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1. Uvod  

Načrt De Facto je praktično orodje za učitelje in raziskovalce, ki želijo (ponovno) izdelati 

podobne materiale ali nadgraditi delo, hkrati pa ostati v skladu z znanstvenim razvojem in 

metodologijo projekta. 

 Gre za navodila po korakih, ki opisujejo pristop in metodologijo, ki sta usmerjala naše delo v 

celotnem projektu De Facto. Razkriva, kako se je metodologija, prvotno zasnovana za dosego 

določenega rezultata, med našim delom na projektu spremenila, tako da smo odkrili in izvajali 

boljše načine za doseganje načrtovanih rezultatov. Načrt je temeljni vir, ki bo osvetlil te 

procese in informiral o načrtih in delu tiste, ki želijo slediti našim korakom. 

2    Struktura in postavitev  

Za učinkovito uporabo uporabljamo predlogo, da predstavimo načrt vsakega od ključnih 

intelektualnih rezultatov in izdelkov: 

Naslov 
Kratki + razširjeni naslovi, ki podrobno predstavijo osnovni izdelek ali rezultat. 

 

 Vmesni rezultati in mejniki 
R1 Koda in ime vmesnega rezultata 

R2 … 

 

Tipologija rezultata/ izdelka 
Razvrstitev vrste / izdelka glede na vrsto, npr. raziskave, analize, baze podatkov, študije izvedljivosti, 

objava, spletna stran itd. 

 

Oznake in ključne besede 
Ključne besede, ki označujejo lastnosti ali značilnosti rezultatov / izdelkov, odnos do znanstvenega 

področja ali konceptov, ključno funkcijo ali način uporabe itd. 

 

 Seznam opravil 
Naloge in koraki delovnega procesa. 

 

Metodološki pristop 
Pristop in metodologija, vključno z odstopanjem. 

 

Ustreznost jezika in prevajanje 
Do katere mere je rezultat / izdelek odvisen od jezika (naravni jezik), ter morebitne potrebe in vplivi 

prevodov, vključno s posledicami. 

  



Ker so vsi intelektualni rezultati (IO) medsebojno povezani, se v načrtu določenega rezultati 

ali izdelka pogosto navajajo še drugi rezultati. To je nomenklatura De Facto intelektualnih 

rezultatov: 

IO1 Dezinformacijski okvir; 

IO2 Algoritmi za prepoznavanje mis- in dezinformacij (analogni in digitalni); 

IO3 Študije primerov; 

IO4 Orodje za ustvarjanje dezinformacij; 

IO5 Vodnik po izobrazbi ; 

IO6 Načrti ; 

IO7 [manjka / preklican intelektualni rezultat]; 

IO8 Anketa izobraževalcev in učencev/študentov/udeležencev izobraževanj. 

  

Ta dokument ne vsebuje podrobnosti o reprodukciji IO6 in IO8 - IO6 je ta dokument, in 

metodološki pregled za njim, IO8 pa je dvostranska raziskava o praksah, ki jih učitelji in 

učenci uporabljajo v zvezi z uporabo informacij in virov. Metodologije za načrtovanje in 

analizo raziskav so široko dostopne in se je potrebno posvetovati za vsak primer posebej. 

IO7, platformo za učenje, je nacionalna agencija odstranila,  za katerega so menili, da nima 

povezave. Seveda se s to oceno ne strinjamo in smo s pomočjo in sredstvi sodelujočih 

organizacij sprejeli potrebne ukrepe za ustvarjanje takšne platforme. Ker je to vključevalo 

zbirko nalog, ki jih natančno narekuje narava konzorcija,njegovega  metodologija 

reproduciranja ni koristna tistim, ki niso vključeni v konzorcij.  

  

3.    De Facto dezinformacijski okvir 

  

Naslov: IO1 De facto dezinformacijski okvir  

Obsežen okvir za misinformacije in dezinformacije s poudarkom na izobraževanju in usposabljanju. 

