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Projekt De Facto byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autorů a 

Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených.. 

 
 

 

Licence 

De Facto podporuje volný přístup a používání vzdělávacích materiálů. Tato práce podléhá licenci na základě 

mezinárodní licence Creative Commons typu Uvedení autora - nekomerční užití - zachování licence 4.0. (CC 

BY-NC-SA 4.0) 

 

 
 

Můžete volně: 

Sdílet - kopírování a redistribuce materiálu v jakémkoli médiu nebo formátu 

Upravit – přepsat, změnit a pracovat s materiálem 

 

Za následujících podmínek: 

Uvedení autora - Musíte poskytnout příslušný kredit, poskytnout odkaz na licenci a uvést, zda došlo ke 

změnám. Můžete tak učinit jakýmkoli rozumným způsobem, ale ne žádným způsobem, který by naznačoval, že 

poskytovatel licence vás nebo vaše použití podporuje. 

Neobchodní - Tento materiál nesmíte používat pro komerční účely. 

ShareAlike - Pokud přepisujete, měníte nebo pracujete s materiálem, musíte své příspěvky distribuovat pod 

stejnou licencí jako originál. 

Žádná další omezení - Nesmíte uplatňovat právní podmínky nebo technologická opatření, která právně omezují 

ostatní v tom, aby udělali cokoli, co povolení umožňuje.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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1. Úvod 

 

Příručka De Facto je praktický nástroj pro pedagogy a výzkumné pracovníky, kteří mají 

v plánu vytvořit podobné materiály nebo upravit naše materiály a zachovat vědecké pozadí 

a metodiku projektu. 

 

Tato příručka je podrobným návodem, který popisuje přístup a metodiku, která byla 

uplatněna v projektu De Facto. Odhaluje, jak se metodika, která byla původně navržena 

k dosažení konkrétního cíle, během projektu změnila a byly nalezeny lepší způsoby jak 

dosáhnout plánovaných výsledků a jak je lépe implementovat. Příručka je základním 

zdrojem, který ukazuje tyto procesy a slouží ostatním, kteří touží pokračovat a pracovat 

v naších šlépějích.  

2. Struktura a úprava 

 

K lepšímu využití používáme šablonu, ve které je uveden plán každého klíčového  

intelektuálního výstupu a produktu: 

 

Název 
Krátký + podrobnější název, který poskytuje další informace o produktu nebo výsledku. 

 

Průběžné výsledky a milníky 

R1 Kód & název průběžného výsledku 

R2 ... 
 

Typologie výstupu/produktu 
Klasifikace výstupu/produktu  vis-a-vis, např. stolní výzkum, analýza, databáze, studie proveditelnosti, 

publikace, webová stránka atd. 

 

Značky a klíčová slova 
Klíčová slova označující vlastnosti nebo charakteristiky výstupu / produktu, vztah k vědecké oblasti nebo 

koncepcím, klíčové funkce nebo způsob použití atd. 

 

Seznam úkolů 
Úkoly a kroky pracovního procesu. 

 

Metodologie 
Přístup a metodika, včetně variací. 

 

Relevance jazyka a překladu 
Míra, do jaké je výstup / produkt závislý na jazyce (přirozeném jazyce) a potenciální potřeba a dopad 

překladů, včetně důsledků. 

 

Protože jsou všechny výstupy (IO) propojeny, budou v rámci plánu daného výstupu nebo 

produktu časté odkazy na jiné výstupy. Toto je nomenklatura IO De Facto: 

 

IO1 Dezinformační rámec; 

IO2 Algoritmy pro identifikaci mis – a dezinformací (analogové a digitální); 

IO3 Případové studie; 
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IO4 Sada pro výrobu dezinformací; 

IO5 Manuál pro pedagogy; 

IO6 Příručka; 

IO7 [chybějící / zrušený výstup]; 

IO8 Průzkum mezi pedagogy a studenty. 

