TIPP

A szerző neve fel van tüntetve?
Valódi személyről van szó?
Amit ír, az általában megbízható?
Ismert oldalakon jelennek
meg az írásai?

Ellenőrizd le a forrásokat.
Néha a források nem léteznek,
vagy a cikk szerzője módosította
az eredeti forrást.

TIPP
Próbálj meg minél több
információt szerezni a szerzőről.

MI A CIKK
DÁTUMA?

Mikor írták a cikket? Az
információk frissek? Néha egy új
dátumot írnak csak a régi cikk
elejére és megváltoztatják az
eredeti cikk tartalmát.

MILYEN
FORRÁSOKAT
HASZNÁLT A
SZERZŐ?

KI TETTE
KÖZZÉ
A CIKKET?
Egy hírportál? Ez a hírportál
megbízható? Vagy csak valaki a
közösségi médiában? Kiket
próbálnak elérni?

TIPP
Olvass más forrásokat is az adott
témában. Ugyanazt mondják?

Ez a poszter a „Nieuws in de
Klas Nederland” listája alapján a
StampMedia közreműködésével
született. Adaptálta a Kék Vonal
Gyermekkrízis Alapítvány.

The authors are not responsible and cannot be held liable
for any damage directly or indirectly caused by the following
of guidelines in this publication.

A cím nem minden esetben
tükrözi a tartalmat. A címek dolga,
hogy felkeltsék az olvasók
ﬁgyelmét. Tudtad például, hogy …
a címek gyakran csak klikk
vadászatra szolgálnak?
a címek gyakran tartalmaznak
idézeteket?

TIPP
Ellenőrizd a linkeket.

Mi a szerző szándéka?
Ez egy reklám? Egy vélemény?
Meg akar nevettetni?

TIPP
Keress olyan részleteket, amiből
kiderül, hogy miért írta meg a
szerző ezt a cikket.

TIPP
Keresd meg az eredeti cikket.

Sok cikk tartalmaz linkeket
további információkhoz vagy
szervezetekhez. De ez nem
jelenti azt, hogy ezek mind
valódiak vagy arról szólnak,
amire az adott cikk utal.

A
CIKK CÍME
SEMLEGES?

MIÉRT ÍRTA
A SZERZŐ EZT
A CIKKET?

A
CIKKBEN
SZEREPLŐ
LINKEK
MŰKÖDNEK?

Tudtad, hogy célzott
tartalmakkal is találkozhatsz?
Ezeket általában az online
kereséseid, barátaid vagy
különböző preferenciáid
alapján állítják be.

TIPP
Rendszeresen töröld a
böngészési előzményeid és a
cookie-kat. Ha sokféle embert
és különböző hírportálokat
követsz, tájékozottabb leszel.

MIÉRT
PONT EZT A
CIKKET
LÁTOM?

HOGYAN
BEFOLYÁSOL A
VÉLEMÉNYEM?
Mindenkinek van véleménye,
de ez gyakran előfeltevéseken
alapul. Ezért sokszor előnyben
részesítjük egy olyan szerző
munkáit, akiről jó véleményünk
van.

TIPP
Beszélgess a barátaiddal és
felnőttekkel is, hogy minél több
véleményt megismerj.
Néhány ﬁgyelmeztető jel:
látványosan átszerkesztett
képek, helyesírási hibák, sok
nagybetű, túl sok felkiáltó jel.
Ezek mind gyanúsak lehetnek.

TIPP
Kritikus szemmel nézd a
képeket.

HOGYAN
TÁLALJA A CIKK AZ
INFORMÁCIÓKAT?

TIPP
Ne dőlj be a cikk címének.

TOP
TIPP

MEGBÍZHATÓ TARTALOM VAGY ÁLHÍR?
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Az internet rengeteg információt tartalmaz. De honnan tudhatod, hogy ezek közül
melyek valóban megbízhatóak? Ezek a tippek segíthetnek neked.
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KI A
SZERZŐ?

Honnan szerezte be az
információit a szerző?
Egy hírportálról,
egy szervezettől, egy riportból?
Mit akarnak vajon elérni
ezzel a cikkel?

Gondolkodj
kritikusan és
minél több forrásból
gyűjts információkat,
hogy tájékozott
legyél.

