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ВЪВЕДЕНИЕ
Проектът De Facto е резултат от сътрудничеството между 7 партньорски
организации: Национален учебен център (БГ), New Service (IT), Euroface Consulting
(CZ), The Learning Machine (UK), Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Lodzi (PL),
Arteveldehogeschool (BE) и Ljudska univerza Velenje (SI). Създадохме набор от
дидактически материали, инструменти и напътствия за преподаватели.
Дългосрочната ни цел е да им помогнем да развият компетентности, които да им
позволят да разпознават некоректната (съзнателно или несъзнателно)
информация, леснодостъпна чрез социалните медии и множество популярни
интернет страници.
Като разполагат с нови знания и подходи, преподавателите ще могат да помагат
на студентите да бъдат компетентни, критични, грамотни във всички видове
медии. Днес обучаваните и студентите често страдат от недостиг на време, поради
което използват в обучението си различни интернет ресурси и източници, които
могат да бъдат доста ненадеждни. Проблемът, който се опитваме да решим, е как
да предпазим системата на образование и обучение от фактически неточната
информация. Осъзнаваме двойната заплаха - от една страна за обучаваните, които
използват неволно такава информация за своите учебни проекти, от друга страна
- преподавателите и обучителите, които я използват за създаването и
подготовката на уроците си, както и за да оценяват заданията на обучаваните.
Неспособността да се различат верните от неверните източници, факти и събития
има тежко отражение върху обществото.
В настоящото Ръководство се опитваме да предоставим на преподавателите набор
от дидактически материали и инструменти, които те могат да използват за
подобряване на критичното мислене и намаляване на вредното въздействие от
излагането на мисинформация и дезинформация.

