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1. Wstęp

Strategia De Facto to praktyczne narzędzie dla nauczycieli i badaczy, którzy chcą
produkować  lub  wykorzystywać  materiały  podobne  do  naszych  lub  chcą
skorzystać  z  naszej  pracy,  zachowując  zgodność  z  postępem  naukowym  i
metodologią projektu.

Jest to przewodnik przedstawiający krok po kroku podejście i metodologię, które
kierowały naszą pracą przez cały czas trwania projektu De Facto. Pokazuje, jak
metodologia,  początkowo  zaprojektowana  w  celu  osiągnięcia  określonego
rezultatu,  zmieniła  się  podczas  naszej  pracy  nad  projektem,  dzięki  czemu
odkryto  i  wdrożono  lepsze  sposoby  osiągnięcia  zaplanowanych  rezultatów.
Strategia jest zasobem fundacji, który rzuci światło na te procesy i poinformuje o
planach i pracy tych, którzy chcą podążać naszymi krokami.

2. Struktura i układ

W  celu  efektywnego  wykorzystania  używamy  szablonu  do  przedstawienia
strategii każdego z kluczowych rezultatów i produktów będących efektem naszej
pracy:

Tytuł
Krótkie + rozbudowane tytuły, podsuwające wyobrażenie o produkcie lub rezultacie prac. 

Wyniki wstępne oraz kamienie milowe
W1 Kod i nazwa wyniku wstępnego
W2 ...

Typologia rezultatu/produktu
Klasyfikacja rezultatu/produktu względem typu np. badania materiałów zastanych, analizy, bazy 
danych, stadium wykonalności, publikacja, strony internetowej  itp.

Tagi i słowa kluczowe
Słowa kluczowe oznaczające właściwości i cechy rezultatu/produktu, związek z dziedziną lub 
koncepcjami naukowymi, kluczową funkcjonalnością lub sposobem użycia, itp.

Lista zadań
Zadania i etapy procesu pracy.

Metodologia 
Podejście i metodologia, w tym rozbieżności.

Znaczenie języka i tłumaczenia
Stopień, w jakim rezultat/produkt jest zależny od języka (języka naturalnego) oraz potencjalna 
potrzeba i wpływ tłumaczeń, w tym ich konsekwencje.

Ponieważ wszystkie wytwory projektu (IO) są ze sobą połączone, w schemacie 
danego wyniku lub produktu będą często występować odniesienia do innych 
rezultatów. Oto nomenklatura wyników projektu De Facto:
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IO1 Platforma dezinformacji;
IO2 Algorytmy do identyfikacji celowego wprowadzania w błąd i 
dezinformacji (analogowe i cyfrowe);
IO3 Studia przypadków;
IO4 Zestaw do tworzenia dezinformacji;
IO5 Podręcznik dla nauczycieli;
IO6 Schematy;
IO7 [brakujący/anulowany wynik];
IO8 Ankieta wśród nauczycieli i uczniów.

Schemat De Facto nie zawiera szczegółów dotyczących IO6 i IO8 - IO6 to właśnie 
poniższy dokument i przegląd metodologii, który się za nim kryje, a IO8 to 
dwustronna ankieta na temat praktyk związanych z wykorzystywaniem 
informacji i źródeł przez nauczycieli i uczniów. Metodologie projektowania i 
analizy sondaży są szeroko dostępne i powinny być konsultowane indywidualnie 
dla każdego przypadku.

IO7, platforma edukacyjna, była rezultatem, który został anulowany przez 
reprezentantów programu finansującego, którzy uznali ją za niezwiązaną z 
projektem. Oczywiście nie zgadzamy się z tą oceną i podjęliśmy niezbędne kroki,
aby zbudować odpowiednią platformę z pomocą i zasobami uczestniczących w 
projekcie organizacji. Ponieważ wiązało się to z zestawem zadań ściśle 
podyktowanych charakterem konsorcjum, metodologia jej użytkowania jest 
nieprzydatna dla osób spoza tych szczególnych okoliczności.
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3. Platforma dezinformacji De Facto

Tytuł:IO1 Platforma dezinformacji De Facto
Kompleksowa platforma dotycząca celowego wprowadzania w błąd i dezinformacji, ze szczególnym
uwzględnieniem kontekstów edukacji i szkoleń.