 

Tento dokument neobsahuje podrobnosti o reprodukci IO6 a IO8 - IO6 je tímto 

dokumentem a je za ním skryt metodologický průzkum a IO8 je oboustranný průzkum o 

postupech souvisejících s využíváním informací a zdrojů pedagogy a studenty. Metodiky 

pro navrhování a analýzu průzkumů jsou veřejně dostupné a měly by být konzultovány pro 

každý případ zvlášť. 

 

Učební platforma IO7 byla výstupem zrušeným programem pro vyhledávání, který 

považovali za nesouvisející. Samozřejmě že s tímto hodnocením nesouhlasíme a přijali 

jsme nezbytná opatření k kreativnímu vybudování takové platformy s pomocí a prostředky 

zúčastněných organizací. Vzhledem k tomu, že se jednalo o soubor úkolů přísně 

diktovaných povahou konsorcia, metodika jeho reprodukce není užitečná pro ty, kteří se 

nacházejí mimo tyto konkrétní okolnosti.  
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3. Dezinformační rámec De Facto 

 

Název: IO1 Dezinformační rámec De Facto 
Komplexní rámec pro dezinformace a dezinformace se zaměřením na vzdělávací a školicí kontexty. 

 

Průběžné výsledky a milníky 
R1 Nezpracovaná klasifikace 

R2 Další rozšíření modelu - přidány vrstvy vzdělávání a školení 

R3 Grafika a infografika 

R4 Překlady a publikace 

 

Typologie výstupu 
Plnohodnotný rámec, referenční nástroje, komplexní grafika a infografika. 

 

Značky a klíčová slova 
Informační gramotnost, dopad na vzdělávání, kognitivní věda, neurověda. Referenční režim, vyšetřovací režim. 

Výuky schopný. Plně přizpůsobitelný jak pro komplexní, tak pro segmentované (izolované sekce) použití. 

 

Seznam úkolů 
> Shromažďujte dostupnou literaturu, vědecké studie a publikace - stolní výzkum 

> Dohodněte se na metodice a přístupu 

> Vytvořte typologii a kategorizaci 

> Ověřte klasifikaci pomocí různých položek testovacích informací 

> Dokončete klasifikaci 

> Navrhněte další modelové vrstvy - vzdělávání a školení 

> Připravte krátký referenční dokument 

> Připravte vizuální materiály (infografika, plakáty) 

> Přeložte všechny konečné verze dokumentů 

 

Methodologie 

 

a. Analýza 

Abychom zmapovali a vytvořili klasifikaci dezinformačních typů a klíčových slov jako referenci pro 

pedagogy a studenty, začali jsme s výzkumnými informacemi zveřejněnými jako výsledek prvního 

návrhu projektu (Claire Wardle). Stávající terminologie a klasifikace byly převedeny nebo rozšířeny o 

konkrétní klíčová slova (nejen pro písemné, ale také pro ústní a vizuální informace), aby se zajistilo, 

že terminologický rámec De Facto pokrývá celou oblast dezinformačních typů a také integruje 

nejnovější trendy. Výsledek byl zkontrolován a přezkoumán na základě existujícího výzkumu, pokud 

byl k dispozici. 

 

Byl proveden stolní výzkum, který jasně definoval a specifikoval vlastnosti klasifikace: 

- účel: (úrovně a kategorizace) „dobré“ a „špatné“ chování při vytváření, používání a 

šíření dezinformací; 

- typy, média, stav. 

Jakmile byl návrh připraven, byly všichni partneři požádání aby:  

- si přečetli rámec, klasifikaci a klíčová slova a poskytli zpětnou vazbu; 

- klasifikovali seznam s příklady dezinformací do rámce. 

Na základě zpětné vazby partnerů byl rámec upraven a vylepšen. 

 

b. Vývoj 

Vývojové práce musely sledovat zjištění a předpoklady analytické části naší práce, pokud jde o práci 

na typologii a klasifikaci. Měli jsme náskok s konkrétními vzorci se zaměřením na média a zprávy. 

