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V središču
Del raziskave De Facto je anketa o učnih 
praksah za učitelje in učence (16+). 
Doslej imamo več kot 740 anketirancev s 
strani izobraževalcev in več kot 1900 
odgovorov s strani učencev.

Če še niste imeli priložnosti izpolniti 
ankete, lahko še vedno do avgusta 2019 
sodelujete kot učitelj ali odrasli učenec 
(starejši od 16 let). Vzelo vam bo le 5 
minut.

V naslednjih mesecih bomo na naši 
spletni strani in v glasilih pripravili več 
posnetkov podatkov in objavili 
najzanimivejše ugotovitve.

Online surveys for teachers and 
learners:

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

 

Naša prva e-novička
Prva spletna novička vas pouči o projektu, partnerjih, 
namenu in še posebej o tem, kako vam lahko rezultati kot 
učitelju ali učencu koristijo. Prav tako vas želimo z malim 
izzivom, ki ga morate opraviti v vsaki novički, spodbuditi, 
da postanete pravi detektiv s podatki. Na koncu vseh 
izzivov bodo med udeleženci podeljene nagrade. 

Od začetka do prvih 
rezultatov
De Facto partnerji so se z namenom pričetka projekta prvič 
srečali v Sofji 15. in 16. oktobra. NTCenter, ki je 
koordinator, je gostil intenzivno srečanje, kjer je bil prvi 
dan posvečen znanstvenem osnovanju koncepta De Facto. 
Izvedli smo raziskavo o uporabi informacij učiteljev in 
študentov ter zbrali najnovejše informacije o vrstah 
dezinformacij in izdelali posodobljen seznam 11 vrst le-teh. 
Za vsak tip lahko na spletni strani najdete opise in primere. 

Vse informacije, ki so - namenoma ali ne - ustvarjene za 
zavajanje in morebitno škodo, lahko zajamemo v naslednjih 
11 vrstah dezinformacij, ki smo jih oblikovali kot temelj za 
celovit model De Facto. V letu 2019 smo predlagali novo in 
razširjeno klasifkacijo vrst vsebin (na podlagi Wardle, 
2017). 

Medtem ko mora biti klasifkacija uporabna za vse vrste 
dezinformacij, smo si posebej prizadevali defnicijo 
podaljšati, da bi se prilagodila kontekstu izobraževanja in 
usposabljanja:

- Napačna povezava in napačno razlagana vsebina, 
- psevdo-znanost, 
- goljufje, 
- vsebina teorije zarote, 
- strankarska vsebina, 
- sleparska vsebina, 
- lažna umetna inteligenca (AI),
- deep fake vsebina.

„Misinformacije in dezinformacije so v zadnjem času pristale v središču 
pozornosti zaradi njihovega vpliva na politiko in medijski svet. De Facto 
raziskuje negativen učinek misinformacij in dezinformacij, potem ko le–te 
zapustijo medije in preidejo v številčno množico virov, ki so na spletu 
dostopni študentom in namenjeni različnim učnim kontekstom. 

Kakšen je vpliv procesa na izobraževanje in na nas same?

Poleg teoretičnega ozadja vseh vrst dezinformacij bo rezultat našega 
projekta tudi analogni in digitalni algoritem za zaznavanje zanesljivosti 
informacij. Če te niso zanesljive, se bo opredelilo, kakšna je tipologija 
dezinformacij. Preverjanje dejstev se lahko uporablja za vse vrste informacij, 
besedil, slik in videoposnetkov.“

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


Lut De Jaegher
Lut De Jaegher ima magisterij iz uporabne ekonomije. 
Začela je delati v podjetju Hewlett Packard in trenutno dela 
v oddelku za usposabljanje učiteljev, v katerem je  že 20 
let.

V okviru predmetne skupine računalništvo je predavateljica 
na področju "digitalne in družbene medijske pismenosti", 
"računalniškega razmišljanja" in "kombiniranega učenja".

Lut ima izkušnje z mednarodnimi in nacionalnimi projekti 
na različnih področjih. Njeno strokovno znanje je v 
projektih, povezanih z inovativnim spletnim in F2F 
učenjem, digitalno pismenostjo, komunikacijskimi 
strategijami in medkulturno komunikacijo.

Sodeluje kot predstavnica na mednarodnih kongresih, kot 
sta ATEE (Evropa) in NAPDS (Združene države), vključena 
je v svetovanje o medijski pismenosti in računalniškem 
razmišljanju na oddelku za vseživljenjsko učenje AHS. 
 

Artevelde 
University College
Artevelde University College se nahaja 
v mestu Gent v Belgiji in je član 
Gentske univerzitetne zveze, ki je 
združenje med štirimi visokošolskimi 
ustanovami. Obstaja devet kampusov, 
ki se razprostirajo po prelepem mestu 
Gent.

Artevelde je ena največjih visokošolskih 
institucij z več kot 14.000 študenti. 

Artevelde ponuja 17 diplomskih 
programov prve stopnje, kot so 
komunikacijski management; 
novinarstvo; zdravstvena nega; socialno 
delo; izobraževanje učiteljev; grafčno 
oblikovanje; 5 mednarodnih 
semestrskih programov, ki se izvajajo v 
angleščini, kot so mednarodno poslovno 
upravljanje in mednarodno vodenje 
pisarn; 5 naprednih programov, kot je 
višja izobrazba prve stopnje onkologije 
ali šolskega razvoja, 23 podiplomskih 
stopenj, kot so medkulturno delo in 
coaching, študij avtizma, upravljanje 
človeških virov, zaposlitveni trener.

Univerza Artevelde ponuja tudi tečaje 
vseživljenjskega učenja z organizacijo 
seminarjev in usposabljanj. 

De Facto je produkt intenzivnega in 
navdihujočega timskega dela. Vsak 
projektni partner prevzame vodilno 
vlogo v enem ali več intelektualnih 
rezultatih. Artevelde University College 
je vodilni partner za kartiranje in 
gradnjo klasifkacije dezinformacijskih 
tipov in ključnih besed kot referenc za 
učitelje in učence.

Rezultate lahko najdete na spletni strani 
De Facto 
https://defacto.space/results-documents
-and-tools/

Dejstvo ali fkcija: izziv 1
FACEBOOK vam prisluškuje skozi mikrofon vašega 
mobilnega telefona?

Preberite članek iz "The Sun online" 
https://www.thesun.co.uk/tech/7960429/is-facebook-phone-a
pp-listening-spying-conversations/

Vam Facebook prisluškuje? Ženska trdi, da ima DOKAZ, da 
njen telefon prisluškuje pogovorom. Adelaide Bracey, 23 
let, je opazila oglase za savne, ki so se pojavile na njeni 
Facebook strani, ko je klepetala s prijatelji v zvezi z vročimi 
kopeli.
Avtor Harry Pettit, višji svetovalec za digitalno tehnologijo 
in znanost 12. december 2018, 12:58  Posodobljeno: 12. 
december 2018, 14:47

Pošljite nam svoj odgovor prek dokumenta Google Obrazci: 
https://forms.gle/w8vP3DkKoSt89n466

Projekt De Facto je sofnanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije. 
Izvedba tega projekta je fnancirana s strani Evropske komisije. Ta 
publikacija odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna 
za kakršnokoli uporabo informacij, ki so del te publikacije.
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