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V središču

Partnerji v projektu sodelujejo na principu 
poučnih primerov, katere lahko vzgojitelji 
uporabijo v razredu in podučijo učence, kako 
delujejo dezinformacije. Ti primeri imajo 
različno stopnjo težavnosti in imajo različne 
ciljne skupine.

Na spletni strani je poseben zavihek, ki je 
namenjen tem poučnim primerom in kjer so 
na voljo tudi navodila za učitelje in učence, 
orodja za ovrednotenje, informacijski in 
dezinfomacijski izdelki.

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

Pozor: izdelki in povezave/linki, ki vsebujejo 
misinformacije ali dezinformacije namenoma 
niso označeni kot takšni!

Orodje za pisanje dezinformacij za didaktični 
namen, t. i. “Disinfo kit DE FACTO” je 
ustvarjen, da postavi posameznika v vlogo in 
razmišljanje avtorja/propagatorja napačnih 
informacij in jim prikaže kako biti učinkovit in 
efektiven manipulator, tako da posameznik 
doseže boljše zavedanje in razumevanje, ki 
naj pripelje do boljšega in natančnejšega 
spoznanja dezinformacij. Orodje je ustvarjeno 
na podlagi natančno analiziranih primerov in 
bo najbolje uporabljeno preko različnih iger 
(gamifikacija).

Ne zamudite tega orodja in nas spremljajte!

https://defacto.space/

 

Naša druga e-novička

Naredili smo veliko in veliko je še treba 
storiti, zato delujemo naprej!

Pri našem zadnjem mednarodnem srečanju, ki 
je potekalo v Palermu, so partnerji preverili 
rezultate delovanja projekta, kot so natančna 
klasifikacija/glavni tipi dezinformacij in 
delovanje algoritma, ki zazna dezinformacije v 
namen proučevanja, spoznali smo različne 
analogne in digitalne algoritme in razvoj 
različnih pripomočkov, kot so orodja za 
ustvarjanje dezinformacij.

Šolsko izobraževanje in poklicno usposabljanje sta področji, kjer se pogosto 
pojavijo nepreverjene/napačne informacije. Priznamo, da obstajata dva 
problema/ranjlivosti, na eni strani so učenci, ki nenamerno uporabijo 
napačne informacije v lastnih učnih projektih in na drugi strani so učitelji, ki 
vključijo te informacije v lastne učne priprave.

Ustvarili smo spletno anketo, da bi spoznali delovanje različnih učiteljev in 
vzgojiteljev znotraj EU. Rezultati ankete so nam dali vpogled v delovanje 
učnega procesa iz vidika vzgojiteljev kot tudi učencev. Cilj ankete je dvig 
zavedanja med vzgojitelji o težavah in protiukrepih pri boju s širjenjem mis- 
in dezinformacij.

Želimo, da bi vzgojitelji naučili učence, kako ustvariti misinformacije, z 
namenom da jih bodo sami prepoznali.

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


Elisabetta Briguglio
Elisabetta Briguglio je projektna vodja/menedžerka 
pri New service, njeno delovno področje so 
Erasmus+ projekti.

Dela kot svetovalka v različnih področjih vodenja, 
trženja in komunikacije na nacionalni in mednarodni 
ravni od leta 2005.

Ima izobrazbo iz medijev. Živi med Palermom in 
Rimom, kjer opravlja magisterij in deluje na področjih 
projektnega vodenja, komunikacije in pri zbiranju 
finančnih sredstev.

 

New Service srl
New Service je bil ustanovljen leta 
1998 kot zasebno podjetje, ki je 
specializirano na področju 
komunikacij, organizacij dogodkov, 
poklicnih in izobraževalnih tečajev. 
New Service ima veliko izkušenj pri 
vodenju, nadzoru, vrednotenju 
projektov, organizacij projektov na 
področjih kulture, turizma in trženja 
kot tudi na področju poklicnih 
izobraževanj (VET) na lokalni in 
mednarodni ravni. Na področju 
kmetijstva in hrane sodeluje New 
service z glavnim konzorcijem 
proizvajalcev izdelkov, ki imajo 
Zaščiteno geografsko označbo (ZGO). 
Danes deluje New Service na šestih 
področjih in sicer na področju 
poklicnega izobraževanja, na področju 
specializiranih medicinskih kongresov 
in tečajev, na področju poklicnega 
izobraževanja, ki je financirano iz 
sredstev Evropskega socialnega 
sklada (ESF) in italijanskih finančnih 
sredstev, na področju grafike in 
oblikovanja in multimedijskih projekov 
(spletne strani, audio-video, etc.).
Na področju poklicnega izobraževanja 
nudimo pomoč pri načrtovanju 
izobraževalnih tečajev, nadzor nad 
delovanju programov, vodenje, 
uvrstitev in poročanje o programih. 

De Facto je plod zahtevnega in 
navdihnjenega sodelovanja. Vsak 
partner prevzame vodilno vlogo pri 
vsaj enem intelektualnemu rezultatu. 
New service je vodilni partner pri 
razvoju orodja za dezinformacije. 
Vključene osebe bodo vpeljane v 
razmišljanje avtorjev/propagatorjev 
napačnih novic, z vodenjem, kako biti 
učinkovit in efektiven manipulator, pa 
bodo ti posamezniki pridobili globje 
zavedanje in razumevanje napačnih 
novice, ki bo podlaga za hitrejšo in 
natančnejšo spoznanje dezinformacij.

De Facto usposabljanja za 
izobraževalce v 2020: 

Usposabljanja za izobraževalce, ki jih bomo organizirali 

v 2020:

 - 27.01. - 31.01.2020 Gent, Belgija

 - 03.02. - 07.02.2020 Kromeriz, Češka

 - 09.03. - 13.03.2020 Sofija, Bolgarija

 - 30.03. - 03.04.2020 Lodz, Poljska

Projekt De Facto je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije. 
Izvedba tega projekta je financirana 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.