Ръководството е налично на английски, български, словенски, холандски, чешки,
италиански и полски език. Ползвайте дигиталните версии или насочете колегите
си към тях на https://defacto.space/bg/home-bg/.
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1. МЕТОДОЛОГИЯ
1.1 ПОДХОД
Съчетаваме нашия опит в сектора с подбрани изследвания в областта на
когнитивната наука в опит за създадем практически решения, които да позволят
на преподаватели, обучители и техните обучавани да разберат по-добре
когнитивните процеси, какво ги отключва, какви са склонностите и
ограниченията.
Според Енциклопедия Британика когнитивната наука е интердисциплинарно
научно изследване на съзнанието и интелекта. То включва идеите и методите на
психологията, лингвистиката, философията, компютърната наука, изкуствения
интелект, невронауката и антропологията. Понятието познание като научен
термин се отнася до различните видове мислене, включително участващите във
възприемането, решаването на проблеми, ученето, вземането на решения,
използването на езика, както и в емоционалните преживявания.
Хората, които биват подлъгани от фалшивата информация, не знаят какви
механизми стоят зад успешната измама. Важно е да се разбират причините защо и
как се създава фалшива информация и как тя влияе върху върху набелязаната
аудитория, за да може активно да се разкрива тази информация и да се
противостои на въздействието й.
Категоризиране на невярната информация въз основа на намерението:
● Мисинформацията е невярна информация, която обаче няма намерение да
причини вреда. Например, някой може да разпространи информация в
интернет без да знае, че тя е невярна и с намерение да услужи. Според
определението, мисинформацията се разпространява без намерение за
измама.
● Дезинформацията е невярна информация, която създадена или
разпространявана нарочно с изричната цел да нанесе вреда. Създателите на
дезинформация обикновено се водят от политически, финансови,
психологически
или
социални
мотиви.
Дезинформацията
се
разпространява с намерението за измама.
Нашата цел е да повишим чувствителността към мис- и дезинформацията в
образованието.
Подходът ни включва научни концепции и констатации от 4 ключови стълба:
рамките като мисловни контексти, мотивирано познание, системна причинност,
еквивалентни и емфазни рамки.
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1.2 DE FACTO СТЪЛБОВЕ
РАМКИТЕ КАТО МИСЛОВНИ КОНТЕКСТИ
Рамките са добре позната концепция в социалните науки. Нашето съзнание
възприема и оценява обекти, действия и факти всяка секунда като ги сравнява
спрямо собствените рамки. Рамките влизат в действие винаги когато процесът на
комуникация или възприемане се отнася към тях. Рамките са преките пътеки,
които ускоряват мисленето. Нашето съзнание се стреми към ефективност, поради
което използва “невронните магистрали”, следвайки линията на най-малкото
съпротивление на химическите реакции по невронната пътека. Рамките и тяхното
прилагане влияят върху мисленето. Системите ни от вярвания - лични, културни,
политически, етични, религиозни - се състоят от устойчиви рамки.
George Lakoff (2010, 71), американски когнитивен лингвист и философ, описва
рамката за болница, която включва: лекар, медицинска сестра, пациент, посетител,
рецепционист, операционна, болнична стая, скалпел и др. На нивото на
взаимоотношенията се описва специфичното, което се случва в една болница,
например лекарят оперира пациент в операционната със скалпел. Тези структури
са реализират физически в невронните вериги на мозъка. Цялото ни знание е
основано на рамки и всяка една дума се определя посредством рамките, които
активира невронно. Мисленето и говоренето включват използването на рамки.
Доколкото рамките съществуват в системи, отделната дума обикновено задейства
не само определящата я рамка, но също и голяма част от системата, към която тази
рамка принадлежи.
За да разберете по-добре рамките и тяхната употреба разгледайте
внимателно следните примери:
1. Много хора възприемат Тръмп като политик, който често използва лъжи и
дезинформация. Веднъж създадена подобна рамка, мозъкът бързо помества
в нея всяко ново твърдение на Тръмп като измама. Това е краен пример за
рязко прекъсване на съзнателното познание - много силната рамка не
оставя време/място за задълбочено проучване на съдържанието.
Този пример може да бъде използван и за целите на противоположния
политически разказ, от привърженици на Тръмп, за които неговите
изказвания само укрепват собствената им рамка за него.
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2. Политическите и идеологическите рамки са изключително силни. Хората
имат склонност да се придържат към лявоцентристки или дясноцентристки
политически убеждения през целия си живот, в зависимост от влиянието на
заобикалящата среда по време на детските и юношеските им години.
Доминантната рамка, която се създава в ранна възраст, продължава да се
утвърждава до края на живота.
3. Броят на продаваните електрически пътнически автомобили се увеличава с
всяка изминала година. В интернет могат да се намерят много за и против.
Помислете с кои рамки са свързани аргументите, че електрическите
автомобили са решение на проблема със замърсяването на въздуха.
4. Различните системи от вярвания създават рамки. Идентичността също
може да е свързана с тях: например ортодоксалните евреи се чувстват
застрашени от ваксините.
5. Съществуват рамки на активистите срещу климатичните промени, на
банкерите и корпоративните магнати, на имигрантите, рамка на войната.
Всяка от тези рамки съдържа специфични елементи, а заедно формират
сложна екосистема.
СИСТЕМНА ПРИЧИННОСТ
Системна причинност е когато едно събитие възникне като резултат от сложни
причинно-следствени връзки. Тя се различава от директната причинност, която
обяснява събитията по-просто, чрез пряката връзка причина-следствие, лесна е за
разбиране и е представена в граматиките на всички езици по света (Lakoff, 2016).
Системната причинност е по-сложна и трябва да се изучава. Не можем да я
възприемаме
пряко
посредством
сетивните
канали
на
зрението/слуха/обонянието/допира. Например, глобалното затопляне е резултат
от много причини и не може да бъде разбрано без да се представи като система.
Глобалното затопляне е сложно явление, мрежа от взаимнозависими причини.
Последиците му се разкриват по много свързани начини.
За системната причинност допринасят множество фактори, чието пряко причинно
действие не е голямо и не оказва забележим ефект; но малката причина в една
система се прибавя към голямата.
Обясняването на събития чрез директната причинност може да води до погрешни
заключения, неверни и невалидни аргументи. По-голямата част от
дезинформацията не е двоична по характер (черно - бяло, да - не) и когато
осъзнаваме, че много проблеми произтичат от системата, към която принадлежат,
можем да ги разгледаме чрез системната причинност.
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За да разберете по-добре системната причинност и нейното приложение
разгледайте внимателно следните примери:
1. Не съществува една причина за разликите в хранителните предпочитания
на хората - те се определят от множество фактори. Например, колкото и
отделянето на един фактор и опитът да се изгради “противоположен” стил
на хранене да изглежда като силен инструмент, в действителност само
разкрива слабостта на умението да се изгражда аргументация. Често хората
с наднормено тегло биват обвинявани, че трябва просто да спрат да ядат и
да започнат да спортуват. В същото време са налице достатъчно
доказателства, че затлъстяването е сложен проблем, върху който влияят
различни фактори и не съществуват бързи и лесни решения за много от
страдащите.
2. Разгледайте сложната същност на ваксините и високоспециализираното
знание, което е необходимо, за да се разбере как работят лекарствата
ваксините работят. Попитайте обучаваните какво мислят по въпроса: Каква
е
стойността
на
съвета/мнението,
което
предоставят
непрофесионалистите? Може ли обикновен човек да разбере
фармакологичните свойства на една ваксина? Обяснете какво означава
“анекдотичен пример”. Обяснете какво е научно доказателство.
3. Истинските причини за едно бедствие не винаги се виждат и са ясни на пръв
поглед, но хората са склонни да вярват на преки наблюдения. Съществуват
много смели спекулации за причините, довели до пожара в Нотр Дам през
2019, но повечето от тях са основани на много опростени причинноследствени връзки, а някои дори посочват една-единствена причина.
4. Създаването на диаграма ишикава заедно с групата обучавани помага да се
представят иначе сложните и ненаблюдаеми вериги от причини и
следствия и подпомага ученето. Известно е, че мозъкът не може да изведе
причини и следствия, които не се наблюдават пряко, но лесните примери и
упражнения могат да го подготвят активно да търси такива връзки по други
пътища на познанието.

