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Náš cíl
Partneři projektu pracují na scénářích 
případových studií, které mohou pedagogové 
ve třídě použít k vysvětlení a předvedení, jak 
dezinformace fungují. Případové studie mají 
různé úrovně obtížnosti a jsou pro různé 
doporučené publikum. 

Část webu je věnovaná případovým studiím, 
kde každé téma obsahuje úplnou sadou 
pokynů pro učitele a studenty, hodnotící, 
informační a dezinformační materiály.

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

Pozor: materiály a odkazy, které obsahují 
dezinformace nebo chybné informace, nejsou 
jako takové záměrně označeny!

Cílem dezinformační sady s didaktickým 
účelem, „Disinfo kit DE FACTO“, je uvést 
publikum do myšlení autorů / propagátorů 
nepravdivých informací a poskytnout jim 
návod, jak se stát účinnými a efektivními 
manipulanty, pomoci jim dosáhnout hlubšího 
povědomí a porozumění, což vede k 
rychlejšímu a přesnějšímu rozpoznávání a 
identifikaci dezinformací.

Sada je založena na případových studiích, 
které byly dříve analyzovány a prohloubeny 
(IO3), a její nejlepší využití uvidíte 
prostřednictvím hry: Nenechte si ujít, sledujte 
nás!

https://defacto.space/

 

Náš druhý newsletter

Udělali jsme hodně, a ještě je toho 
hodně máme před sebou, ale 
dodržujeme termín!

Během posledního nadnárodního setkání v 
Palermu partneři zkontrolovali veškerý již 
provedený výstup projektu, jako je komplexní 
klasifikace dezinformací a algoritmus detekce 
vzorku v duálních formách v případových 
studiích, analogové a digitální detekční 
algoritmy a vývoj ostatních, jako jsou 
případové studie a dezinformační sada.

Vzdělávací a školicí systémy nejsou chráněny před fakticky nepřesnými 
informacemi. Uznáváme, že jde o citlivý problém - na jedné straně jsou 
studenti, kteří takové informace používají neúmyslně ve svých vzdělávacích 
projektech, na straně druhé - učitelé a školitelé, kteří je používají k 
sestavení a přípravě svých lekcí a k hodnocení práce studentů.

Na začátku našeho projektu byl online průzkumem, kterým jsme zjistili, jaká 
je praxe učitelů a pedagogů v EU. Průzkum nám poskytl náhled do praktik 
souvisejících se zadáváním úkoly úkolů jak z pohledu pedagogů, tak 
studentů. Naším cílem je zvýšit informovanost pedagogů v boji proti šíření 
dezinformací a dezinformací.

Chceme, aby naučili studenty, jak vytvářet dezinformace, aby je následně 
mohli rozpoznat.

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


Elisabetta Briguglio
Elisabetta Briguglio je projektovou manažerkou New 
Service specializující se na fondy Erasmus Plus.

Od roku 2005 působí jako konzultant v různých 
oblastech řízení, marketingu a komunikace na 
národní a mezinárodní úrovni.

Vystudovala mediální studia. Pracuje mezi Palermem a 
Římem, kde žila několik let a kde navštěvuje 
magisterské studium a pracuje na řízení projektů, 
komunikaci a fundraisingu.

 

New Service srl
Společnost New Service byla založena 
v roce 1998 jako soukromá společnost 
se specializací na integrované 
komunikační služby, organizaci akcí a 
odborné a vzdělávací školení. New 
Service má dobré odborné znalosti v 
oblasti řízení projektů, monitorování a 
hodnocení, organizace akcí v oblasti 
kultury, cestovního ruchu, marketingu 
a kurzů OVP na národní i mezinárodní 
úrovni. V sektoru zemědělství a 
potravinářských služeb se New 
Service zabývá hlavním konsorciem 
výrobců výrobků s evropskou 
certifikací chráněného označení 
původu (CHOP) a chráněného 
zeměpisného označení (CHZO). Dnes 
má New Service šest provozních 
oblastí: oblast odborného vzdělávání a 
přípravy, specializovaná na kongresy 
a kurzy lékařů; oblast organizace akcí; 
OVP financované z prostředků ESF 
(Evropské sociální fondy) a italských 
vládních fondů; grafická a designová 
oblast; multimediální oblast (web, 
audio-video atd.); komunikační oblast. 
Mezi služby nabízené v oblasti 
odborného vzdělávání a přípravy patří 
zejména: plánování kurzů odborného 
vzdělávání a přípravy; sledování 
všech souvisejících činností; řízení; 
umístění a podávání zpráv.

De Facto je produktem intenzivní a 
inspirativní týmové práce. Každý 
partner projektu se ujímá vedení v 
jednom nebo více intelektuálních 
výstupech. New Service je vedoucím 
partnerem při vytváření 
Dezinformační sady. Cílem 
dezinformační sady s didaktickým 
účelem, „Disinfo kit DE FACTO“, je 
uvést publikum do myšlení autorů / 
propagátorů nepravdivých informací 
a poskytnout jim návod, jak se stát 
účinnými a efektivními manipulanty, 
pomoci jim dosáhnout hlubšího 
povědomí a porozumění, což vede k 
rychlejšímu a přesnějšímu 
rozpoznávání a identifikaci 
dezinformací. 

De Facto Školení pedagogů 
v 2020: 

Školení pedagogů, které bude zorganizováno v roce 

2020:

 - 27.01. - 31.01.2020 Ghent, Belgium

 - 03.02. - 07.02.2020 Kromeriz, Czech Republic

 - 09.03. - 13.03.2020 Sofia, Bulgaria

 - 30.03. - 03.04.2020 Lodz, Poland

Projekt De Facto je spolufinancován Evropským programem Erasmus +. 
Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. Tato publikace 
vyjadřuje pouze názory autora a Komise nemůže být považována za 
odpovědnou za jakékoli využití informací obsažených v této publikaci.