Wyniki wstępne oraz kamienie milowe
W1 Surowa klasyfikacja
W2 Dalsze rozszerzenie modelu-dodano warstwy edukacyjne i szkoleniowe
W3 Grafika i infografiki
W4 Tłumaczenia i publikacja

Typologia rezultatu/produktu
Pełnoprawny dokument, narzędzia referencyjne, złożona grafika i infografiki.

Tagi i słowa kluczowe
Umiejętność korzystania z informacji, wpływ na edukację, kognitywistykę, neurobiologię. Tryb 
odniesienia, tryb dociekający. Nauczalny. W pełni przystosowany do wszechstronnego i 
segmentowego użytkowania (korzystania z izolowanych fragmentów).

Lista zadań
> Zbierz dostępną literaturę, opracowania naukowe i publikacje- badanie materiałów zastanych
> Wybierz metodologię i podejście
> Skonstruuj typologię i utwórz kategorie
> Potwierdź klasyfikację za pomocą różnorodnych testowych wiadomości
> Zakończ klasyfikację
> Zaprojektuj dodatkowe warstwy modelu- edukacja i szkolenia
> Przygotuj krótki dokument do odniesień
> Przygotuj materiały wizualne (infografiki, plakaty)
> Przetłumacz wszystkie ostateczne wersje dokumentów

Metodologia  

a. Analiza
Aby sporządzić plan i zbudować klasyfikację typów dezinformacji i słów kluczowych, jako
punktu  odniesienia  dla  nauczycieli  i  uczniów,  zaczęliśmy  od  informacji  opartych  na
badaniach  opublikowanych,  jako  wynik  projektu  First  Draft  (Claire  Wardle).  Istniejąca
terminologia  i  klasyfikacja  została  przeniesiona  lub  rozszerzona  o  konkretne  słowa
kluczowe (nie tylko w przypadku informacji pisemnych, ale także ustnych i wizualnych),
aby  mieć  pewność,  że  ramy  terminologiczne  projektu  De  Facto  obejmują  cały  obszar
rodzajów dezinformacji, a także uwzględniają najnowsze trendy. Wynik został sprawdzony
krzyżowo i zweryfikowany na podstawie istniejących badań, o ile były dostępne.

W  celu  zdefiniowania  i  dokładnego  określenia  właściwości  klasyfikacji  przeprowadzono
analizę materiałów zastanych:

- cel:  (poziomy  i  kategoryzacja)  “dobrych”  i “złych”  zachowań  podczas
tworzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania dezinformacji;
- rodzaje, media, status.

Gdy wstępny opis był gotowy, wszyscy partnerzy zostali poproszeni o: 
- zapoznanie  się  z  platformą,  klasyfikacją  i  słowami  kluczowymi  oraz  o
przekazanie informacji zwrotnej na ich temat;
- zaklasyfikowanie  listy  z  przykładami  dezinformacji  do  wprowadzenia  na
platformę.

Platforma została dostosowana i dopracowana na podstawie opinii wszystkich partnerów.
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b. Rozwój
Prace  rozwojowe  musiały  być  zgodne  z  ustaleniami  i  przesłankami  analitycznej  części
naszych działań w zakresie prac nad typologią i klasyfikacją. Mieliśmy nieco łatwiej, gdyż
zaczęliśmy od platform skupiających się na mediach i wiadomościach. Co więcej, w dużej
mierze  mieliśmy  swobodę  decydowania  o  tym,  jak  najlepiej  uwzględnić  warstwę
edukacyjną i szkoleniową, kierując się wskazówkami i poradami ekspertów. 

c. Ramy terminologiczne
W celu  przygotowania  pierwszej  wersji,  platforma  została  ukształtowana  na  podstawie
informacji zwrotnych. Wersja ta została przetestowana i zweryfikowana przy użyciu różnych
testowych wiadomości. 

d. Tłumaczenie
Aby upewnić  się, że wszyscy interesariusze interpretują  terminologię  w ten sam sposób,
uzgodniono, że w przypadku podstawowych słów kluczowych i typów, będzie stosowana
wyłącznie terminologia w języku angielskim. Każdy termin został również wyjaśniony krótką
i jasną  definicją  w języku angielskim,  a następnie przetłumaczony na języki używane w
krajach partnerów projektu. Aby sprawdzić, czy tłumaczenie jest jasne i poprawne, każdy z
partnerów poprosił  neutralnego testera (kogoś,  kto nie był zaangażowany w projekt),  aby
wyjaśnił zaprezentowane mu typy swoimi własnymi słowami.

e. Wizualizacja platformy
Dla  lepszego  zrozumienia  opracowanej  klasyfikacji  przygotowano  materiały  wizualne
(infografiki, plakaty). Okazało się to niezwykle pomocne i kluczowe dla rozpowszechnienia
platformy.