МОТИВИРАНО ПОЗНАНИЕ
Изследванията показват, че мотивацията влияе върху познанието в няколко
посоки, включително върху това как възприемаме себе си и другите, както и върху
груповите взаимоотношения. Често приписваме на себе си и близките си в
нереалистично висока степен наличието на положителни черти като
приветливост, моралност, привлекателност. Тази склонност се среща у много хора,
например повече от 90 % от университетските преподаватели вярват, че работата
им превъзхожда тази на колегите им, а пък лекарите със свръхувереност оценяват
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медицинските си познания (Dunning, 2004). Тези случаи показват, че целите и
нуждите на индивида определят мисленето му в съответствие с желаните
заключения. Ясно е, че мотивацията може да ръководи познанието.
Мотивацията не само определя какво, но и как мислят хората. Класическите
социално психологически изследвания твърдят, че мотивираното познание е
всеобхватно - мотивацията влияе върху широк спектър от преценки и възприятия
(Hughes, Zaki, 2016). Ако познанието е мотивирано или пристрастно, то ще следва
настоящата нужда на индивида от постигането на определена цел, защото целите
и нуждите определят индивидуалното мислене.
За да разберете по-добре мотивираното познание и неговото приложение
разгледайте внимателно следните примери:
1. Замислете се колко е важна ролята на известните личности (в която и да е
област) при формирането на нагласи и отношения. Хората са склонни да
възприемат мнението на известната личност, на която са почитатели, като
заслужаващо доверие и често пъти дори не поставят под съмнение
съдържащата се в него информация.
2. Една от основните причини конспиративните теории да привличат голям
брой последователи дори при липсата на каквито и да е доказателства за
техните твърдения (или обратното - когато има силни доказателства, които
ги оборват) е, че те се разпространяват от членове на собствената група,
единомислещи или от изтъкнати публични личности.
3. Ако някой стане жертва на джебчийство, за извършването му обикновено
биват обвинявани аутсайдери (хора извън местната общност, имигранти,
бездомници).
4. Децата често смята своята майка за най-красивата и умната, баща си за найсилния, колкото и да е очевидно, че това може да не е вярно. Но уважението
и доверието към техните фигури е достатъчно да упражни влияние върху
когнитивните функции на децата им.
5. Хората са склонни да различават и припознават положителните резултати
от своята работа и дейност, но да се разграничават от провалите и да ги
отдават на външни фактори.

ЕКВИВАЛЕНТНИ И ЕМФАЗНИ РАМКИ
Когато хората взимат решения въз основа на твърдения, аргументи, действия,
резултати, това може да е свързано с рамките на представяне на последствията от
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решението. Те могат да бъдат представени по различни начини. Еквивалентните
рамки се отнасят до логически еквивалентни твърдения, които обаче са изразени
по различен начин. Именно различният начин може да промени предпочитанията.
Емфазните рамки могат да предопределят различна преценка, в зависимост от
това върху кой аспект на твърдението съзнателно се акцентира.
Kahneman и Twersky (1981) твърдят, че рамката, възприетата от този който взима
решението, се контролира частично от формулировката на проблема и частично
от нормите, навиците и личните му характеристики. Това означава, че
предпочитанията могат да бъдат променяни, а решението - да бъде подведено в
желаната от манипулатора посока. Kahneman и Twersky също така проучват
въздействието на различните начини на изразяване на твърдения с еднакво
значение и показват как взимането на решение може да бъде вписано в различни
рамки, водещи и до различни предпочитания.
Експериментът, проведен от Kahneman и Tversky включва две групи хора. И на
двете е представена следната ситуация:
Представете си, че САЩ се подготвят за епидемия от необичайна азиатска болест,
която се очаква да убие 600 души. Предложени са две различни програми за борба
със заболяването. Предполагаемите научни резултати от програмите са
следните:
●

Първата група трябва да избере между две програми, А и Б.

