 
i weryfikować informacje.
 
Koordynatorką portalu jest Beata Biel, związana z Google News Lab, gdzie była
odpowiedzialna za szkolenia mediów w całej Europie Środkowo-Wschodniej.
Jest też ekspertem ds. szkoleń w Fundacji Reporterów, współpracuje przy
międzynarodowym projekcie śledczym, koordynowanym przez 
The International Consortium for Investigative Journalism. W zespole pracują
doświadczeni dziennikarze, którzy na tropieniu informacji „zjedli zęby”. 
Na Konkret24 przeczytacie artykuły m.in. Jana Kunerta czy Piotra Jaźwińskiego.
 
Na portalu znajdziecie mniejsze i obszerniejsze opracowania. Redakcja skupia
się w głównej mierze na fałszywych treściach, które pojawiają się przede
wszystkim w mediach społecznościowych; zajmuje się też informacjami, które
mają potencjał stać się wiralami. Analizuje zjawiska i mechanizmy
dezinformacyjne, pokazuje czym jest manipulacja. Ocenie nie podlegają tu
opinie czy prywatne sądy, za to weryfikuje się i sprawdza autentyczność danych
czy faktów, które w informacjach bądź wypowiedziach polityków padają.
Dziennikarze wykorzystują różne narzędzia, które pomagają w weryfikowaniu
informacji - dzięki nim szybciej mogą sprawdzić treść czy zdjęcie, zweryfikować
nagranie wideo, sprawdzić w jaki sposób rozprzestrzenia się informacja 
w sieciach społecznościowych i kto szeruje fake newsy.
 
 

KONKRET24
https://konkret24.tvn24.pl/
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Wpisy na Konkret24 to zwykle drobiazgowa analiza. Przytaczane są źródła, dane,
fakty, opinie specjalistów. Znajdziecie w nich często dane statystyczne,
oryginalne wypowiedzi, cytaty z prawdziwych i zweryfikowanych źródeł. Łatwo
w ten sposób śledzić cały proces weryfikowania danej informacji i podpatrzeć
jednocześnie warsztat pracy dziennikarza.
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NewsGuard to bezpłatna wtyczka do przeglądarki, która w szybki sposób
informuje o wiarygodności stron internetowych i wiarygodności informacji 
w nich opublikowanych.
 
Założycielami NewsGuard są Steven Brill - prawnik, m.in. założyciel miesięcznika
The American Lawyer i stacji telewizyjnej Court TV oraz Gordon Crovitz - były
autor The Wall Street Journal. Narzędzie uruchomiono w marcu 2018 roku.
Zespół (razem z założycielami) składa się z 36 osób - dziennikarzy, analityków
weryfikujących strony internetowe, zespół odpowiedzialny za techniczną
poprawność działania wtyczki oraz osoby odpowiedzialne za współpracę 
z instytucjami zewnętrznymi.
 
Wtyczkę NewsGuard możesz zainstalować w przeglądarce Google Chrome,
Microsoft Edge, Mozilla Firefox lub Safari. Niestety, nie jest jeszcze dostępna jej
wersja mobilna.
 
Jeśli zainstalujesz tę wtyczkę, o fake newsach i dezinformacji dowiesz się dzięki
pojawiającej się ikonie tarczy. Przeglądając wyniki wyszukiwania 
w wyszukiwarce Google lub Bing, a także posty w swoim news feed’zie na
Facebook’u i Twitterze, przy tytule artykułu, który został zweryfikowany,
zobaczysz tarczę w jednym z czterech kolorów:
 
              czerwona oznacza, że artykuł pochodzi ze strony, której nie warto ufać;
              niebieska oznacza platformy, których treści tworzone są przez duże                         
ssssss   społeczności typu Wikipedia stąd ocena wiarygodności jest bardzo    
 tttttttt  trudna;
              pomarańczowa przypisana jest stronom, które publikują treści sssssss
sssssss satyryczne;
              szara oznacza źródło, które jest w trakcie weryfikacji. 
 
Jeśli nie jesteś pewny czy artykuł, który czytasz, pochodzi z wiarygodnego źródła,
możesz napisać do NewsGuard i zgłosić taką stronę do weryfikacji.
 
Tarcze przyznawane są na podstawie skali punktowej - za zdobycie minimum 60
punktów na 100 możliwych strona www dostaje zieloną tarczę. Punkty
zgrupowane są w 9 kategoriach, w ramach których ocenie podlega m.in.
powielanie nieprawdziwych informacji, nadawanie artykułom rzetelnych
tytułów, przyznawanie się do błędu, informowanie o treściach sponsorowanych
czy sposób gromadzenia źródeł do publikacji.
 
