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Нашият трети бюлетин
От този трети бюлетин на De Facto ще получите актуална 
информация за най-новите резултати и дейности на 
проекта. Предвид ситуацията, свързана с COVID-19 се 
наложиха някои промени в първоначално планирания 
работен процес на партньорите в De Facto, но всички 
успяхме да се адаптираме към новата работна среда, така 
че качеството на резултатите да съответства на 
предварително планираното.

Резултати от проекта
Проект De Facto е към своя край и ние сме горди и 
удовлетворени от резултатите от нашата двугодишна 
работа. През това време придобихме нови знания за 
непосредствения, неосъзнат когнитивен процес на 
обработване на всяка нова (дез) информация. Сега имаме 
по-добро разбиране за това как се създава и 
разпространява мисинформация и дезинформация.

Партньорите по проект De Facto събраха и разработиха 
инструменти, които да подпомогнат преподавателите в 
техните усилия да подготвят учащите как да откриват 
невярна информация и да развиват уменията си за 
критично мислене.

Основни резултати на проект De Facto:

- De Facto идейна рамка, основана на когнитивната наука;
- Обучителна игра в два варианта - онлайн и настолна;
- Игри на дезинформация - колекция от казуси за 
използване в клас;
- Сет за създаване на дезинформация;
- De Facto Наръчник за преподаватели;
- De Facto работни планове

Партньорите на De Facto непрекъснато актуализират и 
поддържат удобен за потребителя и лесен за навигиране 
уебсайт https://defacto.space/, в който са публикувани 
всички резултати от проекта. Уебсайтът е достъпен на 7 
езика: български, чешки, нидерландски, английски, 
италиански, полски и словенски.

ЧЛЕНСТВО В SOMA

През март 2020 г. De Facto стана член на Европейската обсерватория за 
дезинформация (Social Observatory for Deinformation and Social Media 
Analysis – SOMA). SOMA  работи със специална платформа за 
сътрудничество, която се използва предимно от водещи медийни 
организации и разследващи журналисти по целия свят. 

Вярваме, че основният принос, който можем да добавим към екипа на 
SOMA, е уникалният ни подход към дезинформацията: ние се 
фокусираме не само върху проверката на фактите и източниците на 
информацията, но също така проучваме възможните мотивации, 
познавателните процеси, стоящи зад опитите за манипулация и 
потенциалния дългосрочен ефект, оказван върху нас посредством 
системите на образование и обучение.

На фокус
През януари и февруари 2020 г. 
организирахме две обучения (C1 и C2). Общо 
42 преподаватели участваха в обученията  
"Базово ниво", проведени в Гент (Белгия) и 
Кромериц (Чехия). По време на тези обучения 
ние представихме и обсъдихме науката, 
която стои зад De Facto и колекцията с 
казуси, разработени в рамките на проекта за 
подпомагане на преподавателите в техните 
преподавателски практики, с цел развиване 
уменията на учащите да разпознават 
дезинформация.

През март в София (България) се проведе 
обучение "Ниво напреднали" (C3), но 
ограниченията, свързани с COVID-19 
наложени от правителствата на някои 
страни-партньори, попречиха на всички 
участници да пътуват. Обучението в София 
се проведе в намален състав с 
преподаватели от България, Белгия и 
Словения. По време на това обучение 
преподавателите участваха в 
разработването на собствен казус.

Всички обучителни занимания бяха 
организирани по начин, който постави 
преподавателите в ролята на активни 
участници, а не само пасивни слушатели.

Пандемията COVID-19 ни принуди да 
намерим ново решение за четвъртото 
обучение  (C4), което по план трябваше да се 
проведе в края на месец март 2020 година в 
Лодз (Полша). С подкрепата на българската 
Национална агенция "Център за развитие на 
човешките ресурси" променихме и 
адаптирахме материалите и ресурсите за 
това обучение, за да получат участниците 
възможност да се включат в него онлайн. 