В зависимост от техния избор, това означава че в група от 600 души:
– според програма A: “200 души ще бъдат спасени”
– според програма Б: “1/3 е вероятността да бъдат спасени 600 и 2/3 е
вероятността да не бъде спасен никой”
Програма A е подкрепена от 72%, а програма Б от 28%.
●

Първата група трябва да избере между две програми, В и Г.

В зависимост от техния избор, това означава че в група от 600 души:
– според програма В: “400 души ще умрат”
– според програма Г: “1/3 е вероятността никой да не умре и 2/3 е вероятността да
загинат 600 души”
Програма В е подкрепена от 78%, а програма Г от 22%.
Забележете:
●

Програми A и Б са логически и математически идентични. Програми В и Г
също са логически и математически идентични. Оттук следва, че изборът е
само илюзорен.
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●

Програми A и В са сходно рамкирани като сигурен изход (спасени срещу
починали), а програмите Г и Д също са в сходни рамки като
неясен/несигурен изход (вероятност).

Става ясно, че се предпочитат решенията, представени с оглед на очаквания брой
спасени животи (група 1), за разлика от решенията, представени с оглед на
очакваните смъртни случаи (група 2).
За да разберете по-добре еквивалентните и емфазни рамки и тяхната
употреба разгледайте внимателно следните примери:
1. В телевизионен видео репортаж с кръгче на екрана се привлича нашето
внимание към определена част от видеото, което подвежда мозъка и той
автоматично изключва важната информация от останалото зрително поле.

2. Банките рекламират лихви по кредити в размер на 1.5% на месец, като
избягват по-съдържателната и обикновено използвана за сравнения
годишна лихва (18%), като тази еквивалентна рамки цели да внуши
приемливост на лихвата. В крайна сметка, тя е САМО 1.5%, нали?

3. Често срещана практика в по-слабо регулираните икономики е мобилните
оператори да поддържат скрити такси и да задържат потребители, като ги
принуждават да използват услугите им дългосрочно и без възможност за
промяна на доставчика. Това никога не се рекламира, макар и да е
съществена част от предложението, като по този начин се прилага
емфатична рамка. Подобни практики могат да бъдат наблюдавани и при
предлагането на софтуер, при което дадена програма е съвместима само със
софтуер от същата марка.

Внимание: Тази част се разработва непрекъснато и нови примери за четирите
стълба се добавят непрекъснато в английската версия на Ръководството.
Можете да я откриете на уебсайта на De Facto https://defacto.space/zone-1framework/
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2. ИДЕЙНА РАМКА ОСНОВАНА НА КОГНИТИВНАТА НАУКА
Всички ресурси и инструменти, създадени от De Facto, си основават на един или
повече от стълбовете на De Facto. С помощта на тези 4 основни концепции можем
да разберем как работят мис- и дезинформацията.
За да обхванем и работим ефективно със сложния проблем за мис- и
дезинформацията я подредихме в 11 вида според съдържанието.
2.1 ВИДОВЕ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ

Всяка информация, която умишлено или не е създадена да заблуждава или вреди,
може да бъде отнесена към един от 11-те вида дезинформация. Тази класификация
е в основата на модела De Factо, фокусиран върху образованието и обучителния
процес.
11 ВИДА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
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Таблицата може да бъде видяна и на следния адрес: https://defacto.space/bg/io1a-bg/.
Ако искате да разгледате и откриете нашата колекция от примери за различните
видове мис- и дезинформация, посетете https://defacto.space/bg/io1-g-bg/

