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INTELIGENCJA PERCEPCYJNA 

 

 

Witam wszystkich uczniów. Mamy już piękną wiosnę. Świeci słońce, a ptaki cudnie śpiewają.  

Można trochę pooddychać na świeżym powietrzu, wyjść na spacer lub pojeździć na rowerze. Obok 

mojego domu właśnie przebiegły dwie młode sarny… Obok mnie siedzi młodszy synek i zajada 

frytki.  

Ale mimo to pamiętam o Was ;0)  

Jestem przecież w pracy. 

 

Dzisiaj temat rzadko podejmowany, a bardzo ważny.  

 

 

Co jest prawdą a co fantazją ? – czyli o inteligencji percepcyjnej. 
 

Stale docierają do nas różne informacje, często sprzeczne. Inteligencja percepcyjna pozwala nam 

wyłowić z tego gąszczu informacyjnego to, co jest prawdziwe i ważne.  

Inteligencja percepcyjna to poziom biegłości, z jaka jesteśmy w stanie odróżnić rzeczywistość 

od fantazji i manipulacji. Chodzi o to, jak interpretujemy to, co nas otacza, a nie o nasze marzenia  

czy wyobrażenia. 

Codziennie dociera do nas mnóstwo bodźców – ze świata, telewizji, z Internetu, mediów 

społecznościowych i innych. Inteligencja percepcyjna pozwala nam dokonywać właściwych sądów 

i trafnie oceniać sytuację. Ludzie różnią się od siebie pod względem poziomu inteligencji 

percepcyjnej. Warto wiedzieć, jak jesteśmy biegli odsiewaniu fałszywych informacji, czasem nawet 

bardzo prawdopodobnych, od tych prawdziwych i istotnych, bo dzięki temu możemy podejmować 

mądrzejsze i lepsze decyzje. Gdy mamy niski poziom inteligencji percepcyjnej, łatwo nami 

manipulować. Na szczęście inteligencja percepcyjna to umiejętność nabyta i można ja 

trenować. Można podnieść jej poziom.  

 

Oto kilka wskazówek: Jak rozpoznać fałszywą informację (na przykładzie sieci)? 

 

1. Sprawdź źródło. Z jakiej strony pochodzi informacja? Czy strona jest wiarygodna? Jaka ma 

misje? Jakie treści zamieszcza?  

2. Przeczytaj cały tekst. Tytuły często są tak skonstruowane, by szokowały i przykuwały uwagę. 

Zanim ocenisz newsa, zapoznaj się z całym materiałem. 

3. Sprawdź autorów. Czy podany jest autor newsa? Kim jest? Czy w ogóle istnieje? Czy jest 

ekspertem w danej dziedzinie? 

4. Sprawdź dodatkowe źródła. Upewnij się,  czy źródła, do których odwołuje się news, 

rzeczywiście istnieją i czy odnoszą się do tej informacji? 

5. Sprawdź datę. Czy dane są aktualne? Upewnij się, czy opisywana sytuacja się nie zmieniła. 



6. Sprawdź, czy to nie żart. Sprawdź stronę i autora. Zobacz, jakiego rodzaje informacje publikuje. 

7. Uważaj na stronniczość. Przemyśl własne uprzedzenia, zastanów się, czy nie wpływają one na 

Twoją ocenę sytuacji. 

8. Zapytaj ekspertów. Jeśli nie masz pewności, czy informacja jest prawdziwa, poproś o radę 

eksperta w danej dziedzinie lub poszukaj jego artykułów. 

Źródło: Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA), www.ifla.org 

 

Na dzisiaj tyle. Przeczytajcie. Pomyślcie. Zastanówcie się, jaki jest Wasz poziom inteligencji percepcyjnej i jak 

moglibyście ją „potrenować”   i na co zwracać bardziej uwagę?  

Pozdrawiam.  Dbajcie o siebie.  

Jestem dla Was. 

 

Iwona Szymczak, pedagog (e-mail: iterlecka@wp.pl) 