  

Vmesni rezultati in mejniki 
R1 Razvrstitev 

R2 Nadaljnje širjenje modela - dodatni ravni izobraževanja in usposabljanja 

R3 Grafika in infografika 

R4 Prevodi in objava 

 

  



Tipologija intelektualnega rezultata 
Polnopravni okvirni dokument, referenčna orodja, zapletene grafike in infografike. 

 

Oznake in ključne besede 

Informacijska pismenost, vpliv na izobraževanje, kognitivne znanosti, nevroznanost. Referenčni način, preiskovalni 

način. Učljiv. Popolnoma prilagodljiv za celovito in segmentirano (ločen odsek) uporabo. 

Seznam opravil 

> Zbiranje razpoložljive literature, znanstvenih študij in publikacij - raziskave 

> Dogovor o metodologiji in pristopu 

> Sestava tipologije in kategorizacije 

> Potrditev klasifikacije z različnimi testnimi informacijskimi predmeti 

> Dokončanje klasifikacije 

> Oblikovanje dodatnih slojev modela - izobraževanje in usposabljanje 

> Priprava kratkega referenčnega dokumenta 

> Priprava vizualnega gradiva (infografika, plakate) 

> Prevod vseh končne različic dokumentov 

 

Metodologija 

a.      Analiza 

Za preslikavo in osnovanje klasifikacije tipov in ključnih besed dezinformacij kot referenc za učitelje in 

učence, smo začeli z informacijami, ki temeljijo na raziskavah, objavljenih kot rezultat prvega osnutka 

projekta (Claire Wardle). Obstoječo terminologijo in klasifikacijo smo prenesli ali razširili s posebnimi 

ključnimi besedami (ne samo za pisne, temveč tudi za ustne in vizualne informacije), da bi zagotovili, da 

terminološki okvir De Facto pokriva celotno območje tipov dezinformacij in vključuje tudi najnovejše 

trende. Rezultat je bil navzkrižno preverjen in pregledan na podlagi obstoječih raziskav, kolikor jih je bilo 

na voljo.  

Raziskovanje  je bilo izvedeno z namenom, da se natančno opredelijo lastnosti klasifikacije: 

-        namen: (ravni in kategorizacija) "dobrega" in "slabega" vedenja pri ustvarjanju, uporabi 

in širjenju dezinformacij; 

-        vrste, mediji, status. 

Ko je bil pripravljen osnutek, so bili vsi partnerji pozvani, naj: 

-        preberejo okvir, klasifikacijo in ključne besede ter podajo povratne informacije; 

-        razvrstijo  seznam s primeri dezinformacij v okvir. 

Na podlagi povratnih informacij partnerjev je bil okvir prilagojen in izpopolnjen. 

 

b.      Razvoj 

Razvojno delo je moralo slediti ugotovitvam in premislekom analitičnega dela našega dela, kar se tiče dela 

na tipologiji in klasifikaciji. Imeli smo nekaj prednosti s tesnimi okviri, ki so se osredotočali na medije in 

novice. Poleg tega smo se večinoma lahko svobodno odločili, kako najbolje upoštevati ravni izobraževanja 

in usposabljanja, in upoštevali smernice in nasvete iz strokovnega mnenja. 

 

 



c.      Terminološki okvir 

Okvir je bil prilagojen na podlagi povratnih informacij za dokončanje prve različice. Ta različica je bila 

preizkušena in validirana z različnimi informacijami o preskusnih informacijah. 

d.      Prevajanje 

Za zagotovitev, da vse zainteresirane strani razlagajo terminologijo na enak način, je bilo dogovorjeno, da 

se za osnovne ključne besede in vrste uporablja samo terminologija v angleščini. Vsak izraz je bil razložen 

tudi s kratko in jasno definicijo v angleščini in nato preveden v vse partnerske jezike. Da bi preverili, ali je 

prevod jasen in pravilen, je vsak partner prosil nevtralnega preizkuševalca (nekoga, ki ni bil vključen v 

projekt), da pojasni vrste s svojimi lastnimi besedami. 

e.      Vizualizacija okvira 

Vizualna gradiva (infografika, plakati) so bila pripravljena za boljše razumevanje razvite klasifikacije. To 

se je izkazalo za izjemno koristno in ključno za širjenje okvira. 