Znaczenie języka i tłumaczenia
Przetłumaczone na języki partnerów projektu. Zakres i rozległość platformy oraz jej znaczenie 
sprawiają, że język nie powinien stanowić przeszkody w jej stosowaniu.
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Tytuł: IO2 Przykładowy algorytm wykrywania w podwójnej formie
Pilotażowy  cyfrowy  (oparty  na  technologii  informatycznej) algorytm  opracowany  w  celu
wykrywania/porównywania/analizowania  informacji  oraz  analogowe  algorytmy  lub  protokoły
ułatwiające identyfikację/porównanie/analizę informacji.

Wyniki wstępne oraz kamienie milowe
W1 Prototyp formatu analogowego (Koncepcja R1.0)
W2 Prototyp formatu cyfrowego (Koncepcja R1.0)
W3 Testowanie i modyfikacje formatu A+C
W4 D Opracowanie treści formatu C

Typologia rezultatu
Metoda i narzędzie oceny, algorytmy wykrywania, narzędzie do nauki. Algorytmy pilotażowe.

Tagi i słowa kluczowe
Treści i narzędzia edukacyjne, rozwój kompetencji, profilowanie osobiste i analiza porównawcza. Do
pracy w klasie i samodzielnego wykorzystania.

Zadania: 
> Podziel grupę na dwa zespoły- jeden dla wersji cyfrowej (C), a drugi dla wersji analogowej (A) i
ustal powiązania między dwiema grupami za pomocą częstych kontroli krzyżowych i raportów na
temat postępów.
> Stwórz testowe algorytmy i sprawdź ich skuteczność.
> Wykorzystaj wyniki testów i sfinalizuj tworzenie algorytmów.
> Zapewnij odpowiednią treść, która ma być wykorzystana przez algorytmy.

Metodologia:
IO2 dotyczyło stworzenia cyfrowego (opartego na technologii informatycznej) algorytmu 
pilotażowego (C), opracowanego w celu wykrywania/porównywania/analizowania informacji oraz 
algorytmu analogowego (A) lub protokołów pomagających identyfikować/porównywać/analizować 
informacje. Tego typu algorytmy (cyfrowe) są obecnie testowane na uniwersytetach i w 
laboratoriach naukowych na całym świecie, a część naszej pracy polegała na przeprowadzeniu 
badania i przeglądzie osiągnięć w tej dziedzinie. Oba rodzaje algorytmów zostaną objaśnione, tak, 
aby nauczyciele mogli zrozumieć, jakie są wyzwania i struktura podobnych rozwiązań, przy 
założeniu, że wkrótce tego typu algorytmy będą wykorzystywane na masową skalę. Wyjaśnienie 
istoty przykładowego algorytmu ma na celu zwiększenie świadomości na temat aktualnych 
sukcesów i wyzwań w tej dziedzinie poprzez zrozumienie złożoności zadania i kluczowych 
problemów, które należy rozwiązać. Zamierzamy zastosować metodę grywalizacji dla obu 
algorytmów.

a. Koncepcja, elementy, struktura
Partner wiodący podczas prac nad IO2 opracował koncepcję A i C, która została następnie 
poddana dyskusji i zatwierdzona przez pozostałych partnerów projektu.

b. Mechanizm i programowanie
C. Główny partner, który miał doświadczenie w IT, zaprojektował mechanizm aplikacji 
internetowej, opracował algorytm adaptacyjny, który będzie obsługiwał zawartość, ścieżki i 
elementy grywalizacji.
A. Główny partner zasugerował grywalizację w kontekście algorytmu analogowego, 
opracował jego podstawy i instrukcję. Postępy w pracach nad A i C były okresowo 
konsultowane z koordynatorem i partnerami projektu. Pierwsze prototypy były na bieżąco 
udostępniane, aby wszyscy partnerzy zaangażowali się w prace nad nimi.

c. Wybór i projektowanie treści
Treść algorytmów A i C została starannie dobrana, pamiętając o związku z IO1 i 4 filarami. 
Kluczowe znaczenie ma różnorodność nośników informacji, rodzaje źródeł i rodzaje 
dezinformacji. Należało uwzględnić poziomy trudności, co stanowiło wyzwanie. Dla każdego
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elementu treści przygotowano krótkie teksty towarzyszące (informacje zwrotne, sugestie 
dalszej lektury, itp.). Główny partner zaprojektował interfejs i format tworzenia treści. 

