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Pravne informacije 

 
Projekt De Facto je financiran s podporo Evropske komisije. 

Ta publikacija odraža  stališča avtorjev in komisija ne odgovarja za kakršno koli 
uporabo informacij, ki jih vsebuje. 

 

 
 

Licenca 

 
 De Facto spodbuja prost dostop in uporabo gradiv, povezanih z izobraževanjem. To 
delo je licencirano pod licenco Creative Commons Attribution-NonCom Commercial-
ShareAlike 4.0 International. (CC BY-NC-SA 4.0) 

 

 
Prosto lahko: 

delite v skupno rabo - kopirate in ponovno distribuirate gradivo v 
katerem koli mediju ali obliki; 

prilagodite - preoblikujete in nadgradite na materialu 

 
Pod naslednjimi pogoji: 
Dodeljevanje - dodeliti morate ustrezne zasluge, navesti povezavo do licence in dodati, 
če so bile izvedene spremembe. To lahko storite na kakršen koli razumen način, vendar 
ne na način, ki nakazuje, da dajalec licence potrdi vas ali vašo uporabo. 
Nekomercialno — Gradiva ne smete uporabljati v komercialne namene.  
ShareAlike — Če gradivo preoblikujete ali nadgrajujete, morate svoje prispevke 
razdeliti pod isto licenco kot izvirnik. 
Brez dodatnih omejitev — Ne smete uporabljati zakonske podlage ali tehnoloških 
ukrepov, ki zakonsko omejujejo druge proti delovanju pod pogoji licence. 
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UVOD 
 
 

Projekt De Facto je rezultat skupnega dela sedmih partnerjev: National Training Center 
(BG), New Service (IT), Euroface Consulting (CZ), The Learning Machine (UK), Akademia 
Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (PL), Arteveldehogeschool (BE) in Ljudska 
univerza Velenje (SI). Ustvarili smo nabor didaktičnih materialov, orodij in smernic za 
izobraževalce.  Naš  cilj  je  opremiti  učitelje  s  kompetencami,  ki  jim  bodo  omogočile 
prepoznavanje napačnih (namernih ali nenamernih) informacij, ki so zlahka dostopne na 
družbenih omrežjih in na številnih priljubljenih spletnih straneh. 

 
Z  novim  znanjem  in  pristopom  bodo  lahko  učitelji  učencem  pomagali,  da  postanejo 
kompetentni, kritični in pismeni v vseh medijskih oblikah. Dandanes se učenci in 
študentje  pogosto  znajdejo  v  pomanjkanju  časa,  zato  pri  učenju  uporabljajo  različne 
internetne vire, kar je lahko precej nezanesljivo. Težava, ki jo poskušamo rešiti, je, kako 
zaščititi naše sisteme izobraževanja in usposabljanja pred dejansko netočnimi 
informacijami. Prepoznavamo, da obstaja dvojna težava z ranljivostjo – na eni strani so 
učenci,  ki  takšne  informacije  nehote  uporabljajo  v  svojih  učnih  projektih,  na  drugi  – 
učitelji  in  trenerji,  ki  jih  uporabljajo  za  načrtovanje  in  pripravo  pouka  ter  za  oceno 
učenčevih prispevkov. Nezmožnost razlikovanja med resničnimi in lažnivimi viri 
informacij, dejstev in dogodkov močno vpliva na družbo. 

 
V tem vodiču poskušamo učiteljem ponuditi nabor didaktičnih materialov in orodij, ki jih 
lahko uporabijo za izboljšanje kritičnega razmišljanja in zmanjšanje škodljivih učinkov 
izpostavljenosti dezinformacijam. 

 
 
 

Vodič je na voljo v angleščini, bolgarščini, slovenščini, nizozemščini, češčini, italijanščini 
in poljščini. Pridobite digitalno kopijo ali usmerite sodelavce na 
https://defacto.space/sl/home-si/.
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1. METODOLOGIJA 

 
1.1 PRISTOP 

 
Svoje sektorske izkušnje in izbrane raziskave kognitivne znanosti združujemo v poskusu 
oblikovanja  praktičnih  rešitev,  ki  bi  učiteljem,  trenerjem  in  učencem  omogočile  boljše 
razumevanje kognitivnih procesov, njihovih sprožilcev, pristranskosti in omejitev. 

Po Enciklopediji Britannica je kognitivna znanost interdisciplinarna znanstvena 
raziskava uma in inteligence. Obsega ideje in metode psihologije, jezikoslovja, filozofije, 
računalništva, umetne inteligence (AI), nevroznanosti in antropologije. Izraz kognicija, ki 
ga uporabljajo kognitivni znanstveniki, se nanaša na številne vrste razmišljanja, vključno 
s tistimi, ki sodelujejo pri zaznavanju, reševanju problemov, učenju, odločanju, uporabi 
jezika in čustveni izkušnji. 

Ljudje, ki jih lažne informacije zavajajo, ne vedo, kakšni mehanizmi so v ozadju uspešne 
prevare.  Pomembno  je,  da  odkrijemo  razloge  za  nastanek,  način  nastanka  napačne 
informacije ter kako vpliva na predvideni cilj, saj lahko tako blokiramo njen vpliv. 

Kategorizacija lažnih informacij na podlagi splošne namere, ki jo ima: 

● Napačna informacija je podatek, ki je napačen, vendar ni namerno škodljiv. Na 
primer; posamezniki, ki ne vedo, da je podatek napačen, ga razširijo na družbena 
omrežja z namenom biti v pomoč. Napačne informacije se po definiciji širijo brez 
namere po zavajanju. 