Ustreznost jezika in prevajanja 

Prevedeno v vse partnerske jezike. Obseg in širina okvira ter njegov pomen sta takšna, da jezik ne bi smel ovirati 

njegove uporabe. 

  

 

  

Naslov: IO2 Algoritem za odkrivanje vzorcev v dvojni obliki 

Digitalni (temelječ na IT) pilotni algoritem, razvit za zaznavanje / primerjavo / analizo informacij in analognih 

algoritmov ali protokolov, ki pomagajo identificirati / primerjati / analizirati informacije 

Vmesni rezultati in mejniki 
R1 Prototip analognega formata (koncept R1.0) 

R2 Prototip digitalnega formata R2 (koncept R1.0) 

R3 testiranje in prilagajanje A + D in modifikacije 

R4 razvoj formata vsebine 

 

Tipologija intelektualnega rezultata 
Metode in orodja za ocenjevanje, algoritmi zaznavanja, učno orodje. Pilotni algoritmi. 

 

Oznake in ključne besede 
Učna vsebina in orodje, razvoj kompetenc, osebno profiliranje in primerjalno vrednotenje. Razred in samostojna 

uporaba. 

  

 



Naloge: 

> Delovno skupino razdelite na dve skupini - eno za digitalno (D) in eno za analogno (A) različico ter vzpostavitev 

tesnih povezav med obema skupinama s pogostimi navzkrižnimi preverjanji in poročili o napredku 

> Ustvarite testne algoritme in preizkusite njihovo učinkovitost 

> Prilagodite rezultate preizkusov in dokončajte algoritme 

> Zagotovite dovolj vsebine, ki napaja algoritme 

  

Metodologija: 

IO2 je bil namenjen oblikovanju digitalnega (temelječega na IT)  pilotnega algoritma (D), ki je bil razvit za odkrivanje 

/ primerjavo / analizo informacij in analognih algoritmov (A) ali protokolov, s pomočjo katerih je mogoče prepoznati 

/ primerjati / analizirati informacije. Takšne algoritme (digitalne) trenutno preizkušajo v univerzitetnih in 

znanstvenih laboratorijih po vsem svetu, del našega dela pa je bil raziskava in pregled napredka na tem območju. 

Oba tipa algoritmov bosta pregledna, tako da bodo lahko učitelji razumeli, kakšni so izzivi in struktura podobnih 

rešitev, temelječih na algoritmih, v pričakovanju, da bomo takšne algoritme kmalu videli v množičnem obsegu. 

Pojasnilo narave vzorčnega algoritma namerava ozavestiti o trenutnih uspehih in izzivih na tem področju z 

razumevanjem zapletenosti naloge in ključnih problemov, ki jih je treba rešiti. Za oba algoritma nameravamo 

uporabiti metodo gamifikacije. 

  

a.      Koncept, elementi, struktura 

Vodilni partner IO2 je razvil koncept za raziskave in razvoj, ki ga je nato partnerstvo razpravljalo in 

potrdilo. 

b.      Motor in programiranje 

D. Vodilni partner, ki je imel strokovno znanje in izkušnje na področju IT, je oblikoval spletno enoto, razvil 

prilagodljivi algoritem, ki bo služil vsebini, gamifikacijski poti in elementom. 

A. Vodilni partner je predlagal prilagojen pristop k analognemu algoritmu in razvil jedro algoritma ter navodila. 

Koordinator projekta in vsi partnerji so se občasno posvetovali o napredku pri raziskavah in razvoju. Surovi 

prototipi so bili predstavljeni sproti, da bi ohranili vključenost partnerjev. 

 c.      Izbira in oblikovanje 

Vsebina za algoritme za raziskave in razvoj je skrbno izbrana, pri čemer je vedno treba upoštevati 

povezave do IO1 in štirih stebrov. Ključnega pomena so različni nosilci informacij, vrste vira in vrste 

dezinformacij. Potrebno je bilo upoštevati stopnje težavnosti, kar je bil izziv. Za vsak vsebinski element 

so bila pripravljena kratka spremna besedila (povratne informacije, predlagano nadaljnje branje itd.) 