 
 

NEWS GUARD
https://www.newsguardtech.com/
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Jak to działa? W procesie weryfikacji biorą udział doświadczeni dziennikarze,
którzy za każdym razem, oceniając daną stronę, przeprowadzają dogłębny
research na jej temat; oceniają ją na podstawie wspomnianych już 9 kategorii
nadając określoną liczbę punktów. Wystawiona ocena przesyłana jest
właścicielowi strony z prośbą o komentarz oraz ponownie jest weryfikowana
przez dziennikarzy - analityków, którzy nie brali udziału w pierwszym etapie
oceny strony. W ostatni proces weryfikacji zaangażowani są również założyciele
wtyczki, Steven i Gordon.
 
NewsGuard tworzy bazę źródeł ze stron, które zweryfikował. Dla każdej strony
opracowuje etykietę, w której znajdziesz informacje o tym: kto jest właścicielem
zweryfikowanej strony, jaki rodzaj treści jest najczęściej publikowany, co
przemawia za wiarygodnością portalu, czy działania właścicieli strony są
transparentne; jaka jest historia www. Na końcu znajdziesz listę wykorzystanych
źródeł, które wykorzystano do opracowania noty, imię i nazwisko autora oraz
dane osoby sprawdzającej jej rzetelność. Co ważne, noty stron są regularnie
aktualizowane.
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Snopes to jeden z najstarszych i najbardziej popularnych portali zajmujących
się weryfikowaniem informacji na świecie – miesięcznie stronę odwiedza ponad
20 milionów użytkowników! Strona działa od 1994 r. czyli pojawiła się 
w momencie, kiedy z internetu dopiero uczyliśmy się korzystać, a fake newsy
choć obecne, nie rozchodziły się w takim tempie, jak to robią dzisiaj. Snopes od
początku prowadzony przez Davida Mikkelsona obecnie zajmuje się głównie
demaskowaniem plotek krążących w sieci. Redakcja, na którą składają się m.in.
dziennikarze, redaktorzy, informatycy czy programiści zajmuje się
sprawdzaniem historii, które rozprzestrzeniają się w sieci oraz weryfikacją źródeł.
 
Weryfikacji podlegają nie tylko wiadomości czy newsy pojawiające się 
w internecie, ale też pojedyncze wypowiedzi, nagrania video, posty publikowane
w mediach społecznościowych, memy, artykuły z innych portali czy fotografie.
Oczywiście trudno weryfikować wszystko, co się w internecie pojawia, dlatego
redakcja stara się wybrać te treści, które mają największą liczbę czytelników lub
są najczęściej wyszukiwane.
 
Każdy wpis to dość obszerne „dochodzenie” o podobnej strukturze. Punkt
wyjścia to oczywiście twierdzenie, które jest sprawdzane (zdanie, wypowiedź,
fotografia, wideo itd.). Potem pojawia się ocena nadawana wg systemu Snopes 
i szczegółowa analiza – droga jaką dany news przechodził, w jakich źródłach się
pojawiał i w jakich wariantach oraz kiedy. Uwagę przykuwają obszerne
cytowania źródeł, na które autor danego wpisu się powołuje. Zespół redakcyjny
stara się kontaktować z osobami/organizacjami, które zajmują się danym
zagadnieniem, specjalistami w określonej dziedzinie, dokonują też kwerendy 
w materiałach drukowanych (książkach, artykułach naukowych, transkrypcjach
wywiadów, źródłach statystycznych). Na koniec pojawia się – jeśli pierwotny
news nie jest prawdziwy – wypowiedź w oryginalnym, prawdziwym brzmieniu.
Ujawniona jest także lista źródeł, które tworzą coś na kształt kompletnej
bibliografii, na której oparto całą procedurę weryfikacji i dochodzenie do
prawdy. Znajdziecie tu wyłącznie rzetelne i pierwotne źródła informacji.
Jakiekolwiek aktualizacje nanoszone po opublikowaniu wpisu, są wyraźnie
zaznaczane.
 
Redakcja stara się bardzo precyzyjnie, dokładnie i uczciwie oceniać
weryfikowaną informację, dlatego oprócz określeń „prawda” i „fałsz” znajdziecie
jeszcze 10 innych stopni oceny: mix prawdy i fałszu, w dużej mierze prawdziwe,
przestarzałe, źle przypisane, w dużej mierze fałszywe, źle podpisane (dotyczy
zdjęć i filmów), oszustwo, niepotwierdzone, prawidłowo przypisane, legenda.
 