d. Integracja ze stroną projektu De Facto
Algorytmy A i C musiały być dostępne na stronie projektu De Facto i bezproblemowo z nią 
zintegrowane.

e. Projekt i druk
A. Po zatwierdzeniu koncepcji, uzgodnieniu zasad gry i przygotowaniu/przetłumaczeniu 
treści, zgrywalizowany algorytm został wyprodukowany w formie gry.

f. Testy i poprawki
Faza testów umożliwiła wszystkim partnerom przedstawienie opinii na temat użyteczności i
konstrukcji, a także zapewniła wymagane testy beta dla części informatycznej. Tam, gdzie 
było to konieczne, wprowadzono poprawki. Początkowym założeniem było zaprojektowanie 
A i C w taki sposób, aby umożliwić łatwe dodawanie nowych treści w przyszłości, aby 
wzbogacić doświadczenie użytkownika.

Ważne interakcje i integracje z innymi rezultatami:
● IO1 Platforma: Algorytmy musiały być dostosowane do 4 filarów kognitywnych, wokół 

których koncentruje się projekt, a także przyjąć duże obciążenie ze strony nowo 
opracowanej platformy IO1, szczególnie w odniesieniu do rodzajów dezinformacji, warstw 
zagadnień związanych z edukacją, prawdopodobieństwa wystąpienia szkód, pytań modelu 
Eggshell. Dodatkowo, prace badawcze nad algorytmami/wykryciem zostały już 
przeprowadzone w IO1. IO1 wpływa na IO2.

● IO3 Studia przypadków: Algorytmy musiały zostać dopasowane do studiów przypadków IO3
w sposób gwarantujący komplementarność i poszerzający spektrum narzędzi 
opracowanych w ramach projektu De Facto. Dwa rezultaty opracowane zostały w tym 
samym czasie. IO2 działa w tym samym momencie co IO3.

● IO8 Ankiety: Algorytmy musiały być oparte na pośrednich i bieżących wynikach ankiet IO8 
dotyczących praktyk nauczycieli i uczniów. IO8 wpływa na IO2.

● IO6 Strategia: Metodologia, platforma i wyniki miały zostać opisane, jako rozdział w 
strategii (IO6). IO2 wpływa na IO6.

Znaczenie języka i tłumaczenia
To był rezultat, który powstał w wyniku eksperymentu, zaprojektowany został i przedstawiony do 
wiadomości oraz przetestowania w języku angielskim. Należy zachęcać do stosowania jego 
pochodnych w innych językach, podobnie jak do dodatkowych prac rozwojowych.
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Tytuł:  IO3  Studia  przypadków  dezinformacji  do  wykorzystania  w
kontekstach szkoleniowych 
Zestaw studiów przypadków do wykorzystania w kontekście szkoleniowym ze szczegółowymi 
opisami i instrukcjami umożliwiającymi bezpośrednie/natychmiastowe użycie na zajęciach.

Wyniki wstępne:
W1 Szablony studiów przypadku oparte na blokach tematycznych
W2 Studia przypadków opracowane przez każdego z partnerów (x1)
W3  Pełne  pakiety  dydaktyczne,  zawierające  metody  nauczania,  efekty  uczenia  się  i  działania
zgodne z filarami

Typologia rezultatu
Pakiet dydaktyczny. Studia przypadków, metodyka nauczania, interaktywne nauczanie, zajęcia 
edukacyjne.

Tagi i słowa kluczowe
Treści i narzędzia edukacyjne, rozwój kompetencji, krytyczne myślenie i umiejętność korzystania z 
informacji. Korzystanie pod okiem specjalisty. Elastyczny, rozszerzalny i powtarzalny. 

Zadania: 
> Wdrożyć proces konsultacji dotyczący struktury studiów przypadku i ogólnych tematów/obszarów
> Stworzyć szablon do opracowania studium przypadku w otwartym i zachęcającym do współpracy
formacie online
> Wyszukanie dostępnych i odpowiednich zasobów do wykorzystania jako podstawa analizy 
przypadku
> Opracowanie pełnych pakietów dydaktycznych dla każdego analizowanego przypadku
> Rozprowadzenie pomiędzy partnerami studiów przypadku w języku angielskim w celu ich 
akceptacji 
> Adaptacja zasobów i metod oraz pełne tłumaczenie analizy przypadków i materiałów 
towarzyszących