Kromě toho jsme se do značné míry mohli svobodně rozhodnout, jak nejlépe odpovídat za vzdělávací 

a školicí část, a řídili jsme se odborným posudkem. 
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c. Terminologický rámec 

Rámec byl upraven na základě zpětné vazby s cílem dokončit první verzi. Tato verze byla testována a 

ověřena řadou testovacích položek.  

 

d. Překlad 

Aby se zajistilo, že všechny zúčastněné strany interpretují terminologii stejným způsobem, bylo 

dohodnuto, že pro základní klíčová slova a typy bude použita pouze terminologie v angličtině. Každý 

termín byl také vysvětlen krátkou a jasnou definicí v angličtině a poté přeložen do všech partnerských 

jazyků. Pro ověření, zda je překlad jasný a správný, požádal každý partner neutrálního testera 

(někoho, kdo se projektu nezúčastnil), aby vysvětlil typy svými vlastními slovy. 

 

e. Vizualizace rámce 

Pro lepší pochopení vyvinuté klasifikace byly připraveny vizuální materiály (infografika, plakáty). To 

se ukázalo jako velmi užitečné a klíčem k šíření rámce. 

 

Relevance jazyka a překladu 
Překlady do všech partnerských jazyků. Rozsah a šířka rámce a jeho význam jsou takové, že jazyk by neměl 

být překážkou jeho používání.  
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Název: IO2 Algoritmus detekce vzorků ve dvojí formě 

Digitální pilotní algoritmus (založený na IT) vyvinutý pro detekci / porovnání / analýzu informací a analogové 

algoritmy nebo protokoly, které pomáhají identifikovat / porovnat / analyzovat informace 

 

Průběžné výsledky a milníky 

R1 Prototyp analogového formátu (koncept R1.0) 

R2 Prototyp digitálního formátu (koncept R1.0) 

R3 Testování a úpravy formátu  A + D 

R4 Vývoj obsahu formátu D 

 

Typologie výstupu 
Metoda a nástroj hodnocení, detekční algoritmy, učební nástroj. Pilotní algoritmy. 

 

Značky a klíčová slova 
Učební obsah a nástroj, rozvoj kompetencí, osobní profilování a benchmarking. Třída a samostatné použití. 

 

Seznam úkolů:  
> Rozdělte pracovní skupinu do dvou týmů - jeden pro digitální (D) a jeden pro analogové (A) verzi a zajistěte 

úzkou spolupráci mezi oběma skupinami pomocí častých křížových kontrol a zpráv o postupu 

> Vytvořte testovací algoritmy a otestujte jejich účinnost 

> Upravte výsledky testů a dokončete algoritmy 

> Zajistěte dostatečný obsah, který bude dodán do algoritmů 

 

Methodologie: 

IO2 se týkalo vytvoření digitálního (IT) pilotního algoritmu (D) vyvinutého pro detekci / porovnání / analýzu 

informací a analogových algoritmů (A) nebo protokolů, které pomáhají identifikovat / porovnat / analyzovat 

informace. Tyto algoritmy (digitální) jsou v současné době testovány v univerzitních a vědeckých laboratořích 

po celém světě a součástí naší práce bylo provést výzkum a přezkoumat pokroky v této oblasti. Oba typy 

algoritmů budou transparentní, aby učitelé pochopili, jaké jsou výzvy a struktura podobných řešení založených 

na algoritmech, v očekávání, že brzy uvidíme tyto algoritmy ve velkém měřítku. Účelem vysvětlení podstaty 

vzorového algoritmu je zvýšit povědomí o současných úspěších a výzvách v oboru pochopením složitosti úkolu a 

klíčových problémů, které je třeba vyřešit. Máme v úmyslu použít herní metodu pro oba algoritmy. 

 

a. Koncept, prvky, struktura 

Vedoucí partner IO2 vyvinul koncept pro A&D, který byl poté předložen k diskusi a schválení 

partnerství. 

 

b. Vyhledávač a programování 

D. Vedoucí partner, který je expert na IT navrhne webovou aplikaci, vyvine adaptivní algoritmus, 

který bude sloužit obsahu, hracím cestám a elementům. 