2.2 ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ ДЕЗИНФОРМАЦИЯ И ВИДОВЕ СЪДЪРЖАНИЕ
De Facto се фокусира предимно върху умишлено създаваната и разпространявана
фалшива информация. За целите на нашето проучване, чийто основен фокус е
образованието, разпределяме дезинформацията в три категории:
● съдържание, което е извадено от контекст (ЗЕЛЕН кръг О)
● манипулирано съдържание (ОРАНЖЕВ кръг О)
● изфабрикувано съдържание (ЧЕРВЕН кръг О)
За разлика от оригиналната матрица на дезинформацията (Wardle, 2017), в която
някои от тези видове са смесени с други, ние считаме, че тези три категории в
действителност са първото ниво на класификация, като видовете съдържание
(IO1-А. 11 вида дезинформация) е подредено йерархично под тях. Задължително
трябва да отбележим, че сме разширили оригиналната номенклатура на видовете
съдържание.
Изваденото от контекст съдържание съдържа в себе си някаква истина, но
поставена в грешен контекст (като цяло съответства на мисинформация).
Манипулираните и изфабрикувани видове съдържание частично или изцяло
не отговарят на истината, с нарастваща степен на отклонение от нея.
С основание бихме могли да очакваме, и през цялото време това беше нашата
работна хипотеза, че докато изваденото от контекста съдържание би могло да
започне своето съществуване с чисти и доброжелателни мотиви, то
манипулираното съдържание предполага определена степен на умисъл, в която
мотивите биха били двойствени и като контрапункт откриваме малко или изобщо
никакви доказателства, че изфабрикуваното съдържание съдържа в себе си други
мотиви освен да навреди и измами.
Освен това някои видове съдържание еднакво добре попадат в една или повече
категории, оттук и припокриванията в диаграмата на Вен:
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2.3 ИНФОРМАЦИОННИ МЕДИИ ИЛИ ИНФОРМАЦИОННИ НОСИТЕЛИ
Създадохме списък с носители, или видове медии, които с голяма вероятност биха
могли да бъдат открити в образователен или обучителен контекст. Тъй като
нашият фокус е върху прагматичния подход към дезинформацията, е полезно да
се разбере кои са най-вероятните носители/средства/медии, в които
дезинформацията може да се срещне и да битува. Носителите са групирани по
тяхното преобладаващо свойство.

A. Традиционни печатни и ефирни медии (само
традиционните, не включва дигитални версии на съдържанието)
1.
2.
3.
4.

Вестници и списания
Плакати и листовки
Радиостанции
Книги, ръководства (печатни)

B1. Дигитални: дигитални социални медии
1.
2.
3.
4.

Социални медии (постове, туитове, публикации)
Социални медии отворени групи за дискусии
Социални медии затворени групи за дискусии
Видео клипове в социални платформи за видео споделяне

B2. Дигитални: дигитални други
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вестници/списания
Списания с рецензии
Научни/изследователски публикации
Хранилища с научни/изследователски публикации (срещу заплащане)
Уеб сайтове на публични институции (статии, видео, данни)
Наднационални организации (напр. Организация на обединените нации,
Европейски съюз, Организация за икономическо сътрудничество и развитие и
др.)
7. Уеб сайтове на правителството и правителствени агенции
8. Уеб сайтове на частни организации (статии, видео, данни)
9. Лични уеб сайтове (блогове, влогове)
10. Енциклопедии и хранилища на знания (енциклопедии, речници, Уикипедия)
11. Професионални групи за дискусии
12. Подкасти в хранилища за подкасти
13. Специализирани сайтове за образование (видео уроци и т.н.)
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B3. Дигитални: дигитално образование (предлагаме нова
категория, в настоящите графики тези носители са в
категория В2. дигитални други)
1.
2.
3.
4.
5.

Онлайн системи за обучение и дигитални платформи за обучение, хоствани от
самата обучаваща институция
Ръководства (дигитални)
Сайтове за споделяне на домашни/курсови работи
Неформални разбирателства за споделяне на домашни/курсови работи (в
затворени групи училищни/класове)
Специализирани университетски хранилища с изследователски разработки (с
отворен достъп)

C. Устни
1.
2.
3.
4.

Слухове и клюки
Информация, споделяна в семейството и между поколенията
Лични/неформални групи за обсъждане
Професионални групи за обсъждане

Тези информационни носители са представени във вид на матрица. Дълго
обсъждахме и все още не сме решили доколко е подходящо добавянето на още една
категория (дигитално образование), която да съдържа непосредствената (от
гледна точка на обучавания) система за управление на обучението (LMS) или
дигиталната платформа на обучителната институция. За момента тези видове са
отнесени към категорията “дигитални (други)”.

