Segítség a 2. fejezet kérdéseire adott válaszaid ellenőrzéséhez

2.2.1. FILTER-teszt alatt a “Koronavírus: gyakorlati tanácsok óvodáknak és
bölcsődéknek” című cikk
-

-

-

Ki a tartalom szerzője? Domokos László.
Hol jelent meg a cikk? napi.hu
Hivatkozik-e forrásokra, és azok megbízhatók-e? A cikk screenshotban látható
részén idézi és linkeli a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) tájékoztató
anyagát, a teljes cikkben emellett közli - a Klubrádióra hivatkozva - a Nemzeti
Pedagógus Kar elnökének nyilatkozatát, valamint közzéteszi a koronavirus.gov.hu
című tájékoztató oldal linkjét is.
Kiderül-e, mikor jelent meg az információ? Igen, 2020. március 11-én.
Milyen érzések kerítettek hatalmukba a cikk elolvasásakor? Esetleg szóba jöhet
félelem és szorongás az olvasottakat látva, de a megfogalmazott ajánlások
megnyugvást is hozhatnak.
Nem maradt-e ki fontos információ? A cím által körbelőtt témát az újságíró
alaposan körbejárta.

A fentiek alapján a cikket megbízhatónak lehet nyilvánítani.

2.2.2. FILTER-teszt alatt a “Lehet osztani”
-

-

Ki a tartalom szerzője? Az Egészség Újság. nevű Facebook-profil.
Hol jelent meg? A Facebookon.
Hivatkozik-e forrásokra, és azok megbízhatók-e? Nem. Csatol ugyan egy angol
nyelvű szöveget és egy képet, azon azonban semmiféle forrás nem olvasható.
Kiderül-e, mikor jelent meg az információ? Ha igen, aktuális még? Igen, 2020.
március 16-án, tehát aktuális, de ettől még nem lesz igaz.
Észszerű-e, hogy az és úgy történt, amiről a cikk szól? Nem. Ha az lenne, a világ
országainak nem okozna akkora gondot a járvány kezelése, és minden fronton ezt
az üzenetet közvetítenék, nem pedig a megelőzés - például a kézmosás és más
fontos szabályok - fontosságát hangoztatnák.
Milyen érzések kerítettek hatalmukba a cikk elolvasásakor? A szöveg reményt
ébreszthet, ez azonban csak hiú remény, a járvány terjedését nem ez a “tanács”
fogja megállítani. Sőt, ha állításait sokan komolyan veszik, és kézmosás helyett
például inkább csak gargalizálni fognak, a betegség további terjedéséhez is
hozzájárulhat.

A fentiek alapján az információval kapcsolatban joggal ébredhetnek erős kételyeid, ez az
információ ugyanis nem teljesíti a megbízhatóság kritériumait.