 
● Dezinformacija je napačna informacija, ki je ustvarjena ali razširjena z izrecnim 

namenom  povzročiti  škodo.  Ustvarjalci  dezinformacij  imajo  običajno  politične, 
finančne,  psihološke  ali  socialne  motive.  Dezinformacije  se  širijo  z  namenom 
prevare. 

 
Naš cilj je ozaveščanje o napačnih informacijah in dezinformacijah v izobrazbi. 

 
Naš  pristop  vključuje  koncepte  in  ugotovitve  s  4  ključnih  področij  (stebrov)  znanosti: 
okviri in uokvirjanje, motivacijska kognicija, sistemska vzročnost, okviri enakovrednosti 
in poudarkov. 
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1.2 DE FACTO STEBRI 

 
OKVIRI IN UOKVIRJANJE 

 
Okviri so dobro znan pojem v družboslovju. Naš um vsako sekundo zaznava in ocenjuje 
predmete, dejanja in dejstva ter sodeluje s svojimi okviri, saj z njimi presoja svet okoli 
sebe. Okviri se sprožijo vsakič, ko se komunikacijski proces ali zaznavni proces nanaša na 
okvir.  Okviri  so  miselne  bližnjice,  s  katerimi  pospešimo  naše  sklepanje;  naš  um  teži  k 
učinkovitosti, zato uporablja "nevronske avtoceste", ki povzroči manjši odpor kemičnih 
reakcij na nevronski poti. Okviri in uokvirjanje vplivajo na naše sklepanje. Naši sistemi 
vrednot – osebni, kulturni, politični, etični, religiozni – so sestavljeni iz trajnih okvirov. 

 
George  Lakoff,  ameriški  kognitivni  jezikoslovec  in  filozof,  opisuje  bolnišnični  okvir,  ki 
vključuje:  zdravnika,  medicinsko  sestro,  pacienta,  obiskovalca,  recepcijo,  operacijsko 
dvorano, sobo za okrevanje, skalpel itd. Znotraj odnosov so specifikacije, kaj se zgodi v 
bolnišnici, npr. zdravniki operirajo paciente v operacijskih sobah s skalpeli. Te strukture 
se fizično realizirajo v nevronskih vezjih v možganih. Vse naše znanje uporablja okvire in 
vsaka  beseda  je  definirana  skozi  okvire,  ki  jih  nevroni  aktivirajo.  Vse  razmišljanje  in 
govorjenje  vključuje  "uokvirjanje".  In  ker  okviri  prihajajo  v  sisteme,  ena  sama  beseda 
običajno aktivira ne le svoj definirajoči okvir, ampak tudi velik del sistema, v katerem je 
njegov definirajoč okvir. 

 
Za boljše razumevanje okvirov in uokvirjanja preglejte spodnje primere:  

 
1. Številni ljudje na Trumpa gledajo kot nekoga, ki pogosto laže in širi dezinformacije. 

Ko je takšen okvir sestavljen, možgani hitro prilepijo vsaki novi izjavi, ki prihaja 
od  njega,  zavajajoči  model  okvira.  To  je  skrajni  primer  nenadnega  prenehanja 
zavestnega spoznavanja – zelo močan okvir ne pušča časa in kraja za poglabljanje 
v vsebino. (Prepoznajte možne polarizirane poglede na Trumpa – to uporabite kot 
še eno potrditev odpornosti okvirov.) 

 
2. Razmislite, kateri okviri aktivirajo podnebne spremembe in kateri globalno 

segrevanje. Primerjajte jih. 

 
3. Vsako leto se proda vedno več električnih osebnih avtomobilov. Na spletu 

najdemo veliko prednosti in slabosti električnih vozil. Pomislite, kateri okviri so 
argumenti  za  in  proti  e-avtomobilom,  kateri  se  štejejo  za  rešitev  svetovnega 
onesnaževanja zraka. 

 
4. Pogovorite se o tem, kako lahko sistemi prepričanj predstavljajo okvir identitete 

na  podlagi  primera  pravoslavnih  Judov,  ki  se  počutijo  ogrožene  zaradi  cepiv. 
Izzovite  učence naj poskusijo  oceniti sami  sebe, v kolikšni meri  različni  sistemi 
prepričanj oblikujejo njihov okvir samozavedanja. 
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SISTEMSKA VZROČNOST 

 
Sistemska vzročnost se pojavi, ko je nek dogodek posledica zapletenih vzročno-
posledičnih odnosov. Nasprotuje neposredni vzročnosti, ki enostavnejše pojasni dogodke 
v  neposrednih  vzročno-posledičnih  razmerij;  jo  je  enostavno  razumeti  in  je  načeloma 
predstavljena v gramatikah vseh jezikov po svetu. Sistemska vzročnost je bolj zapletena 
in se jo je treba naučiti. Ne moremo je opazovati prek neposredne zaznavnosti skozi vid 
/ sluh / okus / vonj / dotik. Globalno segrevanje je, na primer, vzorec vseh sistemskih 
vprašanj  in  ga  ni  mogoče  razumeti  brez dojemanja  sistemske  vzročnosti.  Globalno 
segrevanje je kompleksen pojav, je mreža soodvisnosti med njegovimi vzroki. Posledice 
pojava se odvijajo po številnih medsebojnih poteh. 

 
Sistemska vzročnost je enota, h kateri prispeva več dejavnikov manjšega neposrednega 
vzročnega  delovanja.  Ti  sami  po  sebi  nimajo  opaznega  učinka;  toda  manjši  vzroki  v 
sistemu pripomorejo k večjemu vzroku. 