2.4 ПОТЕНЦИАЛ ЗА ВРЕДА НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯТА В ОБРАЗОВАНИЕТО
Когато пристъпихме към задачата да определим свързаните с образованието
области, които будят тревога от гледна точка на мис- и дезинформацията, целта
ни беше да предложим ясен и изчерпателен обзор на различните проявления на
въздействието. И да стигнем до там, че да знаем повече за това кои видове
информация имат по-висок потенциал за въздействие и какъв точно е характерът
на вредата.
Важно е да се отбележи, че даден пример може да се отнася до повече от един
аспект!
Описание и примери за образователните слоеве можете да намерите тук.
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3. КОЛЕКЦИЯ ОТ ИНСТРУМЕНТИ И ПРАКТИЧЕСКИ СЪВЕТИ
3.1 МОДЕЛ EGGSHELL
Моделът Eggshell е част от идейната рамка на De Facto и възникна, когато
осъзнахме, че заедно с теорията се нуждаем от практически инструмент. Като
такъв Eggshell моделът е разделен на две основни части - Предмет и Структура.
Всяка от тях съдържа 4 елемента, което прави общо 8 елемента (заглавие,
актуалност, съдържание, медия, автор, текст, метрики, източник) или тематични
зони. Когато се използват в съчетание те позволят да се направи проверка на
достоверността на всякакъв вид информация. Моделът е допълнен от серия
въпроси за всеки елемент, които подпомагат и напътстват проверката и оценката
на информацията. Когато процесът бъде отработен, тези напътствия стават
излишни и всеки може сам да го извършва.
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Приложение на модела Eggshell:
- в клас или като индивидуално/групово задание, когато целта е да се оцени
доколко информацията е вярна или не и дали принадлежи на източника, към
който е отнесена;
- при работа с казусите на De Facto;
- в ситуации, при които са необходими умения, свързани с информационна,
медийна и и дигитална грамотност;
- за осъзнаване и насочване на вниманието към основните елементи и показатели
за манипулация и дезинформация;
- за създаване на навици у обучаваните да задават изчерпателни въпроси и да
бъдат любознателни към всичко чуто и видяно;
- може да бъде видян в комплекта когнитивните карти или на уебсайта на De Facto.
Моделът Eggshell е съпроводен от списък с практически въпроси, които могат да
помогнат за установяване на достоверността на информацията. Въпросите са
разпределени според двете основни части на модела и следват всеки един от
неговите елементи. Вижте ги на https://defacto.space/bg/io1-f-bg/.
3.2 КАЗУСИ
Колекцията от казуси на De Facto наричаме “Игри на дезинформация”.
Разработихме 35 индивидуални казуса в 7 ключови области - храни, зелени
автомобили, ядрени електроцентрали, изкуствен интелект, ваксини, бедствия,
химически следи. Това са специализирани казуси с много специфична структура.
Всеки един от тях е изграден около основен сблъсък на мнения, противоречива
тема. Ресурсите са реално съществуващи - статии, видеоматериали, блогове,
изображения и реклами, и др., които са внимателно подбрани и балансирани, така
че да отразяват равностойно и да подкрепят с аргументи и двете гледни точки в
спора. Методите на преподаване се използват за да подредят процеса на учене, да
ръководят и напътстват обучаваните как да търсят, обработват, оценяват
различните видове ресурси и да си създават информирано мнение. В хода на този
процес те научават за когнитивната наука, техниките на манипулация и дори да
използват специални инструменти за да се опитат сами да създадат
дезинформация или да анализират информация. Казусите са налични на 7 езика.
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Приложение на казусите:
- в клас;
- смесено в клас и за домашно;
- когато трябва да приложите учебни методи с повече фокус върху ангажираността
и интерактивността, за да стимулирате груповата работа;
- за изграждане на ключови компетентности за информационна, медийна и
дигитална грамотност;
- да се въведат и представят 4-те когнитивни стълба и тяхната роля за
мисинформацията, дезинформацията и манипулацията;
- за развиване на уменията за критично мислене;
- за практикуване на умения за дебат и изграждане на конструктивен спор;
- когато е необходимо да се акцентира върху разликата между факти, мнения и
вярвания и да се установи уважение и търпимост към различното мнение;
- да се изгради обща нетърпимост към дезинформацията;
- да се представи спектър от спорни теми, които са популярни и често срещани в
публичното пространство;
- като модел чрез който да създаде свой казус по различна тема;
- като възможност да се изтъкне опасността от дезинформацията и
манипулацията, както и да се представи идейната рамка на De Facto.

Заповядайте да разгледате и изпробвате поне един от казусите:
Казус: Всичко за храните
Казус: Зелени автомобили
Казус: Изкуствен интелект
Казус: Отразяване на бедствия
Казус: Проблемът за (задължителните) ваксини
Казус: Кемтрейлс - фантастика или истинска опасност?
Казус: Силата на атома
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3.3 СЕТ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
Сетът за създаване на дезинформация е самостоятелен инструмент, който се
основава на идейната рамка. В него са използвани видовете дезинформация и са
представени инструкции как да се планира, измисли и създаде мис- и
дезинформация. Инструкциите съдържат 4 етапа на производство на
дезинформация и включват препратки към предложените инструменти, които
могат да бъдат използвани за целта. Въпросът дали и до каква степен е приемливо
да се дават инструкции за създаване на дезинформация е етичен. Даваме си сметка,
че тези инструменти и ресурси са публично достъпни и за нас като общество ще
бъде полезно ако обучаваните знаят как работи дезинформацията. Искаме да
подчертаем, че нито окуражаваме, нито одобряваме създаването на
дезинформация, но смятаме, че познаването на процеса е ефективен начин за
учене.

