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Naša tretja novička
V naši tretji De Facto novički boste deležni najnovejših 
informacij o naših projektnih rezultatih in aktivnostih. Kriza, 
povezana s pandemijo COVID-19, je pri projektnih 
partnerjih zahtevala nekaj sprememb in prilagoditev 
prvotno načrtovanega delovnega procesa, vendar smo se 
na koncu vsi uspeli prilagoditi novemu delovnemu okolju in 
tako zagotovili, da je kakovost projektnih rezultatov ostala 
na tako visoki ravni kot je bila prvotno načrtovana.

Projektni rezultati
Projekt De Facto se počasi izteka, mi pa smo ponosni in 
zadovoljni z rezultati našega dvoletnega popotovanja. Med 
samim projektom smo dobili vpogled in znanje o 
naravnem, nezavednem kognitivnem procesiranju novih 
delov (dez)informacij. Naše znanje o ustvarjanju in širjenju 
tako dezinformacij kot napačnih informacij je sedaj širše. V 
okviru partnerstva smo uspeli razviti orodja, namenjena 
opolnomočenju izobraževalcev pri njihovih prizadevanjih, 
kako učeče se posameznike podučiti o zaznavanju 
napačnih informacij in razvijanju kritičnega mišljenja.

Ključni rezultati projekta De Facto:

- znanstveno utemeljen okvir De Facto;
- algoritem zaznavanja v dveh oblikah: digitalni (spletna 
aplikacija De Facto Factification game) in analogni 
(družabna igra De Facto);
- študije primerov na temo dezinformacij, uporabljene za 
namene usposabljanja (igre na temo dezinformacij);
- nabor orodij za ustvarjanje dezinformacij;
- De Facto Priročnik za izobraževalce;
- De Facto Zasnova

Partnerji v projektu De Facto nenehno posodabljajo in 
vzdržujejo uporabniku prijazno spletno stran 
https://defacto.space/, na kateri so zbrani vsi projektni 
rezultati. Na voljo so v sedmih jezikih, in sicer bolgarskem, 
češkem, nizozemskem, angleškem, italijanskem, poljskem 
in slovenskem.

ČLANSTVO V SOMA

V mesecu marcu tega leta je projekt De Facto postal del Evropskega 
observatorija za raziskovanje dezinformacij na spletu (Družbeni 
observatorij za analizo dezinformacij in družbenih medijev – SOMA). SOMA 
dela s posebno platformo, ki jo uporabljajo predvsem vodilne medijske 
organizacije in preiskovalni novinarji po svetu.

Prepričani smo, da je tisto, kar lahko ekipi SOME ponudimo mi, predvsem 
naš edinstven pristop k dezinformacijam: ne zgolj preverjanje dejstev in 
virov, temveč tudi vpogled v možno motivacijo, kognitivne procese za 
poskus manipulacije in morebiten dolgoročni učinek s pomočjo 
izobraževanja in usposabljanja.

V središču
V mesecu januarju in februarju tega leta 
smo organizirali dva usposabljanja 
(C1&C2). Usposabljanj na osnovni ravni se 
je v Ghentu, Belgija, in Kroměříž na 
Češkem. V sklopu teh usposabljanj smo 
predstavili in razpravljali o znanosti, ki stoji 
za projektom De Facto, ter študijah 
primerov dezinformacij, ki so bile 
pripravljene v pomoč izobraževalcem pri 
njihovih učnih praksah. 

V mesecu marcu smo v Bolgariji izvedli 
napredno usposabljanje, na katerem pa so 
zaradi ukrepov za zajezitev širjenja korona 
virusa lahk soelovali le udeleženci iz 
Belgije, Bolgarije in Slovenije. Med 
usposabljanjem so izobraževalci poskusili 
razviti svojo lastno študijo primera.

Vsa usposabljanja so potekala v obliki 
delavnic, zaradi česar izobraževalci niso bili 
zgolj pasivni poslušalci, temveč so prevzeli 
aktivno vlogo.

Pandemija COVID-19 nas je prisilila k 
iskanju novih rešitev za četrto 
usposabljanje v živo De Facto (C4), 
katerega smo sprva nameravali izvesti v 
mesecu marcu na Poljskem. Vsi smo bili 
postavljeni pred velik izziv, saj si nikoli 
nismo želeli dogodka povsem odpovedati. S 
podporo bolgarske nacionalne agencije smo 
se novim izzivom tako uspešno prilagodili.