 
Uporaba neposredne vzročnosti pri razlagi dogodkov lahko privede do napačne 
interpretacije, neveljavnih argumentov in napačnih zaključkov. Večina dezinformacij ni 
binarnih (črno – belo, da – ne) in ko se zavedamo, da iz sistema v katerem je, izhaja veliko 
težav, lahko na to pogledamo s sistemsko vzročnostjo. 

 
Za boljše razumevanje sistemske vzročnosti preglejte spodnje primere: 

 
1. Pojasnite, zakaj ni preproste razlage za obstoj različnih prehranjevalnih preferenc 

in  kako  številni  dejavniki  vplivajo  na  te  želje.  Primer:  morda  se  zdi  dobro,  da 
poskušamo  sestaviti  negativno  podobo  "nasprotnega"  načina  prehranjevanja, 
vendar v resnici se s tem razkriva le šibkost v zmožnosti gradnje argumenta. 

 
2. Razmislite in razpravljajte, ali globalni diskurz o organski hrani in hrani na osnovi 

GSO kaže lastnosti, ki spadajo v sistemski vzorec vzročnosti. 
 

3. Pogovorite se o kompleksni naravi cepiv in o visoko specializiranem znanju, ki je 
potrebno za razumevanje delovanja zdravil in cepiv. Vprašajte učence o njihovem 
mnenju:  Kakšna  je  vrednost  nasvetov/mnenj,  ki  jih  dajejo  nestrokovnjaki?  Ali 
lahko navaden človek razume farmakološke lastnosti cepiva? Pojasnite, kaj 
pomenijo "anekdotični dokazi". Pojasnite, kaj pomeni "znanstveno dokazano". 
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4. Pravi  vzroki  katastrofe  niso  vedno  nemudoma  vidni  in  jasni,  vendar  so  ljudje 
nagnjeni k temu, da verjamejo neposredno opazovanim informacijam. Raziščite, 
kaj bi lahko bila veriga dogodkov, ki so privedli do požara Notre Dame. 

 
5. Sestavite Ishikawa diagrame  v skupinah 4 –6 učencev – kaj so vzroki  sevanja  in 

njihov vpliv na zdravje in življenje ljudi? Katere so dobre in slabe strani sevanja za 
ljudi? Sistemska vzročnost – spoznavanje kompleksnosti sevanja. 

 
 

MOTIVACIJSKA KOGNICIJA 

 
Študije kažejo, da motivacija vpliva na kognicijo na različnih področjih, vključno s samo-
percepcijo, zaznavo osebe in medskupinskimi odnosi. Posamezniki pogosto vidijo sebe in 
bližnje  z  nerealno  visokimi  pozitivnimi  lastnostmi,  kot  so  priljubljenost,  moralnost  in 
privlačnost. Ta pristranskost obstaja med številnimi posamezniki, na primer, več kot 90 
% profesorjev na fakultetah meni, da je njihovo delo boljše od dela vrstnikov, zdravniki 
pa samozavestno ocenjujejo svoje medicinsko znanje. Ti primeri kažejo, da cilji in potrebe 
posameznikov oblikujejo njihovo razmišljanje do želenih zaključkov. Jasno je, da 
motivacija lahko vodi kognicijo. 

 
Motivacija ne oblikuje samo tega, kar ljudje mislijo, ampak tudi, kako razmišljajo. Klasične 
socialno-psihološke raziskave navajajo, da je motivacijska kognicija razširjena – motivi 
vplivajo na širok razpon presoj in dojemanja (Hughes, Zaki, 2016). Če je spoznanje na 
kakršen koli način motivirano ali pristransko, bo spremljalo trenutne potrebe 
posameznika po izpolnitvi ustreznega cilja, saj le–ti in potrebe oblikujejo posameznikovo 
razmišljanje. 

 
 

Za boljše razumevanje sistemske vzročnosti preglejte spodnje primere: 
 

1. Razmislite in razpravljajte o vlogi zvezdnikov pri oblikovanju stališč. Spodbudite 
učence,  naj  razmišljajo  in  delijo  primere  (ki  niso  nujno  povezani  s  cepivi),  ko 
ugledne  verske  osebnosti  zavzamejo  javno  stališče  in  poskušajo  spregovoriti  o 
vprašanju  (npr.  slika  papeža,  ki  otroku  daje  cepivo  proti  otroški  paralizi  ali  E. 
Presley dobi otroško paralizo na TV; Bill Gates vlaga v raziskave cepiv proti otroški 
paralizi v nasprotju s sliko, ko B. Gates afriškim otrokom grozi s cepivi). 

 
2. Pogovorite se o dejavnikih, zaradi katerih bodo teorije zarote (cepiva/chemtrails/ 

katastrofe/proizvodnja hrane?) pritegnile stalno število podpornikov tudi, če ni 
dokazov  za  njihove  trditve,  ali  če  je  proti  temu  veliko  dokazov.  Zakaj  se  ljudje 
oklepajo  teh  teorij?  Kako  to  zanimanje  prenašajo  na  druge  in  "novačijo"  nove 
privržence določene teorije? 
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3. Kako, zakaj in kdo poroča informacije o nesreči in vpliva na dojemanje javnosti. 
Poiščite primere nesreče, ki se jih skupina spominja. 

 
4. Primerjajte različne oglase/meme in razpravljajte o tem, kateri je najbolj 

verodostojen  in  zakaj.  Pojasnite,  zakaj  nekaterim  oglasom  zaupamo  bolj  kot 
drugim. 