Metodologia:
Dobrą okazją do pracy ze studiami przypadku byłoby przydzielanie projektów badawczych przez
nauczycieli/edukatorów.  Analiza  przypadków  została  zaprojektowana  w  sposób,  który  zakłada
aktywny udział uczniów- aktywne poszukiwanie weryfikacji/walidacji informacji. Mogą być one dla
uczniów doskonałym narzędziem do ćwiczeń i uczenia się, dzięki  któremu uzyskają jasny obraz
tego  jak  budować  strukturę  ich  badań  i  wybierać  źródła  informacji  bezpośrednio  przed
rozpoczęciem  pracy  nad  zadaniem.  Starannie  zaprojektowane  studia  przypadków  mogą  być
cennym  wglądem  w  to,  jak  rozpoznawać  dezinformację  (zwracanie  uwagi  na  sformułowania,
medium, źródła itp.), aby opracować ramy identyfikacji oparte na zdrowym rozsądku (nie na wiedzy
ekspertów). 

a. Elementy i struktura
Wszyscy partnerzy przekazują sugestie, które są następnie podsumowywane w formie 
wspólnego szablonu. Współpraca online okazała się korzystna dla śledzenia postępów i 
szybkich konsultacji.

b. Wybór tematów, koordynacja i akceptacja
Tematyka analizowanych przypadków musi być omówiona ze wszystkimi partnerami i 
zostać przez nich zaakceptowana. Listę tematów można przygotować podczas burzy 
mózgów, a tematy przypisać poszczególnym partnerom. Tematy powinny być różnorodne- 
aby obejmowały więcej obszarów zainteresowań. Konsultacje są kluczowym momentem, 
ponieważ znaczenie i dostępność zasobów w odpowiednim języku są ważne dla podjęcia 
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ostatecznej decyzji. Bloki okazują się być pozytywnym podejściem do strukturyzacji i 
skupienia się na analizie przypadków- blok jest niezależnym elementem każdego studium 
przypadku i skupia się na jednej linii sprzeciwu (jak w przypadku opinii przeciwnych). Ta 
linia sprzeciwu jest następnie rozwijana i wspierana metodami i zasobami.

c. Ogólne wskazówki dla każdego elementu
Instrukcje, rozłożenie pracy w czasie, zalecenia co do rozmiaru grupy, zestaw metod 
nauczania, struktura efektów nauczania, zbiór zasobów, materiały do których można się 
odwołać, fakty, itp.

d. Projekt studiów przypadku (treść)
Współtworzenie jest zalecaną metodą tworzenia treści. Treść sama w sobie odnosi się do 
podstawowych zasobów (różnorodność typów treści, mediów i nośników), metod nauczania
powiązanych z efektami uczenia się, działań edukacyjnych, narzędzi cyfrowych. Ten proces
tworzenia wymaga różnorodnych kompetencji i umiejętności i najlepiej jest go 
przeprowadzić w zespole z jasno określonymi obszarami odpowiedzialności. W całym 
procesie należy zachować odniesienia do filarów poznawczych. Studia przypadków muszą 
pozostać skupione na filarach, inaczej tracą swoją podstawową funkcję. 

e. Ocena partnera/wzajemna recenzja
Wersje robocze utworzone w języku angielskim przez każdego partnera będą podlegały 
ocenie przez wszystkich członków projektu. Należy pamiętać, że wszystkie studia 
przypadków powinny być dostępne dla edukatorów we wszystkich uczestniczących krajach,
stąd wymagany jest wysokie poziom koordynacji i akceptacji. Na tym etapie zostanie 
rozważona decyzja dotycząca możliwych scenariuszy kontynuujących i nowych ścieżek w 
analizie przypadków. 

f. Identyfikacja wizualna i materiały pomocnicze
Partner powinien być odpowiedzialny za zaprojektowanie identyfikacji wizualnej studiów 
przypadku, rysunków, tabel, układu prezentacji itp.

g. Lokalizacja
Proces lokalizacji sprowadza się do wykorzystania „wzorcowego” studium przypadku 
utworzonego w języku angielskim oraz dokładnego poszukiwania pasujących lub 
podobnych zasobów w języku docelowym. Tam, gdzie nie jest to możliwe, proponowane są 
dwa rozwiązania: (1) Zastąp zasoby czymś „wystarczająco podobnym”', choć nie do końca 
takim samym, lub (2) użyj całkowicie innego zestawu zasobów, w którym to przypadku 
metody nauczania i działania edukacyjne muszą być również do niego dostosowane. 
Partnerzy zdecydowali, że należy unikać tłumaczenia zasobów, ponieważ pozbawia je to 
pierwotnych czynników poznawczych i tracą przez to autentyczność.

