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Na Ostrości
Częścią badań w ramach projektu De 
Facto jest ankieta dotycząca praktyk 
nauczycieli i uczniów (16+) dotyczących 
zadań domowych. Do tej pory mamy 
ponad 740 odpowiedzi ze strony 
pedagogów i ponad 1900 odpowiedzi ze 
strony uczniów.

Jeśli jeszcze nie miałeś możliwości 
wypełnienia ankiety, możesz nadal 
uczestniczyć w badaniu, jeśli jesteś 
nauczycielem lub dorosłym uczniem 
(powyżej 16 lat), do sierpnia 2019 r. 
Zajmie Ci to tylko 5 minut.

Na naszej stronie internetowej i w 
biuletynach wysyłanych przez kolejne 
miesiące pokażemy kilka zestawień 
otrzymanych danych, a także 
opublikujemy najciekawsze wyniki.

Ankiety online dla nauczycieli i 
uczniów:

https://defacto.space/de-facto-key-surveys/

 

Nasz Pierwszy Newsletter
Pierwszy biuletyn informuje o projekcie, partnerach, celu, a 
zwłaszcza o tym, w jaki sposób wyniki naszego projektu 
mogą być przydatne dla Ciebie jako nauczyciela lub 
ucznia. Chcemy również zachęcić Cię do zostania 
prawdziwym detektywem, umieszczając w każdym 
newsletterze małe wyzwanie do podjęcia. Na koniec, gdy 
wszystkie wyzwania zostaną ukończone, uczestnicy 
otrzymają nagrody. 

Od pierwszego spotkania do 
pierwszych wyników
Partnerzy projektu De Facto spotkali się po raz pierwszy w 
Sofi w dniach 15-16 października, dając początek 
projektowi. Koordynatorem został NTCenter i był 
gospodarzem intensywnego spotkania, którego pierwszy 
dzień poświęcony został naukowym podstawom koncepcji 
De Facto. Utworzyliśmy ankietę na temat wykorzystania 
informacji przez nauczycieli i uczniów, i zebraliśmy 
wszystkie najnowsze informacje na temat typów 
dezinformacji, aby stworzyć aktualną listę 11 rodzajów 
dezinformacji. Dla każdego z typów można znaleźć opisy i 
przykłady na naszej stronie internetowej. 

Wszystkie informacje, które-celowo lub nie-zostały 
stworzone aby wprowadzać w błąd i które mogą być 
szkodliwe, można sklasyfkować w 11 rodzajach 
dezinformacji, które stworzyliśmy jako podstawę dla 
kompleksowego modelu tworzonego w ramach projektu De 
Facto. W 2019 r. zaproponowaliśmy nową i rozszerzoną 
klasyfkację typów treści (na podstawie Wardle, 2017). 

Chociaż klasyfkacja musi mieć zastosowanie do wszystkich 
rodzajów dezinformacji, szukaliśmy przede wszystkim 
sposobu, aby uwzględnić kontekst edukacyjny i 
szkoleniowy:
 - Treść niezwiązana i źle zinterpretowana
 - Pseudonauka
 - Oszustwa
 - Treść teorii spiskowych
 - Treści stronnicze
 - Treść umieszczona przez oszusta
 - Treść wytworzona przez sztuczną inteligencję (AI)
 - Treść deepfake

„Celowe wprowadzanie w błąd i dezinformacja stały się ostatnio 
przedmiotem zainteresowania opinii publicznej ze względu na ich wpływ na 
politykę i informacje, jakie nam są przekazywane. Projekt De Facto bada 
wpływ celowego wprowadzania w błąd i dezinformacji, w momencie, gdy 
wiadomości opuszczają cykl obiegu informacji i stają się częścią wielu 
zasobów dostępnych w Internecie dla uczniów w każdym wieku i w różnych 
kontekstach edukacyjnych. 

Jaki jest wpływ tego procesu na edukację? Jaki on ma wpływ na nas?

Oprócz podstaw teoretycznych dotyczących wszelkiego rodzaju typów 
dezinformacji rezultatem naszego projektu będzie algorytm analogowy i 
cyfrowy do wykrywania, czy informacje są wiarygodne, a jeśli nie, to, jaki 
reprezentują typ dezinformacji. Taka metoda sprawdzania faktów może być 
wykorzystywana do wszystkich rodzajów informacji, tekstu, obrazów i 
flmów.l

https://defacto.space/de-facto-key-surveys/


Lut De Jaegher
Lut De Jaegher ma tytuł magistra ekonomii stosowanej. 
Rozpoczęła pracę w Hewlett Packard i obecnie pracuje w 
dziale kształcenia nauczycieli, czym zajmuje się już od 20 
lat.

