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На фокус

Партньорите разработват казуси, които 
преподавателите да могат да използват в 
час, за да обясняват и показват на 
учащите процесите на дезинформацията. 
Казусите са с различна степен на 
трудност и са насочени към различни 
възрасти.

На уебсайта на проекта са представени 
всички разработени теми, заедно с пълен 
набор от инструкции за преподаватели и 
учащи, подбрани материали за 
информация и дезинформация, както и 
форма за оценка.

https://defacto.space/case-studies-collection/

Внимание: съзнателно не е обозначено 
кои материали и линкове съдържат 
дезинформация!

Наборът от инструменти за създаване на 
дезинформация за целите на обучението - 
"Disinfo kit DE FACTO" Disinfo kit DE FACTO"Disinfo kit DE FACTO"   - цели да постави 
учащите в ролята на 
създатели/разпространители на фалшива 
информация, както и да ги насочва как да 
бъдат ефективни манипулатори, за да 
могат сами по-бързо и точно да 
разпознават дезинформацията. Този 
продукт е основан на анализа на казусите, 
създадени в рамките на IO3 и е 
представен с елементи на игра: не го 
пропускайте, последвайте ни!

https://defacto.space/

 

Нашият втори бюлетин

Много постигнахме и повече 
предстои, но сме на прав път!

По време на последната международна 
среща по проекта, проведена в Палермо, 
беше направен преглед на постигнатите 
резултати като например подробната 
класификация на типовете дезинформация, 
както и на развитието на планираните 
казуси, на аналоговия и дигиталния 
алгоритъм.

Системите на образование и обучение не са защитени от фактически 
неточна информация. Уязвими са и двете страни - учащите, които 
използват несъзнателно такава информация в своите учебни проекти, 
и преподавателите, които се позовават на нея при създаването на 
уроци, както и за оценка на заданията на учащите.

Започнахме с провеждането на проучването, целящо да установи 
какви са обучителните практики в ЕС. Резултатите ни помогнаха да 
видим различните гледни точки на преподаватели и учащи по 
отношение на учебните задания. 

Нашето желание е да повишим осъзнатостта на преподавателите 
относно трудностите, свързани с това да се противодейства на 
разпространението на мисинформация и дезинформация. Те трябва да 
умеят да показват как се създава дезинформация, за да могат 
учащите на свой ред лесно да я разпознават. 

https://defacto.space/case-studies-collection/
https://defacto.space/


Елизабета Бригулио
Елизабета Бригулио е мениджър проекти в Ню 
Сървис.

От 2005 г. работи като консултант в различни 
области като мениджмънт, маркетинг и 
комуникации на национално и международно 
ниво.

Завършила е медии и комуникации. Работи в 
Палермо и Рим, където завършва магистратура. 

 

New Service srl
Ню Сървис е частна компания, 
създадена през 1998 и 
специализирана в 
комуникационните услуги, 
организирането на събития, както 
и на професионални обучения. 
Разполага с отлична експертиза в 
управлението, мониторинга и 
оценката на проекти, както и на 
събития в областта на културата, 
туризма, маркетинга, както и на 
професионалното обучение на 
национално и международно ниво. 
В сектора на земеделието и 
храните, Ню Сървис работи с 
водещия консорциум на 
производителите на стоки с 
контролиран и на запазен 
географски произход.  
Понастоящем основните дейности 
на Ню Сървис са професионално 
обучение (организиране на 
медицински конгреси и обучения); 
организиране на събития; 
графичен дизайн; мултимедия и 
комуникации.

De Facto е резултат от интензивна 
и вдъхновяваща екипна работа. 
Всеки от партньорите поема 
ръководството на един или повече 
работни пакети. New Service е 
водещ партньор на пакета 
инструменти за създаване на 
дезинформация. Като поставяме 
учащите в ролята на 
създатели/разпространители на 
фалшива информация и им даваме 
насоки как да бъдат ефикасни и 
ефективни манипулатори, ние 
целим да постигнем по-дълбоко 
осъзнаване и разбиране на 
процеса на дезинформация. Това 
от своя страна ще доведе до по-
бързо и по-точно разпознаване на 
дезинформацията.

De Facto обучения за 
преподаватели през 2020: 

В следващите месеци ще организираме 4 обучения 

в 4 от държавите партньори, както следва:

 - 27.01. - 31.01.2020 Гент, Белгия

 - 03.02. - 07.02.2020 Кромериц, Чехия

 - 09.03. - 13.03.2020 София, България

 - 30.03. - 03.04.2020 Лодз, Полша

Проект De Facto е съфинансиран от Програма Еразъм+ на 
Европейския съюз. Проектът е финансиран с помощта на 
Европейската комисия. Този уебсайт отразява само личните 
виждания на партньорите в проекта и от Комисията не може да бъде 
търсена отговорност за използването на съдържащата се в него 
информация.