Vodilni partner je zasnoval vmesnik in obliko za ustvarjanje vsebine. 

d.      Integracija s spletnim mestom De Facto 

Digitalni in analogni algoritmi sta morala biti na voljo na spletni strani De Facto in biti brezhibno 

integrirana. 

 



 e.      Oblikovanje in tiskanje 

A. Ko je bil koncept odobren, so se ustvarjalci iger dogovorili ter izbrali vsebino,  algoritem je  

gamificiran v fizični obliki igre. 

f.       Testi in prilagoditve 

Faza testiranja je vsem partnerjem omogočila povratne informacije o uporabnosti in oblikovanju, 

zagotovila tudi potrebne beta teste za IT-del. Po potrebi so bile izvedene prilagoditve. Prvotni načrt je bil 

zasnovati in razviti tako, da bi v prihodnosti lahko dodali nove vsebine in tako obogatili uporabniško 

izkušnjo. 

 Pomembne interakcije in integracije z drugimi intelektualnimi rezultati: 

●      IO1 Okvirni koncept: Algoritme je bilo treba uskladiti s štirimi kognitivnimi stebri znanosti, okoli 

katerih je projekt osredotočen, in prevzeti velik prispevek iz novo razvitega okvira IO1, zlasti v zvezi 

z vrstami dezinformacij, vprašanji, povezanimi z izobraževanjem, verjetnostjo škode, vprašanja o 

modelu Eggshell. Poleg tega so bila v IO1 že izvedena raziskovalna dela na algoritmih / odkrivanju. 

IO1 vpliva na IO2. 

●     IO3 Študije primerov: Algoritme je bilo treba uskladiti s študijami primerov IO3 na način, ki zagotavlja 

komplementarnost in razširi spekter orodij, razvitih v De Facto. Oba intelektualna rezultata sta bila 

zasnovana časovno vzporedno. IO2 je usklajen z IO3. 

●      IO8 Ankete: Algoritme je bilo treba seznaniti z vmesnimi in tekočimi rezultati raziskave IO8 glede 

učiteljske prakse in prakse učencev. IO8 vpliva na IO2. 

●    IO6  Načrt : Metodologijo, okvir in rezultate je treba opisati kot poglavje v načrtu (IO6). IO2 vpliva na 

IO6. 

  

Ustreznost jezika in prevajanja 
To je bil eksperimentalni rezultat, zasnovan je bil za informiranje in preizkusno uporabo v angleščini. Spodbujati 

je treba izpeljave v drugih jezikih, kot tudi dodatno razvojno delo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Naslov: IO3 Dezinformacijske študije primerov za uporabo v učnih kontekstih 

Nabor študij primerov za kontekst usposabljanja s podrobnimi opisi in navodili za neposredno / takojšnjo uporabo 

pri pouku 

  

Vmesni rezultati: 
R1 Predloge študij primerov na podlagi sestavnih blokov 

R2 Študije primerov, ki jih je razvil vsak partner (x1) 

R3 Celotni didaktični paketi skupaj z učnimi metodami, učnimi izidi in dejavnostmi, povezanimi s stebri. 

  

Tipologija intelektualnega rezultata 
Didaktični paket. Študije primerov, metodologija poučevanja, interaktivno poučevanje, učne dejavnosti. 

  

Oznake in ključne besede 
Učna vsebina in orodje, razvoj kompetenc, kritično razmišljanje in informacijska pismenost. Vodena uporaba. 