С подкрепата на всички партньори беше 
разработен интерактивен онлайн курс за 
обучение. Курсът се хоства от платформата 
за обучение на NTCenter. Той започва на 1 
август 2020 г. и участващите в него 
преподаватели ще могат да си 
взаимодействат и да работят заедно от 
разстояние.

https://defacto.space/
https://www.disinfobservatory.org/


Андрей Стойчев
Анди е един от основателите на НУЦ. Има магистратура по 
бизнес администрация от Heriot-Watt University, Единбург и 
следдипломна квалификация по педагогика от СУ "Св. 
Климент Охридски", София.

Работи по изследователски проекти и проекти, свързани с 
разработка и прилагане на иновации в образованието и 
обучението от 2003 година.

Преподава "Предприемачество" и "Стратегическо планиране" 
в Колеж по мениджмънт "Адам Смит" в София. Директор е на 
Колежа. Работил е като бизнес анализатор, младши 
консултант, старши консултант и ръководител на екипи във 
фирми от областта на управленското консултиране.

От 2015 г. той разработва методи и подходи за учене, 
основаващи се на невронауката, когнитивната наука и 
когнитивната лингвистика, с фокус върху феномените мис- и 
дезинформация.

НАЦИОНАЛЕН УЧЕБЕН 
ЦЕНТЪР ООД

НУЦ е частна образователна институция, 
създадена през 1999 за обучение на 
възрастни, посветена на подкрепа, 
усъвършенстване и насърчаване на 
иновативни практики в областта на 
образованието и обучението чрез 
изследователски проекти в областта на 
професионалното образование и 
обучение на възрастни. Това включва 
разработване и подкрепа на 
международни изследователски проекти 
и партньорства, координиране на големи 
партньорски проекти с други 
образователни организации и частния 
сектор.

Основните области на експертиза в 
областта на научните изследвания и 
разработки са: методики за подготовка и 
обучение за възрастни, системи за 
оценка, базирани на компетенции, 
референции за ЕКР и EКПОО, КПОО, 
разработване на учебни програми, 
създаване на учебни материали, 
създаване на свързани с бизнеса игри и 
казуси, проектиране /създаване 
/адаптиране на учебно съдържание за 
обучение на учащи със специални 
образователни потребности (СОП), 
стратегии за преподаване, основани на 
когнитивни науки, мисинформация и 
дезинформация в контекста на 
образованието и обучението.

През 2004 г. НУЦ получи лиценз от МОН и 
извършва обучителна дейност под името 
Колеж по мениджмънт "Адам Смит". До 
средата на 2017 г. това беше ключов 
елемент от неговите дейности, който 
спомогна за изграждането на много 
силен профил в разработването на 
програми за обучение, създаването на 
учебно съдържание и 
експериментирането на 
новоразработените методики за 
възрастни и професионално обучение. 
Поради новите законови изисквания 
Колежът бе отделен в самостоятелно 
юридическо лице и сега функционира 
независимо.

НУЦ е основател на Сдружение 
"Образователна мрежа" с нестопанска 
цел и подкрепя основната дейност на 
НПО за предоставяне на международно 
акредитирани сертификати за ИКТ.

НУЦ е координатор на проект De Facto. 
Повече информация на  
https://www.ntcenter.bg/en/expertise/

Какво следва?
Задължителното социално дистанциране по време на 
пандемията от COVID-19 изправи партньорите пред ново 
предизвикателство:

Как да бъдат организирани планираните лице в лице 
информационни събития за разпространение на резултатите 
от проект De Facto, с цел да се мотивират  различните целеви 
групи и заинтересовани страни да ги използват?

Възможното решение беше да се заменят събитията лице в 
лице с онлайн семинари/уебинари наживо. Първият уебинар 
по проекта се проведе в края на месец юни 2020 от полския 
пратньор AHEКПОО, . През юли и август онлайн семинари ще бъдат 
организирани от българските, белгийските, италианските и 
британските партньори.

Две от информационните събития ще се проведат лице в 
лице - в Чехия и Словения.

За повече информация относно събитията посетете секцията 
с новини на уебсайта на проекта https://defacto.space/news/

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.

https://www.ntcenter.bg/en/expertise/
https://defacto.space/news/

