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MODYUL D: PAGVE-VERIFY AT PAGRE-REPORT 

Aralin D.1: Ano ang magandang dulot ng kaisipang 
pamperyodista sa panahon ng infodemic? 

 

TEKA MUNA! Maglista ng 
tatlong (3) dahilan kung bakit 
talagang kailangan natin ng 
mapagkaka-tiwalaang 
peryodismo sa panahon ng 
infodemic. Halimbawa: 
Kailangan natin ang mga tunay 
na impormasyon tungkol sa 
coronavirus. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
Ang ‘discipline of verification’ ang naghihiwalay sa peryodismo sa ibang mga uri ng komunikasyon 
tulad ng entertainment, propaganda, advertising, at fiction. Ang pagve-verify ay “pagkuha [na]ng 
tama” at ito ang diwa ng peryodismo: ang paghahanap at paglalahad ng “katotohanan” at ang 
pagpapatibay nito batay sa pinakawastong matatamong impormasyon. 
 
Walang perpektong pormula, ngunit gumagamit ang bawat peryodista ng mga tiyak na 
pamamaraan sa pagtasa at pagsuri ng mga impormasyon upang “makuha ito nang tama.” 
Nakapaloob dito ang pag-unawa at pagpapaunawa sa mga datos, ang paghingi ng mga pahayag 
mula sa magkakaibang panig, at ang pagpapaalam kahit papaano ng kanilang mga source. 
 

Pagbasag sa Myth of Objectivity 
 
Malimit na may maling pagkaunawa tungkol sa mga peryodista at sa kanilang pagiging “objective” 
o ang hindi pagkakaroon ng pagkiling sa kahit kanino. Hindi ito posible dahil ang peryodismo ay 
isang propesyong walang tinag na nagdedesisyon sa paghahanap ng katotohanan. Sa halip, 
kinakailangan nilang maging obhetibo sa kanilang mga gawi. Pinagsusumikapan ng bawat 
mahusay na peryodista ang pag-alinsunod sa mga hindi nagbabagong kapamaraanan ng 
pagbeberipika, isang malinaw na lapit ng pagpapatotoo. Sa pagtupad nito, ang kanilang mga bias 
ay hindi makapagpapahina sa pagkawasto ng kanilang mga ginagawa. Obhetibo ang 
kapamaraanan, hindi ang peryodista. 
 
Bagaman hindi lahat ay maaari o gustong maging tunay na peryodista, makikinabang ang lahat 
sa pagkatuto ng mga batayang kasanayan sa pagve-verify online at offline. Napapanahon ito lalo 
na sa dami ng mga user-generated content (UGC) na mayroon ngayon. Kahit 
sino ay puwedeng mag-upload ng kahit ano at ipatampok sa kahit anong 
paraang gusto nila.  
 
Alamin natin ang ikatlong hakbang sa pag-IWAS FAKE. Katulad ng mga 
mahuhusay na peryodista, siguraduhing sinusuri ang source at konteksto 
ng bawat bahagi ng impormasyong malalaman ninyo: [A]lamin ang 
Source at Konteksto ng Impormasyon. 
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Pagve-verify ng mga User-Generated Content (UGC) 
 
Narito ang tatlong susing mga tanong at praktikal na mga tip sa pagve-verify ng mga UGC at kahit 
anong impormasyong makikita ninyo online: 
 
1. Sino ang nasa likod ng impormasyon? 
 
Balikan ang natutunan tungkol sa 7 Uri ng Mis-/Impormasyon (Modyul B, Aralin B.2.). Ang isang 
uri mula sa listahang ito ay ang Imposter Content, na mali at misleading content na ipinakakalat 
ng mga imposter account. Upang salain ang imposter content, dapat lagi ninyong bineberipika 
ang pagkakakilanlan ng isang tao—kung sila ba mismo ang sinasabi nila kapag online sila. 
Karaniwang may fake accounts ang mga peryodista, news organization, politiko, at celebrity. 
  