A. Vedoucí partner navrhl hrací přístup k analogovému algoritmu a vyvinul jádro a instrukce 

algoritmu. Pokrok v oblasti A&D byl pravidelně konzultován s koordinátorem projektu a všemi 

partnery. Průběžně byly vydávány prototypy k posouzení všech partnerů. 

 

c. Výběr obsahu a design  

Obsah pro algoritmy A&D byl pečlivě kurátorován, a to vždy s ohledem na odkazy na IO1 a 4 pilíře. 

Rozmanitost nosičů informací, typů zdrojů a typů dezinformací je klíčová. Musí být zohledněny úrovně 

obtížnosti, a to byla výzva. Pro každý prvek obsahu byly vytvořeny krátké doprovodné texty (zpětná 

vazba, navrhované další čtení atd.). Hlavní partner navrhl rozhraní a formát pro vytváření obsahu. 

 

d. Integrace do webové stránky De Facto 

Algoritmy A&D musely být dostupné na webových stránkách De Facto a měly být hladce integrovány.  

 

e. Design a tisk 

A. Jakmile byl koncept schválen, odsouhlasena herní mechanika a obsah upraven / přeložen byl herní 

algoritmus vytvořen ve fyzickém herním formátu.  

 

f. Testy a úpravy 
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Fáze testování umožnila všem partnerům poskytnout zpětnou vazbu o použitelnosti a designu a také 

poskytne požadované beta testy pro část IT. V případě potřeby byly provedeny úpravy. Původním 

plánem bylo navrhnout A&D takovým způsobem, který by v budoucnu umožnil snadné přidání nového 

obsahu a obohatil tak uživatelský dojem. 

 

Důležité interakce a integrace s dalšími výstupy: 

● Rámec IO1: Algoritmy musely být sladěny se 4 kognitivními vědeckými pilíři, kolem nichž je projekt 

soustředěn, a zahrnout vstup z nově vyvinutého Rámce IO1, zejména s ohledem na typy dezinformací, 

vzdělávací části,  pravděpodobnost poškození , otázky týkající se modelu Eggshell. Kromě toho již 

byly v IO1 provedeny výzkumné práce na algoritmech / detekci. IO1 ovlivňuje IO2. 

● Případové studie IO3: Algoritmy musely být sladěny s případovými studiemi IO3 takovým způsobem, 

který zaručuje komplexnost a rozšiřuje spektrum nástrojů vytvořených v De Facto. Oba výstupy byly 

navrženy v časové paralelě. IO2 je zarovnán s IO3. 

● Průzkumy IO8: Algoritmy musely být informovány o průběžných výsledcích průzkumu IO8 o postupech 

učitelů a žáků. IO8 ovlivňuje IO2. 

● IO6 Příručka: Metodika, rámec a výsledky měly být popsány jako kapitola v plánu (IO6). IO2 ovlivňuje 

IO6. 

●  

Relevance jazyka a překladu 
Jednalo se o experimentální výstup a byl navržen a poskytnut pro povědomí a použití testů v angličtině. Měly 

by být podporovány deriváty v jiných jazycích, stejně jako další vývojové práce. 
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Název: IO3 Dezinformační případové studie k použití při výuce 

Soubor případových studií pro výuku s podrobnými popisy a pokyny, které umožňují přímé / okamžité použití 

ve třídě 

 

Průběžné výsledky: 
R1 Šablony případové studie založené na stavebních blocích 

R2 případové studie vyvinuté každým partnerem (x1) 

R3 Hotové didaktické balíčky doplněné o výukové metody, výsledky učení a činnosti související s pilířem 

 

Typologie výstupu 
Didaktický balíček. Případové studie, metodika výuky, interaktivní výuka, vzdělávací aktivity. 

 

Značky a klíčová slova 
Výukový obsah a nástroj, rozvoj kompetencí, kritické myšlení a informační gramotnost. Použití s manuálem. 

