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PRZEBIEG TESTOWANIA 

1. Kiedy zaczęły i jak długo trwały testy 

Testy przeprowadzono 26 października 2022 r. dla grupy uczniów ze szkoły: Niepubliczne Liceum 

Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach, ul. Żwirki i Wigury 27 32-650 Kęty. 

Dodatkowo do grupy dołączyła jedna uczennica ze szkoły partnerskiej ww. placówki (Niepubliczne LO 

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim ul. Dygasińskiego 1 Grodzisk 

Mazowiecki) oraz jeden uczeń z kolejnej szkoły partnerskiej (Niepubliczne LO Fundacji Królowej 

Świętej Jadwigi w Koszarawie). 

Ponadto w testach wzięli udział nauczyciele z następujących placówek: 

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach,  

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Koszarawie Bystrej 

Testowanie trwało od godz. 10.30 do godz. 13.30. 

 

2. Jakie zadania zrealizowano w ramach testowania.  

 

Prezentacja założeń projektu CollMind i materiałów przygotowanych w ramach projektu. 

Została przeprowadzona prezentacja założeń projektu, w tym kwestii czym jest dezinformacja i FAKE 

NEWS, jakie są okoliczności tworzenia fake newsów i czym się wyróżniają, sposoby klasyfikacji 

FAKE/PRAWDA, przykłady fake newsów, specyfika portalu Twitter. 

Prezentacja narzędzia CM MINER  

Zaprezentowano możliwość rejestracji w projekcie i wyboru scenariusza zajęć oraz wprowadzenia 

nazwy swojej grupy, klasyfikację na dedykowanej stronie internetowej, przeglądanie sklasyfikowanych 

tweetów, generowanie chmury słów, eksport modelu wynikającego z klasyfikacji, wyszukiwanie 

informacji z Twittera i jego możliwe rezultaty. 

Prezentacja narzędzia CM WARRIOR 

Zaprezentowano możliwość uruchomienia skryptu CM Warrior w środowisku Orange Data Mining oraz 

importu przygotowanego w ramach warsztatów modelu. Następnie pokazano, jak testować 

skuteczność przygotowanego modelu, a także jak przeprowadzić automatyczne wykrywanie fake news 

za pomocą przetrenowanej bazy, tablicę pomyłek i powody błędnej klasyfikacji, porównanie 

skuteczności działania sieci neuronowej i regresji logistycznej w wykrywaniu fake news za pomocą 

przygotowanego modelu. 

Realizacja próbnego scenariusza zajęć dotyczących FAKE NEWS w zakresie sieci 5G 

Zrealizowano próbny scenariusz, w ramach którego nakreślono specyfikę klasyfikacji fake news 

dotyczących sieci 5G, wskazano przykłady fake news i wypowiedzi zgodnych z prawdą, oraz 

najważniejsze typy dezinformacji w tej dziedzinie. Następnie uczestnicy testu przeprowadzili próbną 

klasyfikację 639 tweetów (materiały dostępne są do wglądu na stronie 

https://fakenews.collmind.pl/?group=1).    

 

https://fakenews.collmind.pl/?group=1


 

3. Osoby testujące 

W teście brał udział zespół nauczycieli i uczniów z Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego 

Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w Kętach ul. Żwirki i Wigury 27 32-650 Kęty. Dodatkowo do grupy 

dołączyła jedna uczennica ze szkoły partnerskiej ww. placówki (Niepubliczne LO Fundacji Królowej 

Świętej Jadwigi w Grodzisku Mazowieckim ul. Dygasińskiego 1 Grodzisk Mazowiecki) oraz jeden 

uczeń z kolejnej szkoły partnerskiej (Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi w 

Koszarawie). W skład zespołu weszło łącznie troje nauczycieli oraz dziesięcioro uczniów. 

4. Testowanie - narzędzia 

W ramach testowania zostały użyte takie narzędzia, jak test wiedzy oraz ankieta, które stanowią 

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Raportu. 