Prilagodljiv, razširljiv in ponovljiv 

  

Naloge: 

> Izvedite postopek posvetovanja o strukturi študij primerov in splošnih temah / področjih 

> Izdelajte predlogo za razvoj študije primerov v odprtem in skupnem spletnem formatu 

> Raziskave o razpoložljivih in ustreznih virih, ki se uporabljajo kot osnova študije primera 

> Razvijte celotne didaktične pakete za vsako študijo primera  

> Osnutek oblikovanih študij primerov v angleščini razdelite partnerjem v odobritev 

> Viri in prilagoditve metod ter popoln prevod študij primerov in spremljajoče gradivo 

Metodologija: 

Dobra priložnost za delo s študijami primerov bi bila, ko učitelji / vzgojitelji dodelijo raziskovalne projekte. Študije 

primerov so bile zasnovane na način, ki vključuje aktivno sodelovanje učencev - aktivno iskanje verifikacije / 

potrjevanja informacij. Za učence so lahko odlično orodje za vadbo in učenje, da dobijo jasno predstavo o 

strukturiranju svojih raziskav in izbiri virov informacij tik pred začetkom dela pri nalogi. Skrbno zasnovane študije 

primerov so lahko dragocen vpogled v to, kako prepoznati dezinformacije (pozornost na besedilo, medij, vire itd.), 

Da se razvije okvir za prepoznavanje, ki temelji na zdravem razumu (ne na strokovnem). 

 a.      Elementi in struktura 

Vsi partnerji prispevajo predloge, ki so nato povzeti v obliki skupne predloge. Spletno sodelovanje se je 

izkazalo kot koristno za sledenje napredka in hitra svetovanja. 

b.      Izbira tem, usklajevanje in odobritev 

Teme študij primerov je treba obravnavati z vsemi partnerji in prejeti soglasje. Seznam tem se lahko loti 

z viharjenjem možganov in nato se teme dodelijo posameznim partnerjem. Teme bi morale biti različne - 

zajeti čimveč zanimivih področij. Posvetovanje je ključni korak, saj sta za začetek uporabe pomembna 

ustreznost in razpoložljivost virov v ustreznem jeziku. Sestavni bloki se pojavljajo kot pozitiven pristop k 

strukturiranju in osredotočanju študij primerov - sestavni blok je neodvisen element vsake študije primera 

in se osredotoča na eno samo stališče (kot pri nasprotujočih si mnenjih). To vrsto nasprotovanja nato 

razvijejo in podpirajo metode in viri. 



c.      Splošne smernice za vsak element 

Navodila, časovnica, priporočila glede velikosti skupin, zbiranje učnih metod, struktura učnih rezultatov, 

zbiranje virov, referenčni materiali, dejstva itd. 

 d.      Oblikovanje študij primerov (vsebine) 

Soustvarjanje je priporočena metoda za razvoj vsebine. Vsebina se nanaša na osnovne vire (raznolikost 

vsebine, medije in vrsto nosilca), metode poučevanja, povezane z učnimi rezultati, učnimi dejavnostmi, 

digitalnimi orodji. Ta razvojni proces zahteva različne kompetence in veščine in ga je najbolje izvesti v 

skupini z jasnimi pristojnostmi. Ves čas postopka je treba vzdrževati sklice na kognitivne stebre. Študije 

primerov morajo ostati osredotočene na stebre, sicer izgubijo svojo primarno funkcijo. 

e.      Partnerska/strokovna recenzija 

Osnutke različic, ki jih v EN ustvari vsak partner, bodo predmet pregleda vseh partnerjev. Upoštevajte, da 

bi morali vse študije primerov uporabiti izobraževalci v vseh sodelujočih državah, zato je potrebna visoka 

stopnja usklajenosti in dogovora. Na tej točki bo proučena odločitev o možnih stranskih scenarijih. 

 f.       Vizualna identiteta in podporni materiali 

Partner mora biti zadolžen za oblikovanje vizualne identitete študij primerov, risanja figur, tabel, 

postavitve predstavitev itd. 

g.      Lokalizacija 

Proces lokalizacije pomeni uporabo "glavne" študije primerov, kot je bila ustvarjena v EN, in celovite 

raziskave ujemajočih se ali podobnih virov v ciljnem jeziku. Kadar to ni mogoče, sta možni dve varianti: 

(1) Nadomestite vire z nečim „dovolj blizu“, čeprav ne povsem enako, ali (2) uporabite popolnoma 

drugačen nabor virov, v tem primeru morajo biti učne metode in učne dejavnosti tudi prilagojene. 