h. Tłumaczenia
Pełne tłumaczenie studiów przypadku, instrukcji i wszelkich innych materiałów 
towarzyszących (pełny pakiet) powinno być przełożone na wszystkie języki partnerów. 
Wiodąca wersja w języku angielskim powinna zostać sprawdzona przez native speakera 
(jeśli jest dostępny to w partnerstwie, jeśli nie to przez kogoś z zewnątrz).

i. Tworzenie pakietu
Końcowe pakiety dla każdego studium przypadku zostaną scalone i przygotowane do 
dostarczania/użytkowania online i offline. To zadanie obejmuje uporządkowane przesyłanie 
plików i obszerny zbiór materiałów online.

Ważne interakcje i integracje z innymi rezultatami:
● IO1 Platforma: Studia przypadków opierały się na 4 filarach kognitywistyki, wokół których 

koncentruje się projekt, i czerpią duże korzyści z nowo opracowanej struktury platformy 
IO1. IO1 wpływa na IO3.

● IO8 Ankiety: Algorytmy musiały być oparte na pośrednich i bieżących wynikach ankiet IO8 
dotyczących praktyk nauczycieli i uczniów. IO8 wpływa na IO3.

● IO6 Strategia: Metodologia, platforma i wyniki miały zostać opisane, jako rozdział w 
strategii (IO6). IO3 wpływa na IO5.
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Znaczenie języka i tłumaczenia
Ze względów praktycznych należy używać wspólnego języka (lingua franca), aby zapewnić 
stosowne etapy dyskusji, konsultacji i debat. Języki narodowe są bardzo ważne- wersje we 
wspólnym języku nie powinny być używane na zajęciach, w których uczniowie mówią innym 
językiem. Jest to istotne do zapewnienia, tego, że poznawcze czynniki, które są zależne od języka, 
zachowają swoją rolę. To poleganie na języku narodowym jest uzasadnione zarówno aspektami 
komunikacyjnymi/językowymi, jak i społeczno-kulturalnymi.
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Tytuł: IO4 Zestaw do tworzenia dezinformacji
Stawiając ludzi w pozycji autorów/propagatorów fałszywych informacji, którzy mają specyficzną 
mentalność, oraz udzielając im wskazówek, jak być wydajnymi i skutecznymi manipulatorami, 
możemy osiągnąć głębszą świadomość i zrozumienie, prowadzące do szybszego i dokładniejszego 
rozpoznawania i identyfikacji dezinformacji. 

Wyniki wstępne:
W1  Analiza materiałów zastanych (narzędzia do ich zbioru mogą być wykorzystane do produkcji
dezinformacji)
W2 Platforma (wersja robocza)
W3 Testowanie platformy
W4 Instrukcja
W5 Zakończone tłumaczenie

Typologia rezultatu
Zestaw dydaktyczny. Zestaw instruktażowy. Zbiór narzędzi do redakcji. Macierz nauczania i 
szkolenia.

Tagi i słowa kluczowe
Treści i narzędzia edukacyjne, rozwój kompetencji, krytyczne myślenie i umiejętność korzystania z 
informacji. Korzystanie pod okiem specjalisty. Koncentracja na filarach poznawczych. Zachowaj 
ostrożność i odpowiedzialność!

Zadania: 
> Stworzyć na platformie zarys zestawu do tworzenia dezinformacji w celach dydaktycznych
> Gromadzenie i kategoryzowanie dostępnych i odpowiednich narzędzi redakcyjnych
> Tworzenie pragmatycznego i przyjaznego dla użytkownika interfejsu dla zestawu do tworzenia 
dezinformacji, z naciskiem na powiazania z filarami poznawczymi
> Testowanie platformy, korzystając z różnorodnych przykładów z różnych kontekstów
> Tworzenie instrukcji i infografik, aby ułatwić używanie produktu w klasie
> Przetłumaczenie zestawu na języki partnerskie

Metodologia
Stawiając ludzi w pozycji autorów/propagatorów fałszywych informacji, którzy mają specyficzną 
mentalność, oraz udzielając im wskazówek, jak być wydajnymi i skutecznymi manipulatorami, 
mamy zamiar osiągnąć stan głębszej świadomości i zrozumienia, prowadzący do szybszego i 
dokładniejszego rozpoznawania i identyfikacji dezinformacji. Na wszystkich etapach, utrzymano 
synchronizację z platformą IO1. 