 
 

OKVIRI ENAKOVREDNOST IN POUDARKA 

 
Ko ljudje sprejemajo odločitve na podlagi izjav, argumentov, dejanj, rezultatov, so lahko 
podvrženi  okvirom.  Tako imenovane  težave z odločitvami  je  mogoče opredeliti na več 
načinov. Okviri enakovrednosti se nanašajo na izjave, ki so logično enakovredne, vendar 
so izražene drugače. Takšno izražanje povzroči, da posamezniki spremenijo svoje želje. 

 
Okviri poudarka lahko ljudem podajo različne presoje, odvisno od tega, kateri vidik izjave 
so raziskovalci namerno poudarili. 

 
Kahneman  in  Twersky  (1981)  navajata,  da  okvir,  ki  ga  sprejema  odločevalec,  deloma 
nadzira formulacija problema, deloma pa norme, navade in osebne značilnosti 
odločevalca. To pomeni, da se lahko spreminjajo preference in odločevalci lahko vodijo v 
rešitev, ki jo oseba, ki manipulira z okvirom, morda šteje za bolj zaželeno. Kahneman in 
Twersky sta prav tako preučevala vpliv različnega ubesedovanja izjave identične 
semantike in ponazorila, kako je mogoče težave pri odločanju oblikovati na več načinov, 
ki povzročajo različne želje. 

 
Eksperiment, ki sta ga izvedla Kahneman in Tversky, je bil sestavljen iz dveh skupin. 
Obema skupinama so predstavili naslednjo situacijo: 

 
Predstavljajte  si,  da  se  ZDA  pripravljajo  na  izbruh  nenavadne  azijske  bolezni,  ki  naj  bi 
pokončala  600  ljudi.  Predlagana  sta  dva  alternativna  programa  za  boj  proti  bolezni. 
Predpostavimo, da je natančna znanstvena ocena posledic programov naslednja: 
  

● Prva skupina je imela možnost izbire med dvema programoma A in 

B. Glede na njihovo izbiro to pomeni, da bo v skupini 600 ljudi: 

– Program A: “200 ljudi rešenih.” 

– Program B: “obstaja 1/3 verjetnosti, da se bo rešilo 600 ljudi in 2/3, da nihče ne bo 
rešen.” 

Udeleženci so dali prednost programu A (72 %) pred programom B (28 %). 
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● Druga skupina je imela možnost izbire med dvema programoma, C in 

D. Glede na njihovo izbiro to pomeni, da bo v skupini 600 ljudi: 

– Program C: “400 ljudi umrlo.” 

– Program D: “obstaja 1/3 verjetnosti, da nihče ne bo umrl, in 2/3 verjetnosti, da bo 
umrlo 600 ljudi.” 

Udeleženci so dali prednost programu D (78 %) pred 

programom C (22 %). Upoštevajte, da: 

● Programa  A  in  B  sta  logično  in  matematično  enaka.  Programa  C  in  D  sta  tudi 
logično in matematično enaka. Zato je izbira samo iluzorna. 

● Programa  A  in  C  sta  podobno  uokvirjena  kot  varna  izida  (rešeni  proti  umrli), 
programa B in D pa sta tudi podobno dvoumna/negotovo uokvirjena z rezultatom 
(verjetnost). 

Jasno  je,  da  obstaja  prednost  izbire,  ko  je  odločitev  predstavljena  v  smislu  reševanja 
življenj (skupina 1), v nasprotju s takrat, ko je odločitev predstavljena v smislu 
pričakovane smrti (skupina 2) ... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opomba: Ta del je v izdelavi, novi primeri v zvezi s štirimi stebri pa se nenehno dodajajo v 
angleško  različico  vodnika.  Za  najnovejšo  različico  obiščite  spletno  stran  De  Facto  na 
https://defacto.space/sl/zone-1-framework-si/
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2. KOGNITIVNO ZNANSTVENO OGRODJE 
 

Vsi viri in orodja, ki jih so nastala v projektu De Facto, imajo svoje korenine v enem ali več 
De Factovih stebrih. Z znanjem, pridobljenim iz teh 4 ključnih konceptov, lahko 
razberemo, kako delujejo napačne informacije in dezinformacije. 

 
Za  učinkovito  spoprijemanje  in  zajetje  zapletenosti  problema  napačnih  informacij  in 
dezinformacij, smo razvrstili 11 vsebinskih vrst dezinformacij. 

 
2.1 VRSTE DEZINFORMACIJ 

 
Vse informacije, ki so – namerno ali ne – ustvarjene s ciljem zavajanja in morebitnega 
škodovanja, lahko zajemajo naslednjih 11 vrst dezinformacij. Ta razvrstitev je osnova za 
celovit  model  De  Facto  in  je  posebej  osredotočena  na  razširitev,  ki  ustreza  kontekstu 
izobraževanja in usposabljanja: 

 
1 1 VRSTE DEZINFORMACIJ 
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Tabela je na voljo tudi na spletni strani: https://defacto.space/sl/io1-a-si/. 
 
Če želite brskati in odkrivati našo zbirko primerov različnih vrst napačnih informacij in 
dezinformacij, pojdite na https://defacto.space/sl/io1-g-si/. 