Partnerji so se odločili, da se je treba izogibati prevajanju virov, saj se s tem izgubijo izvorni kognitivni 

vodniki in izgubijo pristni pomen. 

h      Prevodi 

Celoten prevod študij primerov, navodil in katerega koli drugega spremljajočega gradiva (celoten paket), 

je treba prevesti v vse partnerske jezike. Vodilno različico EN bi moral lektorirati naravni govorec (če je 

na voljo v partnerstvu - ali zunaj njega). 

i.      Končna sestava kompleta 

Končni kompleti za vsako študijo primera bodo sestavljeni in pripravljeni za spletno in offline dostavo / 

uporabo. Ta naloga vključuje strukturirane prenose in obsežno spletno zbirko. 

  

 

 

 

 



Pomembne interakcije in integracije z drugimi intelektualnimi rezultati: 

●     IO1 Okvir: Študije primerov so osnovane na štirih stebrih kognitivnih znanosti, okoli katerih je projekt 

osredotočen, in se nanašajo na  novo razviti okvir IO1. IO1 vpliva na IO3. 

●     IO8 Ankete: Študije primerov so bile obveščene z vmesnimi in tekočimi rezultati raziskave IO8 glede 

prakse učiteljev in učencev. IO8 vpliva na IO3. 

●      IO6 Načrt: Metodologijo, okvir in rezultate je treba opisati kot poglavje v načrtu (IO6). IO3 vpliva na 

IO5. 

Ustreznost jezika in prevoda 

Za praktične razloge je treba uporabiti skupni jezik (lingua franca), da se zagotovijo ustrezne faze razprav, 

posvetovanj in razprav. Nacionalni jeziki so zelo pomembni - različice v skupnih jezikih se ne smejo uporabljati pri 

razredih, kjer učenci govorijo drug jezik. To je pomembno za zagotovitev, da kognitivni vodniki, ki so odvisni od 

jezika, ohranijo svojo vlogo. Zanašanje na nacionalni jezik je utemeljeno tako s komunikacijskim / jezikovnim kot 

s socio-kulturnim vidikom. 

  

  

Naslov: IO4 Orodje za ustvarjanje dezinformacij  

Z vključevanje ljudi v miselnost avtorjev  lažnih novic / propagatorjev informacij in z zagotavljanjem napotkov, 

kako biti učinkoviti in učinkoviti manipulatorji, lahko dosežemo globlje zavedanje in razumevanje, kar vodi do 

hitrejšega in natančnejšega prepoznavanja in identifikacije dezinformacij. 

Vmesni rezultati: 

R1 Teoretična raziskava (zbiranje orodij se lahko uporablja za izdelavo dezinformacij) 

R2 Okvir (prvi osnutek) 

R3 Preizkušen okvir 

R4 Knjiga z navodili 

R5 Dokončani prevodi 

 

Tipologija intelektualnega rezultata 
Didaktičnega komplet. Navodila za uporabo. Zbirka avtorskih orodij. Matrika poučevanja in usposabljanja. 

  

Oznake in ključne besede 
Učna vsebina in orodje, razvoj kompetenc, kritično razmišljanje in informacijska pismenost. Vodena uporaba. 

Osredotočenje na kognitivne stebre. Bodite previdni in odgovorni! 

  

Naloge: 
> Ustvarite okvirni oris za izdelavo kompleta za avtorske dezinformacij z didaktičnim namenom 

> Zbiranje in kategorizacija razpoložljivih in ustreznih orodij za ustvarjanje vsebin 

> Ustvarite pragmatičen in uporabniku prijazen sprednji del kompleta za izdelavo dezinformacij s poudarkom na 

povezavah do kognitivnih stebrov. 

