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Żonglowanie faktami 
Dorota Wiśniewska 

Wprowadzenie dla nauczyciela 

Zajęcia pokazują, że nawet prawdziwe informacje bywają wykorzystywane do 

wprowadzania odbiorców w błąd, a użyte w odpowiednim kontekście służą  

do uprawiania propagandy. Uczeń ocenia obiektywizm artykułów na podstawie 

informacji o wydawcy gazety, na której łamach się one ukazały, a także przekonuje się, 

że czasem z pozoru niezwiązany z bieżącymi wydarzeniami tekst może mieć 

charakter polityczny, propagandowy. Lekcja udowadnia również, że wykresy i dane 

statystyczne, jeżeli są odpowiednio wykonane, mogą zniekształcać rzeczywisty obraz. 

Materiał został podzielony na trzy części: właściwy scenariusz, zestaw materiałów  

źródłowych oraz kartę pracy zawierającą zadania do pracy na lekcji, w grupie lub  

samodzielnie. Poszczególne elementy scenariusza można modyfikować w celu  

dostosowania ich do odbiorców. 

Instrukcja 

W skład scenariusza wchodzi dziewięć materiałów źródłowych oraz karta pracy  

z ćwiczeniami. Zaproponowany układ zajęć może podlegać modyfikacjom, podobnie 

jak wykorzystanie źródeł i ćwiczeń. W trakcie zajęć przydatny będzie dostęp do  

Internetu oraz umożliwienie uczniom korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych  

z dostępem do sieci (smartfon, tablet itp.). 

Cele operacyjne 

Uczeń: 

• ocenia wiarygodność przekazów tekstowych i wizualnych, 

• wyjaśnia, w jaki sposób można rozpowszechniać nieprawdę lub półprawdę, 

bazując na faktach, 
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• ustala powody, dla których grupy wpływu, instytucje i państwa manipulują 

danymi, 

• formułuje wnioski na temat negatywnych konsekwencji szerzenia się akcji 

dezinformacyjnych w przestrzeni publicznej. 

Metody nauczania 

• Rozmowa nauczająca. 

• Praca pod kierunkiem (indywidualna i w parach). 

• Analiza źródeł statystycznych, ikonograficznych i tekstowych. 

Środki dydaktyczne 

• zestawy ćwiczeń i materiałów źródłowych dostępnych na platformie  

Hi-story lessons, 

• tablica/flipcharty, pisak/kreda, 

• duże arkusze papieru/brystole, 

• komputer z dostępem do Internetu i rzutnik/tablica multimedialna. 

Przed lekcją 

Poproś uczniów o przeczytanie eseju pt. Jak działa źródło? Informacja kontekstowa 

jako antidotum na dezinformację i manipulację. 

https://hi-storylessons.eu/pl/nie-dla-dezinformacji/
https://hi-storylessons.eu/pl/disinformation/jak-dziala-zrodlo-informacja-kontekstowa-jako-antidotum-na-dezinformacje-i-manipulacje/
https://hi-storylessons.eu/pl/disinformation/jak-dziala-zrodlo-informacja-kontekstowa-jako-antidotum-na-dezinformacje-i-manipulacje/