 
 

2.2 GLAVNE KATEGORIJE DEZINFORMACIJ IN TIPI VSEBINE 

 
Projekt De Facto se osredotoča večinoma na namerno ustvarjene in širjene lažne 
informacije. Za namene naše izobraževalno osredotočene študije smo razvrstili 
dezinformacije v 3 kategorije: 

● Vsebina napačnega konteksta (ZELENI krog Ο ) 
● Manipulirana vsebina (ORANŽNI krog Ο ) 
● Ponarejena vsebina (RDEČI krog Ο ) 

Za razliko od prvotne matrice za dezinformacijo (Wardle, 2017), kjer se nekatere mešajo 
z drugimi vrstami, menimo, da so te 3 kategorije pravzaprav prva stopnja klasifikacije, pri 
čemer so vsebinske vrste (IO1-A. 11 vrste dezinformacij) hierarhično razporejene pod 
njimi. Nujno je treba  poudariti, da smo prvotno nomenklaturo vsebinskih postavk 
razširili. 

Vsebine napačnega konteksta bodo vsebovale nekaj resnice, vendar so postavljene v napačen 
kontekst (na splošno ustreza dezinformacijam). 

Manipulirana  in  ponarejena  vsebinska  tipa  sta  delno  in  popolnoma  ločena  od 
resnice, s povečevanjem oddaljenosti od nje. 

Nekateri tipi vsebin lahko spadajo v eno ali več kategorij, zato so prekrivanja prikazana 
na spodnjem vennovem diagramu. 
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2.3 MEDIJI INFORMACIJ ALI NOSILCI INFORMACIJ 

 
Ustvarili smo seznam nosilcev informacij ali vrst medijev, ki jih je mogoče najti v okviru 
izobraževanja in usposabljanja. Ker se osredotočamo na pragmatičen pristop k 
dezinformacijam, bi bilo koristno razumeti, kateri so najverjetnejši nosilci / prenašalci / 
mediji,  kjer  lahko  dezinformacija  obstaja  in  živi.  Spodaj  je  seznam  nosilcev,  ki  so  bili 
razvrščeni po prevladujoči lastnini. 
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Ti nosilci informacij so postavljeni v matrični obliki. Upoštevajte, da smo razpravljali in 
se še vedno nismo odločili, kako primerno bi bilo dodati še eno digitalno kategorijo B3 
(D-Edu), ki vsebuje neposredni (z vidika učencev) sistem za upravljanje učenja (LMS) ali 
digitalno učno  platformo, ki  pripada  njihovi  ustanovi  za  usposabljanje. Trenutno so te 
vrste nosilcev razvrščene pod Digitalno: Ostalo (D-Other). 

 
 
 

2.4 ŠKODLJIVI POTENCIAL DEZINFORMACIJ V IZOBRAŽEVANJU 
 

Ko  smo  se  lotili  naloge  opredelitve  vprašanj,  povezanih  z  izobraževanjem  v  zvezi  z 
napačnimi  informacijami  in  dezinformacijami,  je  bil  naš  cilj  zagotoviti  jasen  in  celovit 
pregled različnih načinov. Skušamo priti do točke, ko bomo vedeli več o tem, katere vrste 
informacij imajo večji vpliv in natančno kakšen škodljivi vpliv imajo. 

Pomembno je opozoriti, da primer lahko spada v več kot enega od teh vidikov! 

 Tu lahko najdete različne teme, povezane z izobraževanjem, njihov opis in primere. 
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3. ZBIRKA ORODIJ & PRAKTIČNI NASVETI 
 

3.1 MODEL EGGSHELL 

 
Model Eggshell je del dezinformacijskega okvira De Facto in je zaživel, ko smo ugotovili, 
da  je kognitivni  okvir odličen  teoretični  konstrukt, vendar potrebuje praktično  orodje. 
Kot celovito praktično orodje je Eggshell sestavljen iz dveh ključnih delov – Nosilnost in 
Struktura. Vsak od teh dveh delov ima 4 elemente, kar daje skupno 8 elementov (glava, 
nedavnost,  vsebina,  medij,  avtor,  besedilo,  meritve,  vir)  ali  fokusna  področja.  Če  se 
uporabljajo v kombinaciji, omogočajo, da se lahko kateremu koli podatku oceni 
verodostojnost. Model je dopolnjen z nizom vprašanj za vsak element, ki kaže postopek 
vrednotenja in se lahko uporablja kot vodič. V nekem trenutku se postopek ponotranji in 
ne potrebujemo več vodenja, uporabniki pa lahko nadaljujejo sami. 
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Kako uporabljati model Eggshell: 

 
- v razredu ali kot posamezna ali skupinska naloga, kadar poskušate oceniti, ali je 
informacijski element resničen in / ali pripada izvoru, ki mu je dodeljen; 
- pri delu s študijami primerov De Facto; 
- v okolju, kjer gre za veščine, povezane z informacijsko pismenostjo, medijsko 
pismenostjo in digitalno pismenostjo; 
- ko želite povečati ozaveščenost in osredotočite pozornost na ključne elemente in 
kazalnike manipulacije in dezinformacije; 
- učence navadite postavljati izčrpna vprašanja in vzpodbujanja radovednosti glede 
vsega, kar vidijo ali slišijo; 
- skupaj z naborom natisnjenih kognitivnih kartic ali iz digitalne kopije na spletnem 
mestu De Facto. 