a. Analiza
Zbadaj i ustrukturyzuj dostępne zasoby związane ze specjalnym obszarem wdrażania IO4. Chociaż 
nie ma w planach stworzenia dokumentu dla IO4, jest to ważny krok przed przejściem do 
pragmatycznych przykładów i wdrażania matrycy. 

b. Elementy i struktura
Platforma musiała opierać się na 4 filarach (wykorzystując je, jako narzędzia 
dezinformacji/manipulacji, a także opierać się na wynikach IO1, np. Modelu Eggshell, typach 
informacji związanych z edukacją itp., ale może również obejmować atrakcyjne zajęcia dla uczniów,
np. tworzenie fałszywych postów w mediach społecznościowych i testowanie ich wpływu na ludzi). 
Projekt platformy musiał zawierać listę narzędzi (i metod, ponieważ narzędzia niekoniecznie muszą 
być dostępne we wszystkich językach) potrzebnych do tworzenia fałszywych wiadomości. Wszyscy 
partnerzy przyczynili się do stworzenia tej listy.

c. Wybór narzędzi, koordynacja i akceptacja
Narzędzia zostały omówione ze wszystkimi zaangażowanymi partnerami i/lub poddane burzy 
mózgów. W oparciu o opinie partnerów narzędzia dostosowano w celu sfinalizowania pierwszej 
wersji platformy. Następnie każdy partner został poproszony o przetestowanie platformy za 
pomocą metody określonej we wstępie do projektu. Narzędzia musiały być zróżnicowane, dostępne
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online, bezpłatne, odpowiednie dla osób na różnych poziomach zaawansowania informatycznego, 
aby dostosować je do większości użytkowników.

d. Pomoce wizualne
Przygotuj towarzyszące grafiki/infografiki, aby ułatwić korzystanie z zestawu i pracę z nim.
e. Tłumaczenie
Aby upewnić się, że wszystkie zainteresowane strony interpretują terminologię w ten sam sposób, 
wszyscy partnerzy zgodzili się, że będą konsekwentnie używać już ustanowionej terminologii z IO1.

Ważne interakcje i integracje z innymi rezultatami:
● IO1 Platforma: Studia przypadków powinny opierać się na 4 filarach kognitywistyki, wokół 

których koncentruje się projekt, i czerpać duże korzyści z nowo opracowanej struktury 
platformy IO1. IO1 wpływa na IO4.

● IO2 Próbny algorytm wykrywania w podwójnej formie: Opracowany został cyfrowy (oparty 
na technologii informatycznej) algorytm pilotażowy w celu 
wykrywania/porównywania/analizowania informacji oraz algorytmy analogowe i protokoły 
pomagające identyfikować/porównywać/analizować informacje. Dobrze byłoby 
przetestować zestaw do produkcji dezinformacji. IO2 może przetestować IO4. 

● IO3 Studia przypadków dezinformacji do wykorzystania w kontekstach szkoleniowych: 
Zestaw studiów przypadku dla kontekstów szkoleniowych ze szczegółowymi opisami i 
instrukcjami umożliwiającymi bezpośrednie/natychmiastowe wykorzystanie w klasie. Studia
przypadków zaprojektowane w sposób, który zakłada aktywny udział uczniów-aktywne 
poszukiwanie weryfikacji/walidacji informacji. IO3 testuje i weryfikuje IO4.

● IO6 Strategia: Metodologia, platforma i wyniki zostaną opisane jako rozdział w strategii 
(IO6). IO4 wpływa na IO6.

● IO8 Ankiety: Studia przypadków musiały być oparte na pośrednich i bieżących wynikach 
ankiet IO8 dotyczących praktyk nauczycieli i uczniów. IO8 wpływa na IO4.

Znaczenie języka i tłumaczenia
Ten rezultat projektu przeznaczony był do użytku klasowego (grupowego lub indywidualnego), 
zawiera ważne wskazówki i ostrzeżenia. Dostępność w każdym języku narodowym uczestników 
projektu jest koniecznością.
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Tytuł: IO5 Przewodnik jak czytać i nauczać w oparciu o fakty
Zaplanowano zbiór w stylu podręcznika, zestawów dostarczających różnych przykładów na temat 
tego, jak przetwarzamy informacje i jakie czynniki decydują o naszych wyborach. Wgląd w 
koncepcję i jej praktyczne implikacje przedstawiono w pragmatyczny sposób zorientowany na 
uczenie się, który można łatwo wykorzystać na zajęciach. Przedstawiono trzy odrębne sekcje: 
przyczynowość systemową, poznanie motywowane, ramy zrozumienia (ramy, jako pojęcia myślowe
+ ramy równoważności i nacisku).