 

5. Wyniki testowania 

 

A. GRUPA 1 UCZNIOWIE 

Kompetencje w zakresie rozpoznawania fake news 

Test kompetencji przeprowadzono dwuetapowo. Pierwszym etapem był test wstępny (PRE-TEST) 

zrealizowany przed rozpoczęciem zajęć. Drugim etapem był test końcowy (POST-TEST) zrealizowany 

na zakończenie zajęć. Celem badania było sprawdzenie o ile uczniowie podnieśli swoje kompetencje 

w zakresie rozpoznawania fake news. Testy były anonimowe, odpowiedzi poniżej podano w 

kolejności losowej. 

PRE-TEST 

Uczeń/Uczennica 1: 3,5/10 

Uczeń/Uczennica 2: 6/10 

Uczeń/Uczennica 3: 4,5/10 

Uczeń/Uczennica 4: 5/10 

Uczeń/Uczennica 5: 5/10 

Uczeń/Uczennica 6: 4,5/10 

Uczeń/Uczennica 7: 4,5/10 

Uczeń/Uczennica 8: 5,5/10 

Uczeń/Uczennica 9: 6/10 

Uczeń/Uczennica 10: 3,5/10 

Łączna ilość zdobytych punktów przez grupę w PRE-TEŚCIE: 48/100 

POST-TEST 

Uczeń/Uczennica 1: 8/10 

Uczeń/Uczennica 2: 7/10 

Uczeń/Uczennica 3: 7/10 

Uczeń/Uczennica 4: 8/10 

Uczeń/Uczennica 5: 8,5/10 

Uczeń/Uczennica 6: 9/10 

Uczeń/Uczennica 7: 8/10 



 

Uczeń/Uczennica 8: 8,5/10 

Uczeń/Uczennica 9: 7,5/10 

Uczeń/Uczennica 10: 8/10 

Łączna ilość zdobytych punktów przez grupę w POST-TEŚCIE: 79,5/100 

Zaobserwowano wzrost kompetencji uczestniczących w badaniu uczniów o 39,6 %. 

 

Indywidualny wzrost kompetencji 

W związku z tym, że test był przeprowadzony anonimowo, indywidualny wzrost kompetencji 

zbadaliśmy biorąc pod uwagę najostrożniejszy możliwy scenariusz, gdzie osoby, które osiągnęły 

najlepsze wyniki w PRE-TEŚCIE były równocześnie osobami, które osiągnęły najgorszy możliwy wynik 

w POST-TEŚCIE. Poniżej przedstawiamy zestawienie wyników z tak przeprowadzonej analizy. 

 

LP PRE-TEST POST-TEST WZROST KOMPETENCJI 

1 6 7 14% 

2 6 7 14% 

3 5,5 7,5 26,6% 

4 5 8 37,5% 

5 5 8 37,5% 

6 4,5 8 43,7% 

7 4,5 8 43,7% 

8 4,5 8,5 47% 

9 3,5 8,5 58,8% 

10 3,5 9 61,1% 

 

Zgodnie z przedstawionymi wyżej wynikami, minimum 7 z 10 testujących osiągnęło wzrost 

kompetencji na poziomie przekraczającym 30%. 

 

Ocena innowacji i gotowość jej stosowania 

Pre-test: obserwacje przed rozpoczęciem testowania inkubacji 

• 6 spośród 10 uczestników określiło się jako posiadający zainteresowania i kompetencje 
społeczne i humanistyczne, a 4 pozostałych jako posiadający zainteresowania i kompetencje 
techniczne. 