Lut ma doświadczenie zarówno w pracy w projektach 
międzynarodowych, jak i krajowych w różnych dziedzinach.

Specjalizuje się w innowacyjnym nauczaniu online i uczeniu 
„twarzą w twarz”,W ramach kursu z informatyki jest 
wykładowcą „umiejętności korzystania z mediów cyfrowych 
i społecznościowych”, „myślenia komputacyjnego” i 
„uczenia się przy użyciu różnych metod (blended 
learning)”. umiejętnościach cyfrowych, strategiach 
komunikacyjnych i komunikacji międzykulturowej.

Pojawia się z wykładami na międzynarodowych kongresach 
takich jak ATEE (Europa) i NAPDS (Stany Zjednoczone), i 
zajmuje się doradztwem w zakresie umiejętności 
korzystania z mediów i myślenia komputacyjnego w dziale 
AHS zajmującym się uczeniem się przez całe życie. 
 

Artevelde 
University College
Artevelde University College znajduje 
się w Gandawie w Belgii i jest członkiem 
Stowarzyszenia Uniwersytetów w 
Gandawie, które jest stowarzyszeniem 
zawiązanym między 4 instytucjami 
szkolnictwa wyższego. Na terenie 
pięknej Gandawy istnieje dziewięć 
kampusów. Artevelde jest jedną z 
największych instytucji szkolnictwa 
wyższego, z ponad 14 000 studentów. 

Artevelde oferuje 17 programów 
licencjackich, takich jak zarządzanie 
komunikacją, dziennikarstwo, 
pielęgniarstwo, praca socjalna, 
kształcenie nauczycieli, projektowanie 
grafczne, 5 międzynarodowych 
programów semestralnych nauczanych 
w języku angielskim, takich jak 
zarządzanie biznesem 
międzynarodowym i zarządzanie biurem 
międzynarodowym, 5 zaawansowanych 
programów licencjackich, takich jak 
zaawansowany licencjat z onkologii lub 
zaawansowany licencjat z rozwoju 
szkoły, 23 stopnie podyplomowe, takie 
jak praca w środowisku 
międzykulturowym i coaching, autyzm, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, trener 
zatrudnienia.

Artevelde University College zapewnia 
również kursy w ramach idei uczenia się 
przez całe życie (Life Long Learning), 
organizując seminaria i szkolenia. 

De Facto jest produktem intensywnej i 
inspirującej pracy zespołowej. Każdy 
partner projektu przewodzi pracy nad 
jednym lub kilkoma głównymi 
pomysłami. Artevelde University 
College nadzoruje prace nad 
mapowaniem i tworzeniem klasyfkacji 
typów dezinformacji i słów kluczowych 
jako odniesień dla nauczycieli i 
uczniów..

Wyniki tej pracy można znaleźć na 
stronie internetowej De Facto 
https://defacto.space/results-documents
-and-tools/

Fakt czy Fikcja: Wyzwanie 1
FACEBOOK SŁUCHA tego co mówisz przez mikrofon 
telefonu komórkowego?

Przeczytaj artykuł „The Sun online”  
https://www.thesun.co.uk/tech/7960429/is-facebook-phone-a
pp-listening-spying-conversations/

Czy Facebook SŁUCHA tego co mówisz? Kobieta twierdzi, że 
ma DOWÓD na to, że jej telefon szpieguje rozmowy
 Adelaide Bracey, 23 lata, po rozmowie z bliskimi 
przyjaciółmi na temat wanien z hydromasażem zauważyła 
reklamy saun pojawiające się na jej stronie na Facebooku.
Autor: Harry Pettit, Reporter działu technologia i nauka
12 grudnia 2018 r., Godz. 12:58 Aktualizacja: 12 grudnia 
2018 r., Godz. 14:47.

Wyślij nam swoją odpowiedź za pomocą tego formularza 
Google: https://forms.gle/w8vP3DkKoSt89n466

Projekt De Facto jest współfnansowany w ramach programu Erasmus+ 
Unii Europejskiej. Projekt ten został sfnansowany przy wsparciu Komisji 
Europejskiej. Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie poglądy autora, a 
Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie 
informacji zawartych w tej publikacji.
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