Flexibilní, rozšiřitelný a reprodukovatelný. 

 

Seznam úkolů:  
> Provést konzultační proces týkající se struktury případových studií a obecných témat / oblastí 

> Vytvořte šablonu pro vývoj případové studie v otevřeném a spolupracujícím online formátu 

> Výzkum dostupných a vhodných zdrojů použitých jako základ případové studie 

> Vypracujte kompletní didaktické balíčky ke každé případové studii 

> Rozešlete návrh případových studií v angličtině mezi partnery ke schválení 

> Přizpůsobení zdrojů a metod a překlad případových studií a doprovodných materiálů 

 

Methodologie: 

Dobrou příležitostí pro práci s případovými studiemi by bylo, kdyby učitelé / pedagogové zadávali výzkumné 

projekty. Případové studie byly navrženy tak, aby vyžadovaly aktivní účast studentů - aktivní vyhledávání 

ověřování / validace informací. Mohou být vynikajícím cvičebním a studijním nástrojem pro studenty, aby 

získali jasnou představu o tom, jak strukturovat svůj výzkum a výběr informačních zdrojů bezprostředně před 

zahájením práce. Pečlivě navržené případové studie mohou být cenným pohledem na to, jak rozpoznat 

dezinformace (pozornost na formulaci, médium, zdroje atd.) A vyvinout společný rozumový (nikoli odborný) 

rámec pro rozpoznávání. 

 
a. Elementy a struktura 

Všichni partneři přispívají návrhy, které jsou poté shrnuty ve formě společné šablony. Online 

spolupráce se osvědčila pro sledování pokroku a rychlé konzultace. 

 

b. Výběr témat, koordinace a souhlas 

Témata případových studií musí být projednána se všemi partnery a všichni musí souhlasit. Seznam 

témat lze brainstormovat a témata přidělovat jednotlivým partnerům. Témata by se měla lišit - 

pokrýt více oblastí zájmu. Konzultace jsou kritickým krokem, protože pro přijetí je důležitá relevance 

a dostupnost zdrojů v příslušném jazyce. Stavební bloky se jeví jako pozitivní přístup ke strukturování 

a zaměření případových studií - stavební blok je nezávislým prvkem každé případové studie a 

zaměřuje se na jedinou linii opozice (jako v protichůdných názorech). Tato linie opozice je poté 

rozvíjena a podporována metodami a zdroji. 

 

c. Obecné pokyny pro každý prvek 

Pokyny, načasování, doporučení velikosti skupin, sběr metod výuky, struktura výsledků učení, 

shromažďování zdrojů, referenční materiály, fakta atd. 

 

d. Návrh případových studií (obsah) 

Spoluvytváření je doporučenou metodou pro vývoj obsahu. Samotný obsah odkazuje na základní 

zdroje (rozmanitost v typu obsahu, typ média a nosiče), výukové metody spojené s výsledky učení, 

vzdělávací činnosti, digitální nástroje. Tento vývojový proces vyžaduje řadu kompetencí a dovedností 

a nejlépe se provádí v týmu s jasně danými oblastmi odpovědnosti. Během procesu by měl být 

zachován odkaz na kognitivní pilíře. Případové studie musí zůstat zaměřeny na pilíře, jinak ztratí svou 

primární funkci. 
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e. Zhodnocení partnerem 

Návrh verzí vytvořených v EN jednotlivými partnery bude přezkoumáván všemi partnery. Všimněte si, 

že všechny případové studie by měly být použitelné pro pedagogy ve všech zúčastněných zemích, a 

proto je vyžadována vysoká úroveň koordinace a dohody. V tomto okamžiku bude zváženo rozhodnutí 

o možných vedlejších scénářích / třecích plochách případových studií. 

 

f. Vizuální identita a podpůrné materiály 

Partner by měl být zodpovědný za navrhování vizuální identity případových studií, kresebných figur, 

tabulek, rozvržení prezentace atd. 