Приложение на сета за създаване на дезинформация:
- да се прилага винаги внимателно и отговорно, като се подчертават
потенциалните опасности и рискове от прилагането на тези техники извън
контролираната среда и затворената група;
- да се поставят обучаваните в ролята на онези, които създават и разпространяват
информация;
- да се разбере процесът и решенията, които влияят върху ефективността на
желаната манипулация;
- да се подпомогне разбирането на възможните мотиви, които водят създаващите
и разпространяващите дезинформация и манипулация;
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- да се акцентира върху това колко е лесно да се създава фалшива информация и
да се проследят опасностите и възможните щети;
- да се използва заедно с казусите на De Facto case studies, като дейност с висока
учебна стойност и състезателен характер;
- като средство за изграждане и развиване на ключови компетентности и умения
в областта на информационната, медийната и дигиталната грамотност.

3.4 КОМПЛЕКТ КОГНИТИВНИ КАРТИ
Комплектът когнитивни карти е нов инструмент, който първоначално бе
замислен като помощен ресурс при създаването на казусите. Той се оказа много
полезен по време на обученията на De Facto за преподаватели и прерастна в
самостоятелен инструмент. Комплектът съдържа карта-схема, 4 карти с
ключовите елементи и инструменти от идейната рамка и 4 карти с описания и
примери за 4-те стълба на De Facto: рамките като мисловни контексти,
мотивирано познание, еквивалентни и емфазни рамки, системна причинност (виж
част 1.2). Картите са налични на хартиен носител, а също така и като дигитален
комплект, на 7 езика.
Приложение на комплекта когнитивни карти:
- като хартиени копия;
- като дигитални копия;
- за представяне на 4-те когнитивни стълба и примери за тях;
- за представяне на всички практически елементи от идейната рамка на De Facto;
- при създаването на дезинформация за учебни цели, както и при проследяването
на свързаните с нея рискове, въздействие и опасности;
- при обучение как да разпознаваме и да се предпазим от дезинформация;
- за да покажем колко сме податливи към мис- и дезинформацията във
всекидневието си и по какъв начин и колко бързо работят когнитивните процеси;
- като спомагателен инструмент, който помага да разберем как мозъкът обработва
информацията и какви са елементите, които влияят върху този процес;
- като основен ресурс при работата с De Factо казуси;
- като преподаватели, да разберем как и защо студентите реагират по определен
начин, когато са изложени на информационни стимули или когато самите те
представят информация.
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3.5 УЕБ ПРИЛОЖЕНИЕ
Нарекохме приложението the Factification Game. Това е игровизирана разработка,
достъпна през браузър, и позволява всеки да изпита уменията си за разпознаване
на дезинформация. Потребителят може сам да избира на колко въпроса да
отговори, като получава отговор “вярно” или “невярно”. Бутонът за обратна
връзка представя подробно обяснение на характера и механизма на на действие
на възможната дезинформация или манипулация. В края на всяко ниво
потребителят получава краен резултат (през цялото време напредъкът се показва
по удобен начин) и може да види обяснение на постижението си с препратки към
всеки един от 4-те когнитивни стълба на De Facto. Колкото по-висок е резултатът,
толкова по-умел е потребителят с разпознаването на мисинформацията и
дезинформацията.
Употреба на уеб приложението:
- за разчупване на леда и подготовка на обучаваните за предстоящия урок по
темата за дезинформацията;
- да предизвикате обучаваните да се съревновават помежду си;
- да представите 4-те когнитивни стълба и да покажете как да бъдат упражнявани
чрез играта;
- да ангажирате и включите обучаваните, които проявяват повече интерес, в
създаването на твърдения, с които да се попълва базата-данни на играта.
Връзка към играта https://defacto.space/webapp/play.html
3.6 НАСТОЛНА ИГРА
Настолната игра De Facto е предназначена за работа в клас, като обучаваните се
редуват да отварят картите, до обсъждат тяхното съдържание и напътствани от
учителя да научават за мис- и дезинформацията и манипулацията. Участниците
възприемат различни роли за да бъде по-интересна играта, като напредват по
таблото, с цел първи достигнат до центъра или да съберат повече точки за
определено време. Това е тактилна версия на уеб приложението, създадено за
групова употреба и учене под наблюдение.
Приложение на настолната игра De Facto:
- в клас и винаги в група;
- винаги в присъствието на учител-модератор;
- за разчупване на леда, когато е свързана с темата на заниманията в клас;
- за представяне на идеята за дезинформацията и обучаване как да се оценяват
различните видове информация;
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- за представяне на обучаваните на когнитивните процеси (с помощта на 4-те
стълба) и защо посочваме някои елементи като предупредителни сигнали за
дезинформация и манипулация;
- когато има нужда да бъдат предизвикани обучаваните, с помощта на примерите
от играта, да разпознават често срещани източници на мис- и дезинформация във
всекидневието си.
3.7 РАБОТНИ ПЛАНОВЕ
Работните планове на De Facto са своеобразен комплимент към всички колеги преподаватели и изследователи, които биха желали да повторят или надградят
нашата работа. В този инструмент са очертани подходът и методологията, които
ни ръководеха по време на проекта De Facto. Случваше се да подходим с определена
нагласа как трябва да бъде създаден съответния интелектуален продукт, какви да
бъдат включените в него задачите, и в процеса на работа да открием по-добър (или
по-бърз, по-ефикасен, по-задълбочен) начин за постигане на желаните резултати.
Работните планове отразяват този процес, така че колегите, които решат да
повторят стъпките ни да бъдат предупредени за рисковете и предизвикателствата
и да могат да ги извървят успешно.
Приложение на работните планове:
- като ръководство за преподаватели и изследователи, които желаят да се
запознаят с процеса на разработване;
- за ефикасно и бързо надграждане на De Facto;
- за създаване на производни или сродни на съществуващите продукти на De Facto.