Maliban sa mga imposter account, dapat 
din kayong maging maingat sa mga 
internet troll at bot. Sila ay mga social 
media profiles na nagkokomento nang 
bastos at nanghahamon online na may 
layong magbunsod ng madadamdaming 
mga tugon. Kadalasang peke ang mga 
account na ito at ginagawa nang libu-libo 
hanggang milyun-milyon sa loob ng mga 
tinatawag na ‘troll farm.’ Nagiging mas 
mahirap makatukoy ng troll dahil ginawa 
ang mga profile nila para maging kakaiba 
at sopistikado. Ngunit isang epektibong 
stratehiya ang paghanap sa orihinal na 
nag-upload ng content at suriin kung ang 
isang maling content ay ipinakalat nang 
may koordinasyon sa pamamagitan ng 
mga troll. (i.e., Kung copy-paste ba ang 
mga post o sumusunod ba ang mga ito sa 
isang script?) 
 

2. Kapani-paniwala ba ang content?  
 
Alam na ng karamihan na madali lang ang paggawa ng mga 
fake na larawan, video, tweet, o dokumento. Gayunman, 
marami pa ring mga tao ang nahuhulog sa mga ganito na 
pumupukaw sa kanilang atensyon. Ang mga manipulated 
content (totoong mga impormasyon o pagsasalarawan na in-

edit upang manlinlang) at 
fabricated content (bagong 
content na 100% peke at 
ginawa para manlinlang at 
manakit) tungkol sa 
coronavirus ay ina-upload 
nang daan-daan maski libu-
libo online araw-araw. 
 

Dibuho mula sa FB page ng Tarantadong Kalbo 

https://tineye.com/
https://tineye.com/
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Isang mahalagang kasanayang dapat ninyong 
matutunan sa pagkumpirma ng isang online 
content ay ang paggamit ng Reverse Image 
Search sa Tineye. Tinitingnan ng 

pamamaraang ito kung ang isang imahe ay ni-recycle para magpatibay ng bagong pahayag o 
pangyayari. Sa pagsuri sa isa o iba pang image database (na may bilyung-bilyong imahe), maaari 
ninyong matukoy o mahanap kung saan pang dako ng Internet nakita ang isang imahe. Tandaan: 
Kung walang makukuhang resulta mula sa reverse image search, hindi nito awtomatikong 
mapapatunayan na orihinal ang imaheng hawak ninyo; kailangan pa ninyo ng karagdagang 
pagsisiyasat. 
 
3. Ano ang sinasabi ng ibang mga source? 
 
Ang lateral reading ay ang proseso ng paghahanap ng iba pang mga source para patunayan o 
pabulaanan ang isang bahagi ng impormasyon. Kapag online, magagawa ninyo ito sa pagbukas 
ng new tab at hanapin ang mga keyword nito para kumpirmahin. Kabaligtaran ito ng ‘vertical 
reading’ na nananatili lamang sa isang webpage upang maghanap ng impormasyon at ebidensya. 
Kapag may hinahanap sa Google, palaging tandaan na hindi kadalasang sa mga pinakaunang 
resulta makikita ang pinakaangkop at mapagkakatiwalaang sagot. Maglaan ng oras upang 
tingnan ang iba’t ibang mga kaugnay na resulta at magbukas ng maraming tabs. 
 
 
 

* * * 

PARA SA SUSUNOD NA ARALIN, mapag-aaralan ninyo ang mga hakbang na gagawin pagka-

verify ninyo sa isang post na mali o mapanlilinlang—ang ikaapat at panghuling hakbang: 

[S]ALAIN BAGO I-SHARE AT [S]ITAHIN ANG MGA NAGKAKALAT NG MALI. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I-TWEET ANG NAIISIP. Maraming mga tao ang nagdadahilan para hindi mag-

verify ng mga bagay na nakikita nila online. Anong advice ang maibibigay mo 

sa kanila? I-tweet kami sa @ootbmedialit at gamitin ang hashtag na #IWASFAKE. 
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MODYUL D: PAGVE-VERIFY AT PAGRE-REPORT 

Aralin D.2: Ano ang gagawin natin pagkatapos i-verify ang 
mis-/disimpormasyon? 

 

TEKA MUNA! Sa isang pag-
aaral noong 2019 nina Tandoc 
et al., napag-alamang 
tinatama lamang ng mga tao 
ang disimpormasyon kung 
malapit para sa kanila ang 
paksa o kakilala nila ang nag-
share nito. Maglista ng mga 
isyu o paksa na sa tingin mo’y 
mahalaga at may kaugnayan 
sa iyo. 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 
Mahaba at mahirap na proseso ang pagve-verify ng impormasyon. Hindi ito 

basta-bastang nasasagot ng oo o hindi. Hindi rin tipikal na agad-agad 

makakuha ng malinaw na sagot gamit ang tatlong (3) quick checks. Dito 

ninyo malalaman kung gaano kahirap at hindi kaperpekto ang trabaho ng 

isang peryodista. Gayunpaman, dapat kang magsumikap, katulad ng mga 

mahuhusay na peryodista, na tanging beripikadong impormasyon lamang 

ang ipalalaganap at iwasan ang mali. Ito ang panghuli sa apat na hakbang 

sa pag-IWAS FAKE: [S]ALAIN BAGO I-SHARE AT [S]ITAHIN ANG MGA 

NAGKAKALAT NG MALI. 

