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Koncentrujemy się na:

Partnerzy projektu pracują nad scenariuszami 
konkretnych przypadków, które pedagodzy 
mogą wykorzystać w klasie, aby wyjaśnić 
uczniom, jak działa dezinformacja. Studia 
przypadków mają różne poziomy trudności i 
rekomendowane są dla różnych odbiorców.

Na naszej stronie internetowej istnieje 
odrębne miejsce poświęcone tym 
przypadkom, gdzie każdy temat zawiera 
pełen zestaw instrukcji dla nauczycieli i 
uczniów, materiały potrzebne do ewaluacji, 
materiały informacyjne oraz dotyczące 
dezinformacji.

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

Uważaj: materiały i linki zawierające błędne 
informacje lub celowo wprowadzające w błąd 
nie są oznaczone jako takie!

Pakiet do tworzenia dezinformacji w celach 
dydaktycznych, „Pakiet DE FACTO”, ma na 
celu zapoznanie ludzi ze sposobem myślenia 
autorów/propagatorów fałszywych informacji 
oraz dostarczenie im wskazówek jak być 
skutecznymi i efektywnymi manipulatorami, 
osiągnięcie głębszej świadomości i 
zrozumienia, prowadzących do szybszego i 
bardziej dokładnego rozpoznania i 
identyfikowania dezinformacji.
Pakiet oparty jest na wcześniej 
analizowanych i pogłębionych studiach 
przypadków (IO3) i przyda się w procesie 
grywalizacji: nie przegap tego, śledź nas!

https://defacto.space/

 

Nasz drugi Newsletter

Zrobiliśmy dużo, zostało jeszcze wiele 
do zrobienia, ale jesteśmy na dobrej 
drodze!

Podczas ostatniego międzynarodowego 
spotkania, które odbyło się w Palermo, 
partnerzy projektu wskazali punkty dotychczas 
zrealizowane, takie jak kompleksowa 
klasyfikacja rodzajów dezinformacji oraz 
algorytm wykrywający próbki w dwóch 
wersjach jednego przypadku, analogowe i 
cyfrowe algorytmy wykrywania, oraz inne, jak 
analiza przypadków oraz sposób tworzenia 
dezinformacji.

Fałszywe informacje są zagrożeniem dla szkoleń i systemów edukacji, które 
nie są przed nimi chronione. Uznajemy, że istnieje podwójna luka w 
zabezpieczeniach- z jednej strony są uczniowie, którzy mimowolnie 
wykorzystują takie informacje w swoich projektach, z drugiej- nauczyciele i 
trenerzy, którzy wykorzystują je do projektowania i przygotowywania swoich 
lekcji oraz oceny projektów składanych przez uczniów. 

Zaczęliśmy od ankiety internetowej, aby ustalić praktyki nauczycieli i 
trenerów na terenie UE. Ankieta dała nam wgląd w praktyki związane z 
zadaniami edukacyjnymi zarówno z perspektywy nauczycieli, jak i uczniów. 
 Chcemy zwiększyć świadomość wśród nauczycieli na temat trudności w 
przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się celowego wprowadzania w błąd i 
dezinformacji.

Chcemy, aby nauczyciele instruowali uczniów jak tworzyć fałszywe 
informacje, aby ci mogli je samodzielnie rozpoznać.

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


Elisabetta Briguglio
Elisabetta Briguglio jest menedżerem projektu w New 
Service, specjalizuje się w funduszach programu 
Erasmus Plus.

Od 2005 roku pracuje, jako konsultant w różnych 
dziedzinach z zakresu zarządzania, marketingu i 
komunikacji na poziomie krajowym i 
międzynarodowym.

Ukończyła studia medioznawcze. Pracuje zarówno w 
Palermo, jak i w Rzymie, gdzie mieszkała przez kilka 
lat i uczęszcza na studia magisterskie oraz zajmuje 
się zarządzaniem projektem, komunikacją i 
pozyskiwaniem funduszy.

 

New Service srl
New Service to firma powstała w 1998 
roku, jako prywatne przedsiębiorstwo 
specjalizujące się w zintegrowanych 
usługach komunikacyjnych, 
organizacji imprez oraz szkoleniach 
zawodowych i edukacyjnych. 
Pracownicy New Service posługują się 
wiedzą specjalistyczną z zakresu 
zarządzania projektami, monitoringu i 
ewaluacji, organizacji wydarzeń w 
dziedzinie kultury, turystyki, 
marketingu, a także kształcenia 
zawodowego na poziomie krajowym i 
międzynarodowym. W sektorze 
rolnictwa i żywności New Service 
współpracuje z głównym konsorcjum 
producentów towarów z europejską 
certyfikacją chronionej nazwy 
pochodzenia (ChNP) i chronionego 
oznaczenia geograficznego (ChOG). 
Obecnie New Service działa w ramach 
sześciu obszarów: obszarze 
kształcenia zawodowego, specjalizując 
się w kongresach i kursach dla 
lekarzy; obszarze organizacji 
wydarzeń; kształcenia zawodowego 
finansowanego z EFS (Europejskich 
Funduszy Społecznych) i funduszy 
rządu włoskiego; obszarze grafiki i 
projektowania; obszarze multimediów 
(strony internetowe, audio-wideo, 
itp.); obszarze komunikacji. Usługi 
oferowane w obszarze kształcenia 
zawodowego to: planowanie kursów; 
monitorowanie wszystkich związanych 
z tą tematyką działań; zarządzanie; 
rozmieszczanie i raportowanie.

De Facto to wynik intensywnej i 
inspirującej pracy zespołowej. Każdy 
z partnerów projektu obejmuje 
dowodzenie w pracach nad jednym 
lub kilkoma procesami. New Service 
jest wiodącym partnerem, jeśli chodzi 
o tworzenie pakietu 
dezinformacyjnego. Zapoznając ludzi 
ze sposobem myślenia 
autorów/propagatorów fałszywych 
informacji oraz udzielając im 
wskazówek jak być skutecznymi i 
efektywnymi manipulatorami, 
osiągniemy głębszą świadomość i 
zrozumienie, prowadzące do 
szybszego i dokładniejszego 
rozpoznania i identyfikacji 
dezinformacji.

De Facto Szkolenia 
nauczycieli w 2020: 

Szkolenia nauczycieli, które zamierzamy zorganizować 

w 2020 roku:

 - 27.01. - 31.01.2020 Gent, Belgia

 - 03.02. - 07.02.2020 Kromeriz, Czechy

 - 09.03. - 13.03.2020 Sofia, Bułgaria

 - 30.03. - 03.04.2020 Łódź, Polska

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


