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Náš třetí Newsletter
Třetí newsletter De Facto vám poskytne aktuální 
informace o nejnovějších výsledcích a aktivitách projektu. 
Krize COVID-19 si vyžádala některé změny a úpravy 
původně plánovaného pracovního postupu projektových 
partnerů, ale všichni jsme se dokázali přizpůsobit novému 
pracovnímu prostředí, aby kvalita výstupů projektu 
zůstala tak vysoká, jak se původně plánovalo.

Výsledky projektu
Projekt De Facto je na svém konci a jsme hrdí a spokojeni 
s výsledky této dvouleté cesty. Během celého projektu 
jsme získali poznatky a znalosti o přirozeném, 
nevědomém kognitivním zpracování nových kusů (dez) 
informací. Nyní máme lepší představu o tom, jak se 
vytváří a šíří misinformace a dezinformace. Partneři 
projektu De Facto vyvinuli nástroje, jejichž cílem je 
pomoci pedagogům v jejich úsilí učit studenty, jak 
odhalovat nepravdivé informace a rozvíjet dovednosti 
kritického myšlení.

Klíčové výsledky De Facto:

- vědecký rámec De Facto;
- detekční algoritmus ve dvojí formě: digitální (webová 
aplikace hry De Facto Factification) a analogová (desková 
hra De Facto);
- případové studie dezinformací pro použití ve 
vzdělávacím kontextu (dezinformační hry);
- sada pro výrobu dezinformací;
- De facto manuál pro pedagogy;
- De facto příručka

Partneři De Facto průběžně aktualizují a udržují 
uživatelsky přívětivý a snadno navigovatelný web 
https://defacto.space/, který zahrnuje všechny výstupy 
projektu. Všechny výsledky a aktivity projektu jsou k 
dispozici v 7 partnerských jazycích: bulharštině, češtině, 
holandštině, angličtině, italštině, polštině a slovinštině.

SOMA ČLENSTVÍ

V březnu 2020 se De Facto stal členem Observatoře EU pro dezinformaci 
(Sociální observatoř dezinformace a analýzy sociálních médií - SOMA). 
SOMA pracuje s vyhrazenou platformou pro spolupráci, která je využívána 
především předními mediálními organizacemi a investigativními novináři 
po celém světě. 

Věříme, že klíčovým přínosem, který s sebou můžeme týmu SOMA přinést, 
je náš jedinečný přístup k dezinformacím: nejen řešení kontroly fakt a 
kontroly zdroje, ale také zkoumání možné motivace, kognitivních procesů 
za pokusem o manipulaci, a potenciální dlouhodobý dopad na nás 
prostřednictvím systémů vzdělávání a odborné přípravy. 

Zaostřeno
V lednu a únoru 2020 jsme uspořádali dvě 
vzdělávací aktivity (C1 a C2). Celkem 42 
pedagogů se zúčastnilo školení na základní 
úrovni, které se konalo v Gentu (Belgie) a 
Kroměříži (Česká republika). Během těchto 
školení jsme prezentovali a diskutovali o 
vědě skryté za projektem De Facto a 
dezinformačních případových studiích, 
vytvořených za účelem  pomoci 
pedagogům v jejich pedagogické praxi.

V březnu se v Sofii (Bulharsko) konalo 
školení na vyšší úrovni (C3), ale omezení 
zavedená vládami některých partnerských 
zemí zabránila účastníkům z těchto zemí 
cestovat, a tak se účastnili pouze účastníci 
z Belgie, Bulharska a Slovinska. Během 
tohoto školení získali pedagogové 
zkušenosti s vývojem vlastní případové 
studie.

Všechny tréninkové intervence byly 
organizovány formou seminářů, které 
pedagogy postavily do role aktivních 
účastníků a nejen pasivních posluchačů.

Pandemie COVID-19 nás přinutila najít 
nové řešení pro čtvrtý seminář De Facto 
(C4), který se měl uskutečnit na konci 
března 2020 v polském Lodži. Výzva pro 
nás všechny, protože nikdy nebylo možné 
akci úplně zrušit, což vyžadovalo rychlé 
přizpůsobení naší práce, s podporou 
bulharské NA.