Partnerji smo skupaj razvili interaktivni 
spletni tečaj usposabljanja, ki je na voljo na 
učni platformi NTCentra. Prične se 1. 
avgusta 2020, omogoča pa medsebojno 
povezovanje sodelujočih in delo na daljavo. 

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


Andy Stoycheff
Andy Stoycheff je eden izmed ustanoviteljev NTCentra. Na 
Univerzi Heriot-Watt v Edinburghu je opravil MBA in 
dokončal podiplomski študij pedagogike na Univerzi St. 
Kliment Ohridski v Sofiji.

Vse od leta 2003 deluje na raziskovalnih projektih in 
projektih, povezanih z razvijanjem in uvajanjem inovacij v 
izobraževanju in usposabljanju.

Na Adam Smith College v Sofiji poleg opravljanja 
direktorske funkcije tudi predava podjetništvo in strateško 
načrtovanje. V preteklosti je delal kot poslovni analitik, 
svetovalec in vodja skupin v podjetjih, ki se ukvarjanju s 
svetovanjem pri vodenju.

Od leta 2015 razvija metode in pristope k učenju, ki 
temeljijo na nevroznanosti, kognitivni znanosti in kognitivni 
lingvistiki, s posebnim poudarkom na napačnih 
informacijah in dezinformacijah.
 

National Training 
Center
NTCenter je zasebno podjetje, ki se 
ukvarja z izobraževanjem in 
usposabljanjem odraslih. Ustanovljeno je 
bilo leta 1999, z raziskovalnimi projekti 
tako v poklicnem izobraževanju kot 
izobraževanju odraslih pa deluje 
predvsem na področju podpore, razvoja 
in spodbujanja inovativnega 
izobraževanja in učnih metod. NTCenter 
tako aktivno deluje na projektih z 
ostalimi izobraževalnimi organizacijami 
in zasebnim sektorjem v mednarodnem 
okolju.

Njihova primarna področja strokovnega 
raziskovanja in razvoja zajemajo: 
metodologije usposabljanja v 
izobraževanju in usposabljanju odraslih, 
sistemi vrednotenja na podlagi 
kompetenc, EQF in ECVET, razvoj učnih 
načrtov, izdajanje učnih gradiv, 
ustvarjanje poslovnih iger in študij 
primerov, 
oblikovanje/izdajanje/prilagajanje vsebin 
za usposabljanje učečih se 
posameznikov s posebnimi potrebami, 
učne strategije, ki temeljijo na kognitivni 
znanosti, napačnih informacijah in 
dezinformacijah v izobraževanju in 
usposabljanju.

Leta 2004 je NTCenter dobil dovoljenje 
za upravljanje Adam Smith College of 
Management. Vse do srede leta 2017 je 
bilo to ključen element njihovega 
delovanja in tako pripomoglo k 
vzpostavitvi dobrega ugleda na področju 
oblikovanja programov za usposabljanje, 
učnih vsebin in eksperimentiranja z novo 
razvitimi metodologijami tako v 
poklicnem izobraževanju kot 
izobraževanju odraslih. Zaradi zakonskih 
zahtev je Adam Smith College of 
Management sedaj postal samostojna 
pravna oseba in sedaj deluje 
samostojno.

NTCenter je ustanovni član neprofitne 
organizacije Education Network 
Association in deluje v podporo 
dejavnostim nevladnih ustanov pri 
zagotavljanju mednarodno priznanih in 
akreditiranih IKT certifikatov.

NTCenter je prav tako koordinator 
projekta De Facto. Več informacij je na 
voljo na tej povezavi: 
https://www.ntcenter.bg/en/expertise/

Kaj nas še čaka?
Omejevanje socialnih stikov v času pandemije 
koronavirusne bolezni je projektne partnerje postavilo pred 
nov izziv:

Kako organizirati načrtovane multiplikativne dogodke, ki so 
namenjeni širjenju projektnih rezultatov med različnimi 
ciljnimi skupinami in deležniki?

Ena izmed rešitev je bila, da se tovrstne dogodke v živo 
nadomesti s spletnimi seminarji. Slednjega je najprej 
izvedel poljski partner AHE, v juliju in avgustu pa jih bodo 
izvedli tudi v Bolgariji, Belgiji, Italiji in Veliki Britaniji.

V dveh državah - v Sloveniji in na Češkem - pa bodo 
multiplikativni dogodki lahko potekali v živo.

Na spodnji povezavi si lahko o tem preberete več: 
https://defacto.space/news/
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