  

g. Localizace 

Proces lokalizace znamená použití případové studie vytvořené v EN a komplexní hledání 

odpovídajících nebo podobných zdrojů v cílovém jazyce. Pokud to není možné, jsou možná dvě 

nápravná opatření: (1) Nahraďte zdroje něčím „dostatečně blízkým“, i když ne úplně stejným, nebo 

(2) použijte zcela odlišný soubor zdrojů, v tom případě musí být vyučovací metody a vzdělávací 

činnosti také upraveny. Partneři se rozhodli, že by zdroje neměly být překládány, protože by mohlo 

dojít k narušení původní kognitivní funkce a zdroj by pozbyl autenticity. 

 

h. Překlady 

Úplný překlad případových studií, pokynů a jakýchkoli dalších doprovodných materiálů (úplný 

balíček), které mají být přeloženy do všech partnerských jazyků. Hlavní verze v EN by měla být 

korigována rodilým mluvčím (pokud je k dispozici v partnerství - nebo mimo něj).  

 

i. Konečná kompilace balíčku 

Konečné balíčky pro každou případovou studii budou sestaveny a připraveny k online / offline 

doručení / použití. Tento úkol zahrnuje strukturované nahrávání a komplexní online sbírku. 

 

Důležité interakce a integrace s dalšími výstupy: 

● Rámec IO1: Případové studie byly založeny na 4 kognitivních vědeckých pilířích, kolem nichž je 

projekt soustředěn, a čerpají velké příspěvky z nově vyvinutého rámce IO1. IO1 ovlivňuje IO3. 

● Průzkumy IO8: Případové studie byly informovány průběžnými a průběžnými výsledky průzkumu IO8 

týkajícího se postupů učitelů a žáků. IO8 ovlivňuje IO3. 

● IO6 Příručka: Metodika, rámec a výsledky měly být popsány jako kapitola v plánu (IO6). IO3 ovlivňuje 

IO5. 

 

Relevance of jazyka a překladu 
Z praktických důvodů by měl být používán společný jazyk (lingua franca), aby byla zajištěna odpovídající fáze 

diskusí, konzultací a debat. Národní jazyky jsou velmi důležité - verze ve společných jazycích by se neměly 

používat u tříd, kde žáci mluví jiným jazykem. To je důležité pro zajištění toho, aby si kognitivní funkce, které 

jsou závislé na jazyce, zachovaly svou roli. Tato závislost na národním jazyce je odůvodněna jak 

komunikačními, lingvistickými, tak sociokulturními aspekty. 
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Název: IO4 Sada pro výrobu dezinformací 
Umístěním lidí do myšlení autorů / propagátorů nepravdivých informací a poskytováním návodů, jak být 

efektivními manipulanty, můžeme dosáhnout hlubšího vědomí a porozumění, což povede k rychlejšímu a 

přesnějšímu rozpoznání a identifikaci dezinformací. 

 

Průběžné výsledky: 
R1 Stolní výzkum (nástroje pro sběr dezinformací lze použít) 

R2 Rámec (první koncept) 

R3 Rámec testován 

R4 Manuál 

R5 Překlady dokončeny 

 

Typologie výstupu 
Didaktický balíček. Instrukční souprava. Kolekce autorských nástrojů. Vyučovací a výcviková matice. 

 

Značky a klíčová slova 
Výuková obsah a nástroj, rozvoj kompetencí, kritické myšlení a informační gramotnost. Použití s manuálem. 

Zaměřte se na kognitivní pilíře. Buďte opatrní a zodpovědní! 