Nyní partneři vyvinuli interaktivní online 
školení, které probíhá na vzdělávací 
platformě NTCenter. Začíná 1. srpna 2020 
a zúčastnění pedagogové budou schopni 
komunikovat a spolupracovat distančně.

https://defacto.space/
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Andy Stoycheff
Andy Stoycheff je jedním ze zakladatelů NTCenter. Má 
titul MBA v oboru Business Administration na Heriot-Watt 
University v Edinburghu a postgraduální vzdělání v 
pedagogice na Sofijské univerzitě St. Kliment Ohridski v 
Sofii.

Pracuje na výzkumných projektech a projektech 
souvisejících s vývojem a aplikací inovací v oblasti 
vzdělávání a odborné přípravy, od roku 2003.

Vyučuje podnikání a strategické plánování na Adam Smith 
College of Management v Sofii. Je ředitelem vysoké školy 
a dříve pracoval jako obchodní analytik, juniorský 
konzultant, senior konzultant a vedoucí týmu v 
manažerských poradenských společnostech.

Od roku 2015 vyvíjí metody a přístupy k učení založené 
na neurovědě, kognitivní vědě a kognitivní lunguistice, 
včetně zaměření na jevy misinformace a dezinformace.
 

National Training 
Center
NTCenter je soukromá společnost pro 
vzdělávání a odbornou přípravu 
dospělých založená v roce 1999 a 
věnuje se podpoře, rozvoji a propagaci 
inovativních postupů vzdělávání a 
odborné přípravy prostřednictvím 
výzkumných projektů v oblasti 
odborného a dospělého vzdělávání. To 
zahrnuje rozvoj a podporu 
mezinárodních výzkumných partnerství 
a projektů, koordinaci hlavních 
partnerství s dalšími vzdělávacími 
organizacemi a soukromým sektorem.

Mezi hlavní oblasti odborných znalostí v 
oblasti výzkumu a vývoje patří: 
metodiky školení pro vzdělávání a 
odbornou přípravu dospělých, systémy 
hodnocení založené na kompetencích, 
odkazování na EQF a ECVET, vývoj 
učebních osnov, vytváření učebních 
materiálů, vytváření obchodních her a 
případových studií, navrhování / 
vytváření / přizpůsobování obsah 
školení pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami (SEN), strategie 
výuky založené na kognitivních vědách, 
dezinformacích a dezinformacích v 
kontextu vzdělávání a odborné přípravy.

V roce 2004 získala NTCenter licenci na 
provozování Adam Smith College of 
Management a do poloviny roku 2017 to 
byl klíčový prvek jejích činností, který 
pomohl vybudovat velmi silný profil při 
navrhování vzdělávacích programů, 
vytváření obsahu školení a 
experimentování nově vyvinutých 
metodik u dospělých a odborných 
výcvik. Adam Smith College of 
Management se kvůli novým právním 
požadavkům stala samostatnou 
právnickou osobou a nyní funguje 
nezávisle.

NTCenter je zakládajícím členem 
neziskové organizace Education 
Network Association a podporuje 
klíčovou činnost nevládní organizace při 
poskytování mezinárodně 
akreditovaných certifikací ICT.

NTCenter je koordinátorem projektu 
společnosti De Facto. Více informací na 
https://www.ntcenter.bg/en/expertise/

Co bude dál?
Povinné sociální distancování v době pandemie COVID-19 
představovalo pro partnery novou výzvu:

Jak organizovat plánované akce pro veřejnost s cílem 
rozšířit a podpořit využívání výsledků projektu mezi 
různými cílovými skupinami a zúčastněnými stranami De 
Facto?

Zjevným řešením bylo nahrazení přímých událostí živými 
online webináři. První webináře hostil na konci června 
2020 polský partner AHE. V červenci a srpnu budou 
webináře pořádány bulharskými, belgickými, italskými a 
britskými partnery.

Přesto se v České republice a ve Slovinsku uskuteční dvě 
akce pro veřejnost.

Další informace o událostech naleznete na naší webové 
stránce v sekci https://defacto.space/news/

Projekt De Facto je spolufinancován Evropským programem Erasmus +. Tento projekt byl financován za podpory Evropské komise. 
Tato publikace vyjadřuje pouze názory autora a Komise nemůže být považována za odpovědnou za jakékoli využití informací 
obsažených v této publikaci.
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