 
Model Eggshell spremlja seznam praktičnih vprašanj, ki lahko pomagajo ugotoviti 
verodostojnost  informacije.  Vprašanja  so  razdeljena  v  dve  glavni  kategoriji  modela  in 
nadalje razčlenjena po elementih. Seznam praktičnih vprašanj najdete na 
https://defacto.space/sl/io1-f-si/ 

 

3.2 ŠTUDIJE PRIMEROV 

 
Zbirka  študij primerov De Facto je  to, kar navajamo kot Dezinformacijske  igre. Razvili 
smo  skupno  35  posameznih  študij  primerov  na  7  ključnih  področjih  –  hrana,  “zeleni” 
avtomobili,  jedrske  elektrarne,  umetna  inteligenca,  cepljenje,  poročanje  o  nesrečah, 
chemtraili. To so prilagojene študije primerov z zelo specifično strukturo. Vsaka 
posamezna  študija  primera  je  osredotočena  na  velik  spopad  mnenj,  na  kontroverzno 
temo. Viri v realnem svetu – članki, videoposnetki, dnevniki, slike in oglasi itd., so skrbno 
izbrani in navedeni v uravnoteženem razmerju, tako da se vsaka od obeh strani spopada 
mnenj dobro poda z argumenti. Nato se za organizacijo uporabljajo učne metode, vodenje 
in  nadzor  dela  učencev,  večinoma  v  skupinah,  tako  da  se  lahko  naučijo  krmariti  med 
različnimi tipi informacij, obdelovati in ocenjevati različne vrste argumentov in različne 
vrste  virov  ter  oblikovati  informirano  mnenje.  V  tem  procesu  spoznavajo  kognitivno 
znanost, tehnike manipulacije in celo uporabljajo namenska orodja za samostojno 
ustvarjanje  dezinformacij  ali  za  analizo  informacij.  Študije  primerov  so  na  voljo  v  7 
jezikih. 
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Kako uporabljati študije primerov: 

 
- v razredu; 
- v zmesi pouka in domačih nalog; 
- ko želite vključiti metode z osredotočenostjo, angažiranostjo in interaktivnostjo, ki 
spodbujajo skupinsko delo; 
- da zgradite ključne kompetence za informacijsko pismenost, medijsko pismenost in digitalno 

pismenost; 
- ko prikazujete štiri kognitivne stebre ter njihovo vlogo pri napačnih informacijah, 
dezinformacijah in manipuliranju; 
- za izboljšanje veščin kritičnega mišljenja; 
- ko vadite veščine razpravljanja in konstruiranja učinkovitega argumenta; 
- kadar je treba poudariti razliko med dejstvi, mnenji in prepričanji ter vzbuditi občutek 
spoštovanja nasprotnih mnenj; 
- da ustvarite splošno odpornost na dezinformacije; 
- pri predstavitvi kontroverznih tem, ki so priljubljene in jih pogosto najdemo v javnem 
prostoru; 
- kot predloga za pripravo lastne študije primerov na drugo temo; 

- kot prehod za poučevanje nevarnosti dezinformacij in manipulacij ter za uvedbo De 
Facto dezinformacijskega okvira. 

 
 
 

 
 
 

Vabimo vas, da preizkusite vsaj eno od študij 
primerov: 

Študija primera: Vse o hrani  

Študija primera: Zeleni avtomobili 

Študija primera: Umetna inteligenca 

Študija primera: Poročanje o katastrofah 

Študija primera: Problem (obveznega) cepljenja 

Študija primera: Chemtraili 

Študija primera: Jedrske elektrarne 
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3.3 ORODJE ZA USTVARJANJE DEZINFORMACIJ 
 

  Orodje za ustvarjanje dezinformacij je samostojno orodje, ki temelji na okviru 
dezinformacij.  Uporablja  vse  okvirno  opredeljene  vrste  informacij  in  vsebuje  nabor 
navodil, kako pristopiti k načrtovanju, oblikovanju in ustvarjanju napačnih informacij in 
dezinformacij. Navodila zajemajo 4 faze ustvarjanja dezinformacij in vključujejo 
sklicevanja na predlagana orodja, ki jih je mogoče uporabiti v ta namen. Čeprav je tukaj 
prisotno etično vprašanje, v kakšnem obsegu je sprejemljivo poučevanje o ustvarjanju 
dezinformacij. Vsa ta orodja in viri so javno dostopni in predpostavljamo, da bomo kot 
družba verjetno imeli več koristi od razumevanja, ki ga bodo učenci pridobili o tem, kako 
deluje postopek manipulacije. Poudarjamo, da ne gre za spodbujanje, temveč za 
učinkovito pot učenja. 

 
 

 
 
 
 

Kako uporabljati orodje za ustvarjanje dezinformacij: 

 
- vedno previdno in odgovorno, s poudarkom na potencialnih nevarnostih in tveganjih 
preizkušanja tehnik zunaj nadzorovanega okolja in zaprtih skupin; 
- umestite učence v miselnost tistih, ki ustvarjajo in razširjajo dezinformacije; 
- za razumevanje postopka in odločitev, ki vplivajo na učinkovitost želene manipulacije; 
- za ozaveščanje o možnih motivacijah tistih, ki se ukvarjajo z dezinformacijo in 
manipulacijo; 
- poudarjajte, kako enostavno je ustvariti napačne informacije ter sledite in 
predvidevajte nevarnosti in potencialno škodo; 
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- poleg študij primerov De Facto kot dejavnosti, ki imajo veliko učno vrednost in 
konkurenčni potencial; 
- če  sodelujete  pri  gradnji  ključnih  kompetenc  in  veščin  na  področju  informacijske 
pismenosti, medijske pismenosti in digitalne pismenosti. 