 

Seznam úkolů:  
> Vytvořte osnovy rámce pro sestavení sady pro tvorbu dezinformací s didaktickým účelem 

> Shromažďujte a kategorizujte dostupné a relevantní nástroje pro tvorbu obsahu 

> Vytvořte pragmatický a uživatelsky přívětivý front-end k produkční sadě dezinformací se zaměřením na 

odkazy na kognitivní pilíře 

> Vyzkoušejte rámec s řadou příkladů z různých kontextů 

> Vytvářejte pokyny a infografiky pro usnadnění používání ve třídě 

> Přeložte sadu do partnerských jazyků 

 

Metodologie 
Umístěním lidí do myšlení autorů / propagátorů nepravdivých informací a poskytováním návodů, jak být 

efektivními manipulanty, jsme chtěli dosáhnout stavu hlubšího vědomí a porozumění, což povede k rychlejšímu 

a přesnějšímu rozpoznání a identifikaci dezinformace. Ve všech fázích byla pečlivě dodržována synchronizace s 

IO1 Rámcem. 

 
a. Analýza 

Studujte a strukturujte dostupné zdroje související se zvláštní oblastí implementace IO4. I když teoretický 

dokument není pro IO4 plánován, je to důležitý krok před přechodem na pragmatické příklady a implementační 

matici. 

 

b. Prvky a struktura 

Rámec musel být založen na 4 pilířích (používaných jako nástroje dezinformace / manipulace a také na 

výsledcích IO1, např. Eggshell model, informační typy související s vzděláváním atd.), Ale může zahrnovat i 

zábavný obsah, např. falešné příspěvky pro sociální média a testování jejich dopadu). Návrh rámce musel 

obsahovat seznam nástrojů (a metod, protože nástroje nemusí být nutně dostupné ve všech jazycích) pro 

vytváření falešných zpráv. Do tohoto seznamu přispívali všichni partneři. 

 

c.  Výběr nástrojů, koordinace a souhlas 

Nástroje byly projednány se všemi zúčastněnými partnery a / nebo se s nimi debatovalo. Na základě zpětné 

vazby partnerů byly nástroje upraveny tak, aby dokončily první verzi rámce. Každý partner byl poté požádán, 

aby testoval rámec pomocí metody určené vedoucím IO. Nástroje musely být rozmanité, online, výhradně 

zdarma, na různých úrovních znalostí IT, aby vyhovovaly většině uživatelů. 

 

d.  Vizualizace 

Vytvořte doprovodnou grafiku / infografiku, která usnadní používání a práci se sadou. 

 

e.  Překlad 

Aby se zajistilo, že všechny zúčastněné strany interpretují terminologii stejným způsobem, všichni partneři se 

dohodli, že budou důsledně používat již dohodnutou terminologii z IO1. 
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Důležité interakce a integrace s dalšími výstupy: 

● Rámec IO1: Případové studie by měly být založeny na 4 kognitivních vědeckých pilířích, kolem nichž 

je projekt soustředěn, a měly by se věnovat nově vytvořenému rámci IO1. IO1 ovlivňuje IO4. 

● Algoritmus detekce vzorků IO2 ve dvojí formě: Byl vyvinut digitální pilotní algoritmus (založený na IT), 

který detekuje / porovnává / analyzuje informace a analogové algoritmy nebo protokoly, které 

pomáhají identifikovat / porovnávat / analyzovat informace. Mohlo by být užitečné otestovat sadu 

pro výrobu dezinformací. IO2 by mohl testovat IO4. 

● Případové studie dezinformace IO3 pro použití ve výcvikových kontextech: Soubor případových studií 

pro výcvikové kontexty s podrobnými popisy a pokyny, které umožňují přímé / okamžité použití ve 

třídě. Případové studie jsou navrženy tak, aby zahrnovaly aktivní účast studentů - aktivní vyhledávání 

ověřování / validace informací. IO3 testuje a ověřuje IO4. 

● IO6 Příručka: Metodika, rámec a výsledky budou popsány jako kapitola v plánu (IO6). IO4 ovlivňuje 

IO6. 

● Průzkumy IO8: Případové studie by měly být informovány o průběžných výsledcích průzkumu IO8 o 

postupech učitelů a žáků. IO8 ovlivňuje IO4. 

