Tri otázky, ktoré pomôžu
eliminovať falošné správy
Odkiaľ
to je?
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Dôveryhodný zdroj
je tvoja najbezpečnejšia voľba.

Ak zdroj nie je
uvedený,
vyhľadaj ho.

Ak sa ti niečo
nezdá, buď
opatrný.

Ak nepoznáš zdroj,
over si stránku alebo
sa sám seba spýtaj,
prečo niekto zdieľa
túto správu s tebou.

Podľa obrázkov a
obsahu správy vieš
zistiť, kde sa v
minulosti už objavili.

Falošné správy sú ukryté na
webových stránkach tak, by
pôsobili reálne. Hľadaj nápovedy
ako podozrivé adresy, zlý pravopis,
divné rozloženie stránky.

Čo tomu
chýba?
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Over si, čo hovoria
iní ľudia.

Obrázky môžu
byť falošné.

Prečítaj celý článok,
nielen titulok.

Prever si zdroje, ktoré používajú.
Pozri, čo píšu dôveryhodné
spravodajské portály - mimoriadne
správy sa rýchlo objavia na
viacerých tlačových agentúrach. V
prípade núdze vyhľadaj informácie
na oficiálnych stránkach polície
alebo samosprávy.

Falošné správy často obsahujú
obrázky alebo videá, ktoré boli
upravené. Dokonca i skutočné
obrázky môžu byť vďaka
falošnému dátumu a popisu
vytvorené tak, aby vyzerali ako
veci, ktorými nie sú.

Jeden klik ti umožní
identifikovať falošnú správu.
Prečítaj si celý príbeh a
spozorni pri obrázkoch, číslach
a citátoch, pri ktorých nie sú
uvedené zdroje alebo ktoré by
mohli byť vyňaté z kontextu.
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Ako sa
cítiš?
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Ľudia, ktorí tvoria
falošné správy, chcú s
tebou manipulovať.
Vedia, že ak ťa nahnevajú
alebo vystrašia, tak s väčšou
pravdepodobnosťou získajú
kliknutia. Keď ťa správa
rozruší, predtým, ako ju
budeš zdieľať ďalej, over si ju.

Ak to vyzerá príliš
dobre na to, aby to
bola pravda, pravdepodobne to tak je.
Nádej sa tiež využíva na
manipulovanie. Vo
väčšine prípadov
neexistuje zázračný liek.
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Nebuď tým, kto
nepochopí vtip.
Niekedy nie sú online vtipy a
satira hneď jasné. Vtipné
alebo poburujúce detaily,
spôsob písania alebo
stránka, na ktorej je vtip
uverejnený, môžu naznačiť,
že ide o humor.
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