Wyniki wstępne:
W1 Koncepcja i struktura
W2 Wersja robocza
W3 Wersja ostateczna
W4 Tłumaczenia

Typologia rezultatu
Wsparcie dydaktyczne. Podręcznik. Materiały dla edukatorów.

Tagi i słowa kluczowe
Treści nauczania i praktyczne przykłady, rozwój kompetencji. Korzystanie pod okiem specjalisty. 
Koncentracja na filarach poznawczych.

Zadania:
> 1 etap redakcji: podstawy naukowe i implikacje metodologiczne dla edukatorów
> 2 etap redakcji: specjalistyczne zestawy szkoleniowe z przykładami
> 3 etap wiążący: powiązanie wszystkich rezultatów projektu De Facto z bezpośrednim 
wykorzystaniem ich w praktyce pedagogów
> Finalizacja dokumentu: projekt i stylizacja graficzna, korekta w języku angielskim
> Tłumaczenie we wszystkich językach partnerskich i publikacja online

Metodologia
Jest to  zbiór w stylu podręcznika,  rezultatów i  zestawów dostarczających różnych przykładów na
temat  tego,  jak przetwarzamy informacje  i  jakie czynniki  decydują  o naszych wyborach.  Praca
wymagała ścisłej i efektywnej współpracy z praktycznie wszystkimi partnerami odpowiadającymi za
poszczególne rezultaty. Podręcznik sam w sobie jest teraz solidnym narzędziem pedagogicznym i
będzie zbiorem wszystkich narzędzi  i  metod stosowanych w praktykach edukatorów, a które są
oparte na innowacyjnym podejściu projektu De Facto. 

Podczas  opracowywania  Strategii użyliśmy  następujących  punktów  dotyczących  struktury  i
zawartości:

a. Zestaw do nauki  o  przyczynowości systemowej. Przyczynowość systemowa
(w  przeciwieństwie  do  bezpośredniej  relacji  przyczyna-skutek)  nie  jest  naturalnie
występującą koncepcją  uczenia się,  ponieważ mózg nie jest  w stanie jej  zaobserwować
(Lakoff). W rzeczywistości większość dezinformacji nie ma charakteru binarnego (tak/nie,
biały/czarny),  ale  ma  charakter  systemowy.  Dlatego  zrozumienie  systemowej
przyczynowości i mechanizmów jej interakcji  może być potężnym narzędziem do walki z
dezinformacją. Mózg nie może sam tego „odkryć”, ale można go tego nauczyć. Oznacza to,
że  możliwe  jest  zaprojektowanie  szkolenia  tak,  aby  uczniowie  mogli  rozróżnić
przyczynowość bezpośrednią i systemową, a gdy zidentyfikują przypadek jako systemowy,
być w stanie zbadać elementy przyczynowości systemowej i ich interakcje.

b. Zestaw do nauki poznawania motywowaneg. Zrozumienie znaczenia i natury
motywowanego poznania (Hughes, Zaki, 2015) przyczyni się do zbudowania łatwego do
odczytania/użycia  modelu  tego,  jak  postrzegamy,  akceptujemy  lub  odrzucamy  nowo
przedstawione fakty. Sugerowanie stosowania strategii głębszego przetwarzania informacji
pozwala uniknąć uprzedzeń.

c. Zestaw do  nauki  ram zrozumienia.  Ramy równoważności  i  nacisku  (Chong,
Druckman). Przykładowe badania Kahnemana i Tversky'ego (1984) pokazują, jak problemy

13



decyzyjne mogą być opisywane lub formułowane na wiele sposobów, które prowadzą do
różnych preferencji, wbrew kryterium niezmienności racjonalnego wyboru.

Znaczenie języka i tłumaczenia
Przewodnik De Facto jest przeznaczony dla nauczycieli ze wszystkich krajów. Chociaż nie mieliśmy
środków, aby przetłumaczyć go na tyle języków, na ile byśmy chcieli, szerszym celem powinno być,
aby ten i podobne przewodniki w przyszłości były łatwo dostępne w języku nauczyciela szukającego
wskazówek i pomocy w pracy w tematyce związanej z dezinformacją.
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