  

Relevance jazyka a překlad 
Tento výstup byl určen pro využití ve třídě (skupinové nebo individuální), protože přichází s důležitými pokyny 

a varováními. Dostupnost v příslušném národním jazyce je nutností. 
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Název: IO5 Manuál pro faktografické čtení a výuku 

Plánem bylo vytvořit manuál, která poskytuje různé pohledy na to, jak zpracováváme informace a jaké faktory 

ovlivňují naše rozhodnutí. Seznámení s konceptem a jeho praktickými důsledky prezentovanými pragmatickým 

způsobem orientovaným na učení, který lze snadno použít ve třídě. Jsou zde uvedeny tři odlišné sekce: 

systémová příčinnost, motivované poznání, vzorce porozumění (vzorce v konceptu myšlení + vzorce 

rovnocennosti a vzorce priorit). 

 

Průběžné výsledky: 
R1 Koncepce a struktura 

R2 Koncept 

R3 Konečné vydání 

R4 Překlady 

 

Typologie výstupu 
Didaktická podpora. Manuál. Zdroje pro pedagogy. 

 

Značky a klíčová slova 
Výuková obsah a praktické příklady, rozvoj kompetencí. Použití s manuálem. Zaměření se na kognitivní pilíře. 

 

Seznam úkolů: 
> 1. etapa autorská: vědecká základna a metodologické důsledky pro pedagogy 

> 2. etapa autorská: specializované výukové sady včetně příkladů 

> 3. etapa prolínací: prolínání všech výstupů De Facto s přímým využitím v praxi pedagogů 

> Dokončení dokumentu: design a grafické úpravy, korektury v angličtině 

> Překlad do všech partnerských jazyků a online publikování 

 

Metodologie 
Plánem bylo vytvořit manuál, která poskytuje různé pohledy na to, jak zpracováváme informace a jaké faktory 

ovlivňují naše rozhodnutí. Práce vyžadovala úzkou a účinnou spolupráci a spolupráci s prakticky všemi 

vedoucími výstupů. Manuál je nyní sám o sobě solidním pedagogickým nástrojem a bude souborem všech 

nástrojů a metod použitelných v praxi pedagogů, které vycházejí z nových příspěvků De Facto. 

 

Při vývoji příručky jsme použili následující strukturální a obsahové značky: 

 

a. Sada pro systémovou příčinnost. Systémová příčinnost (na rozdíl od přímého příčinného 

efektu) není přirozeně se vyskytujícím konceptem učení, protože mozek ji nedokáže pozorovat 

(Lakoff). Ve skutečnosti většina dezinformací není binární povahy (ano / ne, bílá / černá), ale 

systémová. Pochopení systémové kauzality a jejích mechanismů interakce tak může být mocným 

nástrojem v boji proti dezinformacím. I když to mozek sám o sobě „neobjeví“, dá se to naučit. To 

znamená, že je možné navrhnout školení tak, aby žáci mohli rozlišovat mezi přímou a systémovou 

kauzalitou, a když identifikují případ jako systémový, aby mohli prozkoumat prvky systémových příčin 

a jejich interakce. 

 

b. Sada pro motivované poznání. Porozumění významu a povaze motivovaného poznání 

(Hughes, Zaki, 2015) přispěje k vytvoření snadno čitelného / použitelného modelu toho, jak vnímáme, 

přijímáme nebo odmítáme nově předložená fakta. Navrhování strategií pro použití hlubšího 

zpracování informací může zabránit předsudkům. 

 

c.  Sada pro porozumění. Vzorce rovnocennosti a priorit (Chong, Druckman). Příklady studií 

Kahnemana a Tverského (1984) ukazují, jak mohou být problémy s rozhodováním popsány nebo 

orámovány více způsoby, což vede k různým preferencím, což je v rozporu s kritériem invariance 

racionálního výběru. 

 

Relevance jazyka a překladu 
Manuál De Facto je určen pro pedagogy všech zemí. Ačkoli jsme neměli zdroje k jejich překladu do tolika 

jazyků, kolika chceme, mělo by být širším cílem, aby tento a podobné manuály byli v budoucnu snadno 

dostupné v jazyce pedagoga hledajícího podporu a pomoc s dezinformacemi v jejich praxi. 
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