 
 

3.4 KOGNITIVNE KARTICE 

 
Nabor  kognitivnih  kartic  je  novo  orodje,  ki  je  bilo  prvotno  razvito  kot  pomožni  vir  za 
načrtovanje in oblikovanje študij primerov. Izkazal se je za vrednega spremljevalca med 
usposabljanjem De Facto za učitelje in je bil posledično povišan v samostojno orodje. Set 
vsebuje časovni načrt postopka, 4 kartice s ključnimi elementi in orodji iz 
Dezinformacijskega okvira ter 4 kartice z opisi in primeri štirih kognitivnih stebrov De 
Facto: Okviri in uokvirjanje, Motivacijska kognicija, Okviri enakovrednosti in poudarka, 
Sistemska vzročnost (glej poglavje 1.2). Kartice so na voljo v tiskani obliki in kot digitalni 
komplet v 7 jezikih. 

 
Kako uporabljati kognitivne kartice: 

 
- kot natisnjene kartice; 
- kot digitalne kopije; 
-  za poučevanje o štirih kognitivnih stebrih in navajanje primerov; 
- za uvajanje vseh praktičnih elementov okvira za dezinformacije De Facto; 
- pri oblikovanju celovite strukture dezinformacij in s tem povezanih tveganj, vplivov in 
nevarnosti; 
- pri poučevanju učencev, kako se zaščititi pred dezinformacijami in kako jih prepoznati; 
- za prikazovanje, kako smo v vsakdanjem življenju dovzetni za napačne informacije in 
dezinformacije ter kako kognitivni procesi delujejo v ozadju in z izjemno hitrostjo; 
- kot pomožno orodje, ki nam pomaga razumeti, kako naši možgani obdelujejo 
informacije in kateri so elementi, ki vplivajo na takšno obdelavo; 
- kot ključni temeljni vir pri delu s študijami primerov De Facto; 
- za pomoč, da kot izobraževalec razumete, kako in zakaj vaši učenci na določen način 
reagirajo, ko so jim predstavljene informacijske spodbude ali ko sami predstavijo 
informacije. 
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3.5 SPLETNA APLIKACIJA 

 
Sklicujemo  se  na  spletno  aplikacijo    Factification  Game.  Gre  za  lepo  programirano 
brskalniško aplikacijo, ki v igralniški obliki omogoča vsakomur preizkus svoje 
sposobnosti prepoznavanja dezinformacij. Uporabnik lahko izbere velikost izziva (število 
vprašanj, ki jih želi odgovoriti), nato pa uporabi preprost vmesnik, kjer lahko izbere True 
ali False. Če je negotov, obstaja gumb za povratne informacije, ki prikazujejo podrobno 
razlago narave in mehanizma možnih dezinformacij ali manipulacij. Na koncu vsakega 
kroga  uporabnik  prejme  svoj  rezultat  (ob  strani  se  prikazuje  napredek)  in  lahko  vidi 
razčlenitev svojih dosežkov glede na vsakega od štirih kognitivnih stebrov De Facto. Višji 
kot  je  rezultat,  boljši  uporabnik  bo  postal  pri  prepoznavanju  napačnih  informacij  in 
dezinformacij. 

 
Kako uporabljati spletno aplikacijo Factification Game: 

 
- kot uvodna motivacija za pripravo učencev na prihajajoči pouk o dezinformacijah; 
- ko želite izzvati svoje učence, da tekmujejo med seboj; 
- pri uvajanju 4 kognitivnih stebrov in usmerjanju učencev, da vadijo skozi igro; 
- ko želite angažirati in vključiti študente, ki kažejo več zanimanja, za ustvarjanje izjav, 
za dopolnitev izjav v igri (razširitev baze podatkov). 

 
Povezava do igre  https://defacto.space/sl/zone-2-tools-si/ 

 
 

3.6 DRUŽABNA NAMIZNA IGRA 

 
De Facto družabna igra je spremljevalec dela v razredu, kjer se igralci (učenci) 
izmenjujejo v odpiranju kart, razpravljajo in debatirajo o informacijah na karticah ter s 
pomočjo učitelja spoznajo napačne informacije in dezinformacije ter manipulacijo. Za bolj 
zabavno aktivnost lahko igralci prevzamejo različne vloge, se gibljejo po deski in 
poskušajo prvi doseči center pred drugimi ekipami ali zberejo več točk v določenem času. 
To  je  taktilna  različica  spletne  aplikacije,  ki  je  zasnovana  za  skupinsko  uporabo  in 
nadzorovano učenje. 

 
Kako uporabljati družabno igro De Facto: 

 
- v razredu in vedno v skupini; 
- vedno z učiteljem, ki vodi igro; 
- kot uvodna motivacija, če je povezana s temo pouka; 
- pri uvajanju koncepta dezinformacij in učenja vrednotenja različnih vrst informacij; 
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- ko s pomočjo štirih stebrov učencem prenašate razumevanje, kako deluje kognicija in 
zakaj lahko nekatere elemente prepoznamo kot utripajoče opozorilne luči za 
dezinformacijo in manipulacijo; 
- ko  morate  študente  s  pomočjo  primerov  v  igri  izzvati,  da  prepoznajo  pogoste  vire 
napačnih informacij in dezinformacij v njihovem življenju. 