Pagre-report ng mga Mis-/Disimpormasyon sa Facebook 

Pinadali ng Facebook para sa lahat ang pagre-report ng 

mga content at content creators na napatunayan nating 

nanlilinlang at nananakit. Pagka-report, ine-evaluate ang 

mga ito ng Facebook kung lumabag ba sila sa Community 

Standards. Sa mga nagdaang taon, inalis ng Facebook ang 

daan-daang pages sa Pilipinas na napatunayang 

nagsasagawa ng “coordinated inauthentic behavior.” 

May apat na hakbang din upang i-report ang mga 

problematikong content sa Facebook: 

• Pindutin ang “˅” o “…” na katabi ng post na ire-

report 

• Piliin ang “Report post” 

• Piliin ang “I think it shouldn’t be on Facebook” 

• Piliin ang “It’s a false news story” 

 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884919868325
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1464884919868325
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Paano mapag-uusapan ang mga sitwasyong ito 

Maliban sa pagre-report ng mga content, madali ring mag-unfollow o mag-block ng mga account 

sa Facebook. Mapananatili nitong ligtas ang paggamit ninyo nitong platform. Ngunit paano kung 

hindi mga troll o estranghero ang nagpapakalat ng disimpormasyon sa iyong feed kundi mismong 

mga kaibigan o kamag-anak ninyo? Paano ninyo sila kakausapin? 

Mapanghalina ang biglaang pag-block o pag-unfollow sa kanila. Gayunpaman sa ganoong 

sitwasyon, hindi magandang ideya na pabayaan na lang na magpalaganap pang lalo ng mga 

maling impormasyon ang mga taong kilala ninyo. Subukan ninyong kausapin sila nang hindi 

nagdudulot ng sama ng loob 

at hindi nanghihiya. Ang 

sagot ay empatiyang 

pakikipag-usap. 

Maipakikita ang empatiya sa 

paraan ng pananalita. 

Maging mapagmalasakit at 

ipaliwanag na kayo ay nasa 

kaparehong panig. Narito 

ang ilan sa halimbawang 

pag-uusap na maaari 

ninyong magamit: 

Lumahok o Maglunsad ng Sariling Fact-Checking na Samahan 

Ang panghuling tip na maibibigay namin sa inyo ay lumahok kayo sa mga organisasyong nagfa-

fact check. Maraming mga media organization at civil society group ang tumatanggap ng mga 

ulat tungkol sa disimpormasyon at nag-aalok din ng mga pagsasanay sa pagve-verify ng mga 

online content. Malaking tulong para sa mga peryodista kung ang publiko ay may maiaambag sa 

pagmo-monitor ng infodemic, kaysa makadagdag sa information pollution. Maaari kayong 

magtatag ng sari-sariling fact-checking na komunidad sa inyong mga paaralan, kapitbahayan, 

organisasyon, o pamilya. 

Hindi lang dapat sa pagprotekta sa ating mga sarili matatapos ang paglaban sa infodemic. Dapat 

nating mapagtanto na kaya pandaigdigang suliranin ang disimpormasyon ay dahil mayroon 

tayong mahalagang papel sa pagsugpo nito. Tandaang muli, ang pinakamalapit na bagay na 

makukuha natin na bakuna para sa disimpormasyon ay ang pagpapalakas ng immunity ng 

publiko laban dito. 

 

* * * 

DITO NAGTATAPOS ANG MODYUL D. Handa ka na bang suriin ang iyong nalalaman at ilapat 

ang iyong kakayahan? Makipag-ugnayan sa amin o sa iyong guro para sa worksheets. 

 

I-TWEET ANG NAIISIP. Liban sa mga natalakay na natin sa kursong ito at sa 

iyong palagay, sa paano pang mga paraan malulunasan ang infodemic? I-tweet 

kami sa @ootbmedialit at gamitin ang hashtag na #IWASFAKE. 