> Preizkusite okvir z različnimi primeri iz različnih kontekstov 

> Ustvarite navodila in infografiko za lažjo uporabo v razredu 

> Prevedite komplet v partnerske jezike 



Metodologija 

Z vključevanjem ljudi v miselnost avtorjev / propagatorjev lažnih informacij in z zagotavljanjem napotkov, kako 

biti učinkoviti in učinkoviti manipulatorji, smo nameravali doseči stanje globljega zavedanja in razumevanja, ki 

vodi k hitrejšemu in natančnejšemu prepoznavanju in identifikaciji dezinformacij. Na vseh stopnjah je bila 

sinhronizacija z IO1 Okvirom tesno vzdrževana. 

a.      Analiza 

Proučite in strukturirajte razpoložljive vire, povezane s posebnim področjem izvajanja IO4. Medtem ko teoretični 

dokument za IO4 ni načrtovan, je to pomemben korak pred prehodom na pragmatične primere in izvedbeno 

matriko. 

b.      Elementi in struktura 

Okvir mora temeljiti na štirih stebrih (ki jih uporabljajo kot orodja za dezinformacijo / manipulacijo in tudi na 

rezultatih IO1, npr. model Eggshell, vrste informacij, pomembne za izobraževanje itd.), Lahko pa vključuje tudi 

zabavno primere za učence, npr. dajanje lažnih objav v družbenih medijih in preizkušanje njihovega vpliva). 

Osnutek okvira je moral vsebovati seznam orodij (in metod, saj orodja morda niso na voljo v vseh jezikih) za 

pošiljanje lažnih novic. Na ta seznam so vplivali vsi partnerji. 

c.      Izbira orodij, usklajevanje in odobritev 

O vseh orodjih so razpravljali vsi udeleženi partnerji in / ali bili ustvarjeni z viharjenjem možganov. Na podlagi 

povratnih informacij partnerjev so bila orodja prilagojena, da se je dokončala prva različica okvira. Vsak partner 

je bil nato pozvan, naj preizkusi okvir z metodo, ki jo je določil vodja IO. Orodja so morala biti raznolika, spletna, 

izključno brezplačna, na različnih ravneh IT znanja, da jih je lahko uporabilo čimveč uporabnikov. 

 d.      Oblikovanje 

Izdelajte spremljajočo grafiko / infografika za lažjo uporabo in delo z orodjem. 

e.      Prevajanje 

Za zagotovitev, da vse zainteresirane strani razlagajo terminologijo na enak način, so se vsi partnerji strinjali, da 

bodo dosledno uporabljali že dogovorjeno terminologijo iz IO1. 

Pomembne interakcije in integracije z drugimi izhodi: 

●     IO1 Okvir: Študije primerov bi morale temeljiti na štirih stebrih kognitivnih znanosti, okoli katerih je 

projekt osredotočen, in prevzeti velik prispevek iz novo razvitega okvira IO1. IO1 vpliva na IO4. 

●      IO2 Algoritem za odkrivanje vzorcev v dvojni obliki: Digitalni (temelji na IT) pilotni algoritem je bil 

razvit za odkrivanje / primerjavo / analizo informacij in analognih algoritmov ali protokolov, ki 

pomagajo identificirati / primerjati / analizirati informacije. Koristno je preizkusiti komplet za 

proizvodnjo dezinformacij. IO2 bi lahko preizkusil IO4. 

●      IO3 Dezinformacijske študije primerov za uporabo v učnih kontekstih: Nabor študij primerov za 

kontekst usposabljanja s podrobnimi opisi in navodili za neposredno / takojšnjo uporabo pri pouku. 

Študije primerov zasnovane na način, ki vključuje aktivno sodelovanje učencev - aktivno iskanje 

preverjanja / potrjevanja informacij. IO3 testira in potrda IO4. 

●    IO6  Načrt: Metodologija, okvir in rezultati bodo opisani kot poglavje v načrtu (IO6). IO4 vpliva na IO6. 



●    IO8  Ankete: Študije primerov bi morale biti obveščene z vmesnimi in tekočimi rezultati raziskave IO8 o 

praksah učiteljev in učencev. IO8 vpliva na IO4. 

Ustreznost jezika in prevajanja 

Ta intelektualni rezultat je bil namenjen uporabi v razredu (skupina ali posamezