
Nie daj się zmanipulować.
Czyli jak korzystać z mediów 

społecznościowych? 



Harmonogram

• Jak działają media społecznościowe?

• Wpływ na nas i nasze relacje z innymi

• Wpływ na postawy społeczne

• Poradnik – jak oceniać wiarygodność informacji

• Bezpieczeństwo



Na rozgrzewkę

• Skąd czerpiesz wiedzę o świecie, polityce, życiu?

• Czyja opinia jest dla Ciebie ważna?



Moduł 1



Jak działają media 
społecznościowe?



Pytanie 

Na czym zarabiają media społecznościowe?



Na czym zarabiają media 
społecznościowe?

•Dane (reklamy pod nasze 
zainteresowania)

•Zaangażowanie użytkowników 
(powiadomienia w appkach!)



prawda/fałsz

O tym co widzę w mediach społecznościowych decyduje po 

prostu popularność postów?



Ważne mechanizmy

• Algorytmy podejmują decyzje

• Promują i sugerują te treści, które wywołają Twoje 
zaangażowanie

• Oceniają atrakcyjność treści, zdjęć, osób

• Algorytmy wspomagają się sztuczną inteligencją, 
która ocenia wasze zdjęcia – wiek, pochodzenie, 
atrakcyjność, reakcje



Ciekawy test

www.hownormalami.eu

http://www.hownormalami.eu/


Prawda/fałsz?

Popularne osoby w mediach społecznościowych 

(tzw. influencerzy) to zwykłe osoby, które pokazują 

swoje codzienne życie.



Przykład



Ważne mechanizmy

• Ukryte reklamy – produktów, miejsc, idei

• Różni twórcy treści – nie tylko osoby prywatne, których celem 
jest rozrywka

• Mikrotargetowanie

• Bańki opinii

• Ograniczona weryfikacja treści i użytkowników

• Sztuczna amplifikacja treści



Algorytmy nie są bezstronne

Są tworzone, by zmaksymalizować zyski właścicieli mediów 
społecznościowych. Tworzą je ludzie, więc algorytmy są tak samo 
niedoskonałe jak my.



Moduł 2 (dla 
młodszych klas)



Wpływ mediów 
społecznościowych na nas 
i na nasze relacje z innymi



Co przede wszystkim widzę 
w mediach 

społecznościowych?

Jakimi treściami dzielę się z 
innymi?



Ładne obrazki i proste 
rozwiązania 😍😎🦄







Prawda/fałsz?

Media społecznościowe dobrze oddają 
rzeczywistość, bo publikowane tam treści 

pochodzą od zwykłych osób.







Prawda/fałsz?

To, co zamieszczę na portalu społecznościowym, 
mogę bez problemu usunąć tak, że nikt nie 

będzie miał do tego dostępu.



Jaki wpływ na Ciebie i Twoje samopoczucie 
mają media społecznościowe?

Dyskusja



Wpływ na nas i relacje z innymi

• Nierealny standard, do którego dążymy.

• Nierealny sposób dyskusji, który przenosimy do 
offline’owego życia.

• Ślad po naszej aktywności w mediach społecznościowych 
zostaje na zawsze.

• Wieloletnie badania pokazują, że istnieje korelacja między 
nadużywaniem mediów społecznościowych a liczbą osób z 
depresją.



Moduł 3



Wpływ mediów 
społecznościowych na 

postawy społeczne



Prawda/fałsz?

Opinie, które widzę w mediach 
społecznościowych oddają opinie moich 

znajomych



Prawda/fałsz?

Reklamy dotyczące spraw politycznych i 
społecznych na Facebooku muszą być specjalnie 

oznaczone.



Kto korzysta z mediów 
społecznościowych?
• Indywidulane osoby

• Firmy

• Politycy

• Rządy

• Organizacje

Czy wszyscy mają takie same cele?
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źródło: https://forsal.pl/swiat/aktualnosci/artykuly/8081226,jak-dzialaja-

rosyjskiej-fabryce-trolli-komentarze-facebook-youtube.html



Newsweeb i Pikio.pl z Warszawy



4 kroki weryfikacji

- Emocjonalny tytuł.
- Nieznany kontekst.
- Nieznany fanpage, anonimowy autor.
- Brak informacji w innych mediach.



Przykłady 
dezinformacji



PRAWDA / FAKE

Czy zdjęcie pokazuje 
uchodźcę vs 
przedstawiciela 
policji ds. deportacji 





PRAWDA / FAKE

Amerykański 
dowódca z 
Jaworowa: 
ukraińscy żołnierze 
to lenie, pijacy i 
złodzieje



Portal kresy.pl dał się nabrać na fałszywy wpis na blogu: 
https://rktracy.blogspot.com

Blog już nie istnieje, został skasowany.

https://rktracy.blogspot.com


Prawda/fałsz?

Jeśli tekstowi towarzyszy wideo to musi to być 
prawda?



Ćwiczenie

Wymyśl fake-newsa na temat swojej szkoły

• Jak go uwiarygodnisz?
• Gdzie i jak będzie dystrybuowany?
• Z jakiego mechanizmu skorzystasz?
• Co spowoduje, że ta treść będzie atrakcyjna 

dla użytkowników?



Czy spotkałeś się z dezinformacją w sieci? 
Jak ją rozpoznałeś/rozpoznałaś?

Dyskusja



Konsekwencje rozpowszechniania 
fałszywych informacji 

• negatywny wpływ na zaufanie (do mediów, ekspertów i ludzi w ogóle) 

• wzmocnienie podziałów w społeczeństwie

• możliwość manipulacji wyborami i opinią publiczną

• uproszczony obraz różnych grup społecznych





Moduł końcowy



Wasze bezpieczeństwo



Pamiętaj!

• Nie jesteś anonimowy/anonimowa

• W internecie wszystko zostaje

• Stosuj dwustopniową weryfikację przy logowaniu – hasłem i 

smsem/kodem z appki

• Do ważnych rzeczy używaj szyfrowanej komunikacji np. 

Signal



Co zrobić, żeby być bezpiecznym? Czy 
macie jakieś rady dla innych osób?

Dyskusja



Dziękujemy

ignacy@geremek.pl

@ignacyn

Wypełnijcie ankietę!

mailto:filip.szarecki@geremek.pl