• 8 na 10 uczestników twierdziło, że wiedzą czym są fake newsy, choć ich definicje zwykle nie 
były zbyt ścisłe. Cytaty: “Miałam swoją jakąś definicje fake newsa, która nie koniecznie 
pokrywała się z tą oficjalną”, “Jest coś takiego, ale bez szczegółów”, “często słyszałam o fake 
newsach, ale nigdy nie wnikałam” 

• 7 na 10 uczestników uznała temat fake newsów i dezinformacji w Internecie za interesujący: 
„to ważny i istotny temat”, “Kiedyś słyszałam i się interesowałam, ale dawno”. Część osób nie 
interesowała się dotąd tym tematem: “Nigdy się tym nie interesowałam” 

• Większość uczestników podało przykłady znanych im fake newsów. Cytaty: „Szczególnie 
niebezpieczne fake newsy są wykorzystywane w celach propagandowych”, „Tematy odnośnie 
polityki i działań zbrojnych”, „Polityka, bezpieczeństwo”, “Słyszałem dosyć sporo o fake 
newsach w memach, żartach, na Twitterze, i czasami w artykułach”, „znam fake newsy 
polityczne, zdrowotne, ekonomiczne”, „np. twierdzenie, że nie ma wojny”, „Np. braki w 



 

żywności, zagrożenia pogodowe, zagrożenia ze strony innych państw, fałszywe 
ustawy/przepisy, fałszywe teorie i fakty na temat bieżących spraw” 

Test: obserwacje w trakcie korzystania z innowacji 

• Uczestnicy pozytywnie odbierali wygląd i jakość przedstawionych materiałów, nic nie 
stanowiło dla nich szczególnej przeszkody technicznej: „dobrze przygotowane materiały”, 
“Dobrze, że projekty są interaktywne, bo łatwiej się skupić na przyjmowanych informacjach”, 
“Nie było za dużo tekstu”, “Bardzo dobrze, że są źródła podlinkowane”, “prezentacja 
graficzna - wizualnie nie przeszkadza w odbiorze merytorycznym, ale dla oka mogłoby być 
milej” 

• Sposób przedstawienia tematu był zrozumiały - “Trafiać trafiało” 
• Dobra prezentacja tematów w trakcie zajęć “mówione było nie z prezentacji, kto chciał, mógł 

sobie doczytać” 
• „Fajnie, że pokazano, że nie wszystkie teorie spiskowe to absolutna bujda, jedne oczywiście 

to niepodparte niczym fantazje, ale inne mają sens i są faktyczne motywy, dlaczego coś 
mogłoby się stać” 

• “Ważna jest możliwość zadawania pytań i dyskusji w grupie, dobrze że była taka możliwość” 
• „Dobre wejście w temat” 

 
 

 

 

Post-test: obserwacje po zakończeniu korzystania z innowacji 

• Praktycznie wszyscy ankietowani odbierali warsztaty pozytywnie, w ich opinii były one 
ciekawe, a niektórzy dostrzegli: “Dużo szczegółów się dowiedziałam”, „było odpowiednio”, 
“Wszystko było OK, ale na początku nie wiedziałem, o co biega, ale potem załapałem” 

• Większość uczestników chwaliło warsztaty za dobry poziom merytoryczny.  
• Niektórzy uczestnicy twierdzili, że znali już wcześniej temat: “Nie było “Łoł” o nigdy o tym nie 

słyszałem, ale były podane informacje które wyjaśniły cały temat - o to chodzi”  
• Uczestnikom podobało się obiektywne (ich zdaniem) przedstawienie tematu: „Podobał mi się 

brak stronniczości w prezentacji tematu, obiektywne podejście. 
• Pojawiło się sporo obserwacji i wniosków z zajęć: „Dzięki tym zajęciom zauważyłem, że dużo 

kont na Twitterze to boty, które rozpowszechniają fake newsy”, „szczególnie niebzpieczne 
tematy to medycyna i polityka”, „Informacje o chorobach, o przeciwdziałaniu im, o wojnach”,  
„sieci neuronowe mogą wyłapać fake news spośród zalewu informacji”, „na dezinformację 
podatne są wszystkie tematy wzniecające konflikty”, „możemy zapobiegać publikowaniu fake 
news lub szybko po ich opublikowaniu usuwać” 

 

Najlepsze rzeczy: 
 

• „Pomysł fajny, zajęcia praktyczne, dobre” 
• Większość ankietowanych doceniło wysoki poziom interakcji między prowadzącymi a 

słuchaczami w trakcie zajęć. 
• Podobało się to, że zajęcia były okazją do rozwinięcia i skonkretyzowania zagadnień: 

“większość rzeczy była taka, że o nich się trochę słyszało, ale była rozwinięciem tego”  
• Bardzo podobał się pomysł zajęć praktycznych nad klasyfikowaniem tekstów: “Super było to, 

że nie tylko siedzimy, słuchamy, wychodzimy, ale możemy też klasyfikować te informacje - 
coś się dzieje” 



 

• Ankietowanym spodobała się część warsztatów z podczas której w grupkach analizowali i 
klasyfikowali wiadomości. Podobała się szczególnie możliwość dyskusji w trakcie ćwiczeń 
praktycznych: “Możliwość zadawania pytań w trakcie, a nie na końcu” 

 
Najgorsze rzeczy: 
 

• Niektórzy ankietowani twierdzili, że zajęcia powinny być zrealizowane w trakcie większej 
ilości godzin, aby można było dogłębnie poznać temat.  

• Jeden z ankietowanych uważał, iż warsztaty były zbyt jednostajne jeśli chodzi o poruszane 
przykłady: “Uczniowie mogą myśleć w czasie takich zajęć o nadrabianiu lekcji” 

 
Co dodać: 
 

• Więcej materiałów do klasyfikacji: „Dodać więcej fake’ów do rozpoznania” 
• „przydałoby się jaśniejsze podsumowanie z najważniejszymi informacjami” 
• “dodać coś jak rozpoznawać deep fake, bo to ciekawy temat” 

 
Co usunąć: 
 

• Uczestnicy praktycznie nie widzieli elementów, które należałoby usunąć z przedstawionych 
materiałów. Jedyna uwaga przedstawiona w tym punkcie to: “w niektórych miejscach trochę 
za dużo tekstu i czasem za małe litery” 

 
 
Ogólne opinie ankietowanych (prosiliśmy o porównanie zrealizowanych zajęć z innymi zajęciami 
szkolnymi i dodatkowymi) 
 

• Podobała się możliwość sprawdzania własnej wiedzy w trakcie zajęć 
• „Lekcja bardzo dobra, a porównujemy do polskiej szkoły” 
• “Dla ludzi w szkole mogłoby być spoko, zależy, jaka grupa” 
• “No spoko, fajne urozmaicenie” 
• Przydatny temat - “Ważne jest to by umieć rozróżniać fake newsy, więc myślę że przydatne 

są takie warsztaty” 
• “Materiały wydają mi się ciekawe” 
• “Podobało mi się ogólnie, myślę, że to może być ciekawe” 
• “Prezentacja była bardzo dobra, Bardzo mi się podobała. A po drugie porównujemy do innych 

zajęć, które w naszym systemie edukacji nie są zbyt ciekawe” 
• “Lepsze niż w szkole publicznej, mieliśmy możliwość realnego uczestniczenia” 
• „Myślę, że fajne. Dobre urozmaicenie lekcji.” 

 

Ocena atrakcyjności 

Skala ocen:  

1: Zdecydowanie nie  

2: Raczej nie  

3: Średnio  

4: Raczej tak  

5: Zdecydowanie tak  



 

0: Trudno powiedzieć 

 Czy używałby Pan/używałaby 
Pani rozwiązanie po 

wprowadzeniu 
proponowanych zmian? 

Czy poleciłby Pan/poleciłaby 
Pani proponowane 

rozwiązanie innym po 
wprowadzeniu 

proponowanych zmian? 

Uczeń nr 1 
4 5 

Uczeń nr 2 4 5 

Uczeń nr 3 4 5 

Uczeń nr 4 4 3 

Uczeń nr 5 5 5 

Uczeń nr 6 0 4 

Uczeń nr 7 0 5 

Uczeń nr 8 5 5 

Uczeń nr 9 4 4 

Uczeń nr 10 5 5 

 

Wynik: ośmioro na dziesięć uczniów/uczennic oceniło, że używaliby naszego rozwiązania po 

wprowadzeniu proponowanych zmian (troje „Zdecydowanie tak”, pięcioro „Raczej tak”, dwoje 

„trudno powiedzieć”). dziewięcioro na dziesięć uczniów/uczennic poleciłoby innym proponowane 

rozwiązanie (siedmioro „Zdecydowanie tak”, dwoje „Raczej tak”, jedno „średnio”). 

 

 

GRUPA nr 2: NAUCZYCIELE 

Pre-test: obserwacje przed rozpoczęciem testowania inkubacji 

Wszyscy respondenci byli zgodni, że temat FAKE NEWS jest bardzo istotnym zagadnieniem do 
podjęcia z młodzieżą licealną. Jeden z respondentów stwierdził, że „cenne jest uświadomienie 
uczniów, że fake newsy istnieją, co to jest i jak je rozpoznawać, być może dzieci w szkole są trochę 
tego świadome, ale nie wiedzą jak wiele przynosi to szkody” 

Tylko jeden/jedna z trzech respondentów znało wcześniej zagadnienie sieci neuronowych, jednak nie 

spotkali się  dotąd z wykorzystaniem trenowania tych sieci w edukacji szkolnej jako okazji do 

zgłębienia jakiegoś problemu. 

Jeden z respondentów stwierdził, że ten temat nie jest wystarczająco omawiany w szkołach i że to 

powinno się zmienić. Ponadto pojawiła się opinia o aktualności przedstawianych problemów: „Te 

zajęcia niezwykle się wpisują w aktualny problem, czyli fake newsy. Młodzież jest uwikłana we 

wchłanianie treści z internetu – a o to chodzi, żeby nie ufali w 100%. Prawda jest mało widoczna, oni 

mogą się nauczyć jak łatwo oni sami łapią się na haczyki sensacyjne, jak duża może być 

łatwowierność”. 

 

 



 

Test: obserwacje w trakcie korzystania z innowacji 

Zostało zadane pytanie o to, czy przedstawiony scenariusz, dotyczący sieci 5G, jest odpowiedni 

Scenariusz wybrany do testów, dotyczący 5G został przez respondentów uznany za dobry wybór, 

ponieważ nie jest tak trudnym i ciężkim emocjonalnie tematem, jak np. konflikt na Ukrainie: „Dobór 

tematu jest dobry, bo takie słowa, jak wojna, pandemia, choroba powodują, że część klasy ma od 

razu dość”. 

Respondenci podkreślali, że zaletą jest warsztatowa forma zajęć: „Najlepszą cechą tych zajęć jest 
ćwiczenie - poznawanie danych jest główną częścią zajęć i to bardzo dobrze”, „Dobre na tych 
zajęciach jest to, że dialog ma miejsce od razu, nie ma długiego wprowadzania do tematu”.  

Nauczyciele dostrzegali istotne różnice w stosunku do typowych zajęć warsztatowych, które są 

używane na innych lekcjach: „Bardzo wartościowa rzecz! Na tych zajęciach dzieci są faktycznie 

zaangażowanie. Różni się bardzo od typowych podejść warsztatowych na lekcji. To jest coś, co 

aktywizuje młodzież. W systemowym nauczaniu metod aktywizujących jest wciąż niewiele. Na tych 

zajęciach uczniowie zyskują umiejętności. A na zwykłych lekcjach wciąż przeważa wiedzowość”. 

Bardzo podobała się możliwość włączenia opcji ułatwiających dostępność dla niepełnosprawnych na 
stronie internetowej projektu (standard WCAG): „to jest świetne!”. 

Post-test: obserwacje po zakończeniu korzystania z innowacji 

Wszyscy nauczyciele uznali, że projekt jest atrakcyjny i że jest warty wdrożenia na lekcjach: 

„nowoczesność w domu i zagrodzie – wreszcie coś innego”, “wielu młodych ludzi nie zastanawia 

dogłębnie się nad fake newsami, a ten projekt zwraca uwagę na problem oraz go tłumaczy”, 

“młodzież własnymi siłami może dojść do swoich wniosków, sprawdzić je”, “jest to zetknięcie z 

nowym, często pomijanym tematem”, “dzięki zajęciom ma miejsce poznanie narzędzia do 

wykorzystania w szkole”, „to że można automatycznie wykrywać fake newsy jest super”. 

Nauczyciele dostrzegali korzyści dla rozwoju osobistego uczniów i pogłębienia rozumienia 
współczesnego świata: „Jedną z największych korzyści, jaki dostrzegam, to rozwój inteligencji 
emocjonalnej,  ochrona przed byciem naiwnym, przed ślepą wiarą w to co czytamy w Internecie. W 
trakcie zajęć uczniowie mogą uświadomić sobie jakie mają odczucia. Nazywamy tutaj rzeczy po 
imieniu: prawda lub fałsz, uczniowie dostrzegają, że ktoś ich chce okłamać, i muszą uświadomić sobie 
jak się z tym czują”. 

Zajęcia skłaniają do refleksji, która może mieć wpływ na dalsze życie uczniów: „zajęcia zmuszają do 
głębokiego zastanowienia się nad tym, czy jest fake”, „na innych zajęciach często nie ma głębszej 
refleksji, a te zajęcia zmuszają do myślenia”. 

Nauczyciele doceniali to, że zajęcia uczą krytycznego myślenia: „Tutaj od razu uruchamiają się sami – 
od razu pojawia się krytyczne myślenie, którego jest mało w typowej szkole – jest to wartość 
nadrzędna”. Warsztatowa forma zajęć sprzyja interakcji pomiędzy uczniami, co jest dla nich ważne ze 
względu na niedawne, często bolesne doświadczenia związane z nauczaniem zdalnym, oraz ogólne 
zaniepokojenie sytuacją na świecie: „W obecnej sytuacji bardzo często przewijają się ciężkie tematy – 
pandemia, wojna. To prowadziło wśród uczniów do kryzysów na tle psychicznym warsztaty wychodzą 



 

temu naprzeciw”. To, że uczestnicy zajęć otrzymują możliwość nie tylko przeglądania fake newsów, 
ale też PRZECIWDZIAŁANIA ich rozpowszechnianiu, może im pomóc poradzić sobie emocjonalnie z 
problemem dezinformacji: „cenne jest to, że poznajemy programy informatyczne do śledzenia fake 
news” 

Korzyścią z lekcji może być bardziej rozsądne zachowanie młodych ludzi w Internecie - wiedza 

wyniesiona z tych zajęć o tym, jak dużo w Internecie jest fake newsów, „może ich [uczestników] 

poruszyć, przerazić, nabiorą dzięki temu dystansu do internetowej rzeczywistości”. 

Jeśli chodzi o przedstawione materiały ich odbiór był pozytywny, nauczyciele docenili materiały 

video, choć proponowali ich uatrakcyjnienie m.in. przez dodanie elementów graficznych np. w 

postaci animacji początkowej. Uważali, że tutoriale muszą być klarowne i przystępne. 

Spośród przedstawionych scenariuszy za najlepszy został oceniony scenariusz dotyczący sieci 5G. Jeśli 

chodzi o pozostałe, to zarówno temat agresji w internecie, jak i stereotypów w relacjach polsko - 

ukraińskich zostały uznane za ważne i warte umieszczenia w programie zajęć np. z wychowania 

obywatelskiego. 

Jeśli chodzi o problemy, obserwacje negatywne, pytania co może przeszkadzać lub utrudniać 
korzystanie z narzędzi i scenariuszy CollMind, nauczyciele zgodnie uznali, że projekt nie posiada 
znaczących uchybień lub barier (“nie zauważyłam negatywnych elementów, poza barierą dla osób 
nieobeznanych z komputerem i mediami społecznościowymi, co wśród młodzieży praktycznie 
niespotykane”). . Po dodatkowym pogłębieniu tematu udało się jednak wskazać kilka kwestii, które 
po rozwiązaniu mogą podnieść jakość innowacji CollMind: 

• Ze względu na dużą ilość materiałów w projekcie przydatny byłby dodatkowy tutorial 

pokazujący wszystkie zasoby „krok po kroku”. 

• Utrudnieniem może być jakość łącza internetowego. Dlatego dobrze byłoby określić 

minimalne parametry łącza, aby grupa mogła pracować płynnie.  

 

Ocena atrakcyjności 

 Czy używałby Pan/używałaby 
Pani rozwiązanie po 

wprowadzeniu 
proponowanych zmian? 

Czy poleciłby Pan/poleciłaby 
Pani proponowane 

rozwiązanie innym po 
wprowadzeniu 

proponowanych zmian? 

Nauczyciel nr 1 
5 5 

Nauczyciel nr 2 4 5 

Nauczyciel nr 3 4 4 

 

Wynik: wszyscy trzej nauczyciele ocenili że używaliby naszego rozwiązania po wprowadzeniu 

proponowanych zmian (dwoje „Zdecydowanie tak”, jeden/jedna „Raczej tak”). Również wszyscy 

trzej nauczyciele poleciliby innym proponowane rozwiązanie (jeden/jedna „Zdecydowanie tak”, 

dwoje „Raczej tak”). 

 



 

Skala ocen:  

• 1: Zdecydowanie nie,  

• 2: Raczej nie,   

• 3: Średnio,  

• 4: Raczej tak,  

• 5: Zdecydowanie tak,   

• 0: Trudno powiedzieć 

 

6. Wnioski 

• Projekt w swoim obecnym kształcie spełnia oczekiwania, spotyka się z pozytywnym odbiorem 

zarówno uczniów, jak i nauczycieli, budzi pozytywne skojarzenia ze względu na wagę 

poruszanych zagadnień oraz kompetencje zyskiwane przez uczestników. 

• Uczniowie czują satysfakcję z tego powodu, że uzyskują wiedzę o dezinformacji internetowej 

oraz kompetencje i narzędzia do przeciwdziała fake newsom. 

• Jako istotne kwestie dla rozwoju osobistego uczniów nauczyciele wskazali rozwój osobisty: 
ochronę przed byciem naiwnym, przed ślepą wiarą w to co czytamy w Internecie, 
uwrażliwienie na kwestie prawdy lub fałszu. 

• Równie ważną korzyścią jest ćwiczenie krytycznego myślenia, do którego mogą prowadzić 

zajęcia z wykorzystaniem zaprezentowanych narzędzi. 

• Zgłoszone uwagi dotyczące tutoriali video, przewodnika „krok po kroku” oraz podania 

parametrów łącza internetowego są możliwe do wprowadzenia w Etapie III projektu.  

7. Wprowadzone zmiany 

Zmiany, które zostaną wprowadzone w ostatnim etapie projektu: 

• Zwiększenie estetyki tutoriali video (m.in. przez dodanie animacji początkowej) 

• Dodanie nowego tutoriala video prezentującego CollMind „Krok po kroku” 

• Rozbudowanie opisu na stronie internetowej collmind.pl dotyczącego wymagań 

technicznych w zakresie minimalnych parametrów łącza internetowego 

umożliwiającego płynne prowadzenie zajęć. 

 

8. Załączniki do raportu 

Załącznik nr 1: KOMPETENCJE W ZAKRESIE ROZPOZNAWIANIA FAKE NEWS     

( PRE-TEST / POST-TEST) 

1.  Co to jest FAKE NEWS? 

a. artykuł informacyjny, który podaje fałszywe informacje niezależnie od intencji autora  

b. artykuł informacyjny, który jest celowo i weryfikowalnie fałszywy 

c. propaganda, która ma za zadanie wprowadzać ludzi w błąd 

d. wiadomości tworzone wyłącznie dla celów politycznych i gospodarczych przez wyspecjalizowane 

centra dezinformacji 



 

2. Czym różni się teoria spiskowa od FAKE NEWSA? 

a. FAKE NEWS jest pojęciem szerszym 

b. teoria spiskowa jest pojęciem szerszym 

c. niczym się nie różnią 

d. nie mają ze sobą nic wspólnego 

3. Jakich tematów mogą dotyczyć FAKE NEWSY? 

a. wszystkich, które wzbudzają emocje 

b. przede wszystkim aktualnej polityki 

c. przede wszystkim życia celebrytów 

d. żadne z powyższych 

4. Co na temat różnic pomiędzy prawdą i fałszem mówi hipoteza Undeutscha?  

a. fałszywe stwierdzenia rzadko różnią się stylem i jakością od prawdy 

b. fałszywe stwierdzenia różnią się stylem i jakością od prawdy 

c. fałszywe stwierdzenia nie różnią się stylem, ale różnią się jakością od prawdy 

d. hipoteza nie mówi nic na temat tych różnic 

5. Co mówi na temat FAKE NEWS teoria manipulacji informacją? 

a. W FAKE NEWS bardzo często dochodzi do manipulacji informacją 

b. Manipulowanie informacją wymaga posługiwania się technologiami informatycznymi 

c. W FAKE NEWS często istnieje nadmiarowa ilość informacji 

d. Teoria manipulacji informacją nie mówi nic na temat FAKE NEWS 

6. Na czym polega trenowanie sieci neuronowej w celu wykrywania FAKE NEWS? 

a. na stałym podnoszeniu jakości pracy neuronów w sieci, aby algorytm zawarty w każdym 

pojedynczym neuronie podnosił swoją wydajność 

b. na przedstawianiu sieci neuronowej serii złożonych problemów związanych z analizą FAKE NEWS 

c. na podawaniu sieci neuronowej tysięcy przykładów FAKE NEWS i podobnej ilości wypowiedzi 

prawdziwych 

d. na treningach cardio i podawaniu odpowiednich suplementów  

7. Czy FAKE NEWSY są tożsame z kłamstwem? 

a. nie, ponieważ zawiera w sobie część prawdy, jednak przeinaczoną i wyrwaną z kontekstu 

b. tak, ponieważ każdy FAKE NEWS jest świadomym podawaniem nieprawdy, a więc kłamstwem 

c. nie, ponieważ autorzy FAKE NEWS mogą nie wiedzieć, że publikują nieprawdę. 

d. trudno powiedzieć 



 

8. Jaki ustrój chroni społeczeństwo przed manipulacją? 

a. demokracja 

b. monarchia konstytucyjna 

c. narodowy socjalizm 

d. żaden 

9. Opisz, w jaki sposób można wykorzystać sieci neuronowe do zwalczania FAKE NEWS i 

dezinformacji? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

10. Opisz, jakie tematy podatne na rozpowszechnianie FAKE NEWS mogą być szczególnie 

niebezpieczne dla życia społecznego? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Załącznik nr 2: Ankieta uczestników 

Charakterystyka testera: 
 

 
 

Pre-test – obserwacje przed rozpoczęciem testowania innowacji 

 
 
 

Test – obserwacje w trakcie korzystania z innowacji 

 
 
 
 

Post-test – obserwacje po zakończeniu testowania innowacji 

Ogólne wrażenia: 
 
 

Najlepsze rzeczy: 
 
 
 
 
 
 

Najgorsze rzeczy: 

Co dodać: 
 
 

Co usunąć: 



 

 
 
 
 

Porównanie z istniejącymi rozwiązaniami: 
 
 
 

Ocena atrakcyjności 
 Zdecydowanie 

nie 
Raczej nie Średnio Raczej tak Zdecydowanie 

tak 
Trudno 

powiedzieć 

Czy używałby Pan/używałaby Pani 
rozwiązanie po wprowadzeniu 
proponowanych zmian? 

1 2 3 4 5 0 

Czy poleciłby Pan/poleciłaby Pani 
proponowane rozwiązanie innym 
po wprowadzeniu proponowanych 
zmian? 

1 2 3 4 5 0 

 