3.8 ПРОУЧВАНЕ СРЕД ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ОБУЧАВАНИ
(като общ източник на информация)
Проучването на De Facto е проведено онлайн с две основни целеви групи и затова
включва два въпросника - за преподаватели и за обучавани. То е замислено да
проучи и осветли нагласите и практиките на преподаватели и обучавани относно
учебните задания, които изискват търсене, обработване и оценяване на
информация. Проучването ни помогна да разберем какви са предпочитаните
видове и източници на информация, как се използват те, колко време обикновено
се отделя на всяко задание, доколко достоверността на информацията или избора
на източници е част от процеса на оценка.
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Могат да бъдат използвани и още два онлайн документа:
Връзка към Обобщение и анализ на проучването

Връзка към Практически препоръки за преподаватели - може да използва от
преподаватели за подобряване на тяхната практика.
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Приложение на двата документа:
- за информиране и подобряване на преподавателската практика с оглед на
информационните източници и качеството на информацията;
- за споделяне на идеи как да бъдат ангажирани студентите по темата за
дезинформацията и да бъдат поощрени добрите практики при работа с източници
за учебните задания;
- да се разберат трудностите, пред които сме изправени, и защо някои нагласи и
навици е трудно да бъдат променени.

3.9 ВЪНШНИ ИНСТРУМЕНТИ
По време на проекта събрахме богата колекция от външни инструменти, които са
свободнодостъпни онлайн. Те могат да бъдат използвани като допълнителни
инструменти, заедно с инструментите на De Facto, в учебния процес по темата за
дезинформацията.
Можете да ги разгледате в Нашата колекция от инструменти на уебсайта на De
Facto: https://defacto.space/zone-2-tools/
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Това ръководство представя общата идейна рамка, основана на когнитивната
наука, инструментите и кратки препоръки как могат да бъдат приложени те в
образователен и учебен контекст. Всички проекти са създадени да подпомогнат
разбирането на характера и процеса на мисинформация и дезинформация, както и
опита да им се противостои. Проблемът с мис- и дезинформацията е повсеместен,
ето защо разработването на ефикасен подход към тях е от съществена важност за
преподавателите. С нашата колекция от инструменти поощряваме
информационната грамотност (медийна и дигитална грамотност, както и
критическо мислене) на преподавателите и студентите.
Тук представяме четирите стълбове, основани на когнитивната наука (рамките
като мисловни контексти, мотивирано познание, еквивалентни и емфазни рамки,
системна причинност), както и някои примери, чрез които да бъдат разбрани подобре. С помощта на това познание, овладяно чрез упражнения и други учебни
дейности, преподавателите и обучаваните по-лесно могат да осъзнаят измамното
съдържание на дезинформацията и потенциалния вреден ефект.
Колекцията от инструменти помага да се надникне в структурата и механиката на
информацията и дезинформацията. С помощта на инструментите преподаватели
и студенти могат сами да създадат дезинформация, което позволява сами да
разкриват скритите стъпки на опитите за манипулация. Безспорно това явление
не е ново, но развитието на технологиите е довело до много новости в медиите от една страна те водят до повишено взаимодействие и участие на публиката, но
от друга страна много по-трудно подлежат на контрол.
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5. ЛИТЕРАТУРА
Всички заглавия, използвани за разработването на Ръководството, са
достъпни на уебсайта на проекта: https://defacto.space/papers-and-studies/
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