 

SNOPES
https://www.snopes.com/
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Ponieważ informacji na portalu jest sporo, dla łatwiejszego ich przeglądania
treści można przeglądać wg jednej z pięciu sekcji:
 
         What’s New – ostatnio zweryfikowane fakty, raporty oraz wiadomości   ppp
ppp przygotowane przez redakcję;
         Hot 50 – wpisy, które najczęściej czytają internauci
         Fact Check – wszystkie posty, które weryfikują fakty
         News – najgorętsze raporty przygotowane specjalnie przez redakcję
         Video – filmy, które sprawdziła redakcja
 
Wszystkie zweryfikowane informacje ułożone są w 45 grupach tematycznych –
od jedzenia i rozrywki poprzez technologię, komputery, sport, horror i legendy
po politykę, wojskowość i wojny. Wyszukiwarka umożliwia wyłowienie
interesujących nas tematów według słów kluczowych; daje też możliwość
wyszukania adresów url. Można zgłosić informację do sprawdzenia, choć
redakcja zastrzega, że z powodu ogromnej ilości wiadomości raczej nie
odpowiada na nie osobiście.
 
Kilka razy już poddawano Snopes różnym testom i sprawdzianom, w jaki sposób
weryfikuje informacje, czy robi to uczciwie, wyczerpująco i czy w swoich
ocenach nie jest stronniczy. Za każdym razem otrzymywał najwyższe oceny
i pochwały. Portal jest wolny od stronniczości, widać konsekwentne dążenie do
zapewnienia użytkownikom materiału najwyższej jakości. Snopes sięga po
autoryzowane, wiarygodne, pierwotne źródła informacji, dba o przekazanie
różnych punktów widzenia, dokładnie i rzetelnie przeprowadza swoje analizy.
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Wyszukiwarka Hoaxy to narzędzie, które pokazuje jak niezweryfikowane czy
fałszywe wiadomości rozprzestrzeniają się w sieci za pośrednictwem portali
społecznościowych. Hoaxy została opracowana przez naukowców z Indiana
University, a inspiracją był 2016 rok i czas kampanii prezydenckiej w Stanach
Zjednoczonych. Filippo Menczer – twórca wyszukiwarki i zarazem dyrektor ds.
sieci i systemów badawczych Indiana University – mówi, że dezinformacja i
propaganda nie są niczym nowym, ale powstanie social mediów nadało temu
zjawisku nowy wymiar, bo to ludzie sami, zgodnie z własnym osądem, wybierają
informacje, które „puszczają” w obieg dalej. Twierdzi też, że nie jesteśmy
świadomi, jak bardzo narażeni jesteśmy na fałszywe treści.
 
Hoaxy nie sprawdza wiarygodności informacji. Nie ma żadnej redakcji, która
czytałaby newsy pojawiające się w sieci i je oceniała, stąd możesz znaleźć tu
różne informacje, także te prawdziwe. Źródła niskiej jakości często publikują
fałszywe wiadomości, nieprawdę, pogłoski, teorie spiskowe czy satyrę, ale mogą
też prezentować całkiem prawdziwe dane. Hoaxy to automat, który śledzi
wiadomości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Silnik wyszukiwarki
sprawdza rozprzestrzenianie się informacji generowanych przez dwa rodzaje
źródeł: portale plotkarskie i te o niskiej wiarygodności, które publikują
niedokładne, niezweryfikowane lub satyryczne informacje oraz niezależne
organizacje, które zajmują się sprawdzaniem niezweryfikowanych informacji 
i weryfikują fakty, np. snopes.com, politifact.com i factcheck.org.  
 
Na stronie głównej znajdziesz wyszukiwarkę oraz wybrane wiadomości
zgrupowane w trzech kolumnach: 
 
            Trending News - najnowsze i najważniejsze wiadomości pojawiające się 
www  w Stanach Zjednoczonych
            Popular Claims - najczęściej udostępniane artykuły ze źródeł niskiej jjjjjjjjjj
jjjjjjjjjjj jakości
            Popular Fact-Checks - najczęściej udostępniane artykuły publikowane
pppp  przez organizacje fact-checingowe

HOAXY
https://hoaxy.iuni.iu.edu/
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Po wpisaniu zapytania narzędzie sprawdza, w jaki sposób konkretna wiadomość
i spokrewnione z nią informacje czy historie rozprzestrzeniają się w internecie.
Wyszukiwarka umożliwia dzięki specjalnym przyciskom osobno wyszukanie
informacji na Twitterze, albo wśród artykułów opublikowanych na plotkarskich 
i fakct-checikngowych stronach. W obu przypadkach prezentuje wyniki 
w formie graficznej - można prześledzić kolejność pojawiania się informacji,
dopasować poszczególne elementy, pobrać zestawienie w pliku.
 
Funkcja śledzenia wiadomości na Twitterze pozwala zobaczyć, jak często dana
informacja została udostępniona i przez kogo. W ten sposób zaobserwujesz kto
tak naprawdę generuje fałszywe informacje, gdzie powstają i kto je głównie
rozprzestrzenia.
 
Wyszukiwarka jest dostępna dla wszystkich internautów, choć zainteresowani
powinni być nią przede wszystkim dziennikarze czy naukowcy. Jeśli
podejrzewasz, że masz do czynienia z „kaczką dziennikarską” albo po prostu
nieprawdą, tu sprawdzisz, jak taki news już „żyje w sieci”. Hoaxy to narzędzie
open-source, które udostępnia też swoje API.
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DEMAGOG
https://demagog.org.pl/
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Stowarzyszenie Demagog to jedna z pierwszych w Polsce instytucji
zajmujących się fact checkingiem. Powstała w 2014 roku z inicjatywy grupy
studentów. Do tej pory jest organizacją zrzeszającą głównie młodych ludzi,
którym zależy na szerzeniu świadomości o dezinformacji i fake newsach oraz na
walce z nimi.
 
Głównym celem Demagoga jest poprawa jakości debaty publicznej, dzięki
dostarczaniu bezstronnej i wiarygodnej informacji. Dlatego od początku
istnienia członkowie Stowarzyszenia zajmują się w dużej mierze weryfikacją
obietnic wyborczych polityków.
 
Codziennie na portalu demagog.org.pl publikowane są informacje o
zweryfikowanych wypowiedziach polityków. Sprawdzanie informacji odbywa się
w oparciu o wypracowaną, własną metodologię. Idea fact checkingu zakłada, że
nie weryfikuje się tylko jednej strony sceny politycznej stąd też wypowiedzi
polityków dobierane są w taki sposób, aby i strona rządząca, i opozycja były
weryfikowane. 
 
Demagog używa własnego wskaźnika oceny wypowiedzi. Na portalu
znajdziecie 4 rodzaje takich ocen:
 

prawda - oznacza, że istnieje reprezentatywne i wiarygodne źródło, które
potwierdza zawartą w wypowiedzi informację oraz dane użyte są zgodne
z ich pierwotnym kontekstem; 
 
manipulacja czyli wypowiedź zawiera informacje noszące znamiona
celowo wprowadzających w błąd;

 
fałsz oznacza, że wypowiedź nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie
informacją opartą o reprezentatywne i wiarygodne źródło. Wypowiedź
może zawierać szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe
informacje i tym samym nie oddaje w pełni realiów lub dane są
fragmentaryczne;

 
nieweryfikowalne czyli wypowiedź zawiera informację, której nie da się
sprawdzić w żadnym publicznie dostępnym źródle lub zawiera
stwierdzenia nieprecyzyjne / zbyt ogólnikowe.
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Sprawdzanie danych opiera się o weryfikację źródeł publicznych oraz
wykorzystania trybu dostępu do informacji publicznej. Dodatkowymi źródłami
są badania naukowe, raporty wydawane przez organizacje międzynarodowe.
Ważnym elementem metodologii jest dbanie, aby dobrane źródła były jak
najbardziej aktualne.
 

Stowarzyszenie realizuje również projekt "Akademia Fact-Checkigu" skierowany
do młodzieży. Dzięki tej inicjatywie promowana jest idea sprawdzania
wiadomości oraz walki z fake newsami. Na warsztatach dzieci, młodzież oraz
studenci uczą się, jak odróżniać prawdę od fałszu w sieci, dowiadują się o
zjawiskach manipulacji w internecie, poznają wiarygodne i rzetelne źródła
informacji. Według danych udostępnionych na stronie Stowarzyszenia do tej
pory przeszkolono ponad 1500 osób z całej Polski. 
 
Na stronie "Akademii" można znaleźć poradniki dotyczące wiarygodnych źródeł
oraz sposobu oceny informacji. 



...NA KONIEC



Internet jest szalenie dynamicznym środowiskiem pracy, dlatego może zdarzyć
się za jakiś czas, że powyższe źródła i narzędzia wspierające analizę 
i weryfikację informacji mocno ewoluują lub znikną. Na ich miejscu pojawią się
kolejne, które będą z tematem wiarygodności informacji radzić sobie lepiej 
lub gorzej. 
 
Na szczęście, podstawowe zasady i dobre praktyki w weryfikacji informacji
pozostają jednak niezmienne. To kanon, którego warto zawsze się trzymać, aby
nie dać złapać się ani na fake news ani na kaczkę dziennikarską. To niezbędny
warsztat pozwalający radzić sobie w świecie przesyconym informacją, gdzie
jednocześnie spotykamy się z deficytem informacji wiarygodnej i rzetelnie
sprawdzonej.
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