 
3.7 NAČRT 

 
De Facto zasnova je naše orodje, ki ga razširjamo na kolege – izobraževalce in 
raziskovalce, ki bi radi posnemali ali nadgradili naše delo. Opisuje pristop in 
metodologijo,  ki  sta  nas  vodili  v  celotnem  projektu  De  Facto.  V  mnogih  primerih  smo 
začeli z eno miselnostjo o tem, kako se bo razvil določen intelektualni rezultat, o naboru 
nalog, ki naj bi jih vseboval. Med svojim delom smo odkrili, da obstajajo boljši načini za 
dosego želenega rezultata – boljši, hitrejši in učinkovitejši, razsodnejši, celovitejši ali bolj 
vključujoči. Zasnova odraža vse to. Če se bo ekipa sodelavcev odločila, da gre po naših 
korakih, bo posledično že na bolj enostavni poti in bo opozorjena na nekatera tveganja in 
izzive, ki smo jih morali premagati. 

 
Kako uporabljati zasnovo: 

 
- kot spremljajoči dokument, ki učiteljem in raziskovalcem omogoča boljši vpogled v 
razvojni proces; 
- pri omogočanju učiteljem in raziskovalcem, da nadgradijo De Facto, hkrati pa 
prihranijo čas in delajo bolj učinkovito in uspešno; 
- za ustvarjanje sedanjih / obstoječih izdelkov De Facto ali novih izdelkov v isti družini. 

 
 

3.8 ANKETA IZOBRAŽEVALCEV IN UDELEŽENCEV 
(uporablja se kot splošni vir informacij) 

 
Anketa  De  Facto  je  velika  obsežna  spletna  raziskava,  ki  je  bila  opravljena  med  dvema 
ciljnima skupinama De Facto, zato obsega dva vprašalnika –  enega za učitelje in enega za 
udeležence. Celotna anketa je bila namenjena raziskovanju in osvetlitvi stališč in praks, 
ki jih izobraževalci in udeleženci uporabljajo, ko pristopijo k učnim nalogam, ki zahtevajo 
iskanje informacij ter njihovo obdelavo in vrednotenje. Anketa nam je pomagala 
razumeti, katere so najprimernejše vrste in viri informacij, kako se uporabljajo, koliko 
časa  se  običajno  nameni  nalogi  in  če  sta  verodostojnost  informacij  ali  izbira  virov  del 
matrike ocenjevanja itd. 
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 Za uporabo sta na voljo dva spletna dokumenta: 

Povezava do  Anketnega poročila in analize  

 
 
 

Povezava do Praktična priporočila za izobraževalce – ki jih lahko izobraževalci 
uporabljajo za informiranje in izboljšanje svojih učnih praks. 
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Kako uporabljati ta dva dokumenta: 

 
- za informiranje in izboljšanje svoje učiteljske prakse v zvezi z viri informacij in 
kakovostjo informacij; 
- za pridobivanje idej, kako vključiti študente v temo dezinformacij in spodbuditi dobre 
prakse pri delu z viri za učne naloge; 
- za razumevanje, kakšne težave so pred nami in zakaj je nekatera stališča in navade 
težko spremeniti. 

 
 

3.9 ZUNANJA ORODJA 

 
V času trajanja projekta smo zbrali velik nabor zunanjih orodij, ki so prosto dostopna na 
spletu.  Uporabljajte  jih  lahko  kot  dodatno  orodje,  skupaj  z  orodji  De  Facto,  v  učnem 
procesu o temi dezinformacij. 

 
Najdete jih v sekciji Naš nabor orodij na spletni strani De Facto: 
hhttps://defacto.space/sl/zone-2-tools-si/ 
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4. ZAKLJUČEK 

 
Vodič  predstavlja  kognitivni  okvir,  orodja  in  kratka  navodila  /  priporočila  o  uporabi 
orodij v okviru izobraževanja in usposabljanja. Vsi rezultati projektov so zasnovani tako, 
da pomagajo razumeti naravo in postopek napačnih informacij in dezinformacij ter kako 
se jim zoperstaviti. Problem napačnih informacij in dezinformacij na spletu je 
vseprisoten,  zato  učinkovit  pristop  k  dezinformaciji  postaja  problem,  ki  vzbuja  veliko 
skrb.  Z  našo  zbirko  orodij  spodbujamo  informacijsko  pismenost  (medijska  pismenost, 
digitalna pismenost in kritično mišljenje) med učitelji in študenti. 

 
V tem vodiču so predstavljeni štirje znanstveno utemeljeni stebri (Okviri in uokvirjanje, 
Sistemska  vzročnost,  Motivacijska  kognicija,  Okviri  enakovrednosti  in  poudarka)  in 
primeri  za  boljše  razumevanje.  S  tem  znanjem  se  učitelji  in  študenti  bolj  zavedajo 
zavajajoče vsebine dezinformacij in njenega potencialnega škodljivega učinka. 

 
Zbirka orodij omogoča vpogled v informacijsko in dezinformacijsko strukturo. Z uporabo 
teh  orodij  lahko  izobraževalci  in  učenci  ustvarijo  svoje  dezinformacije,  ki  jim  lahko 
pomagajo prepoznati pojav manipulacije z dezinformacijami. Ni treba posebej poudarjati, 
da  slednji  pojav  ni  nov,  toda  napredek  tehnologije  prinaša  novosti  v  medijih  –  na  eni 
strani vse večja interaktivnost in udeležba javnosti, na drugi strani pa je stvari veliko težje 
nadzorovati. 

 
Partnerji v projektu De Facto so se osredotočali na ozaveščanje o napačnih informacijah 
in dezinformacijah v okviru izobraževanja in usposabljanja. 
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5. VIRI 
 

Vse reference so na voljo na spletnem mestu projekta:  
h ttps://defacto.space/papers-and-studies/ 

 
 
 
 
 
 



Sofia | Velenje | Gent | Kroměříž | Łódź | Ragusa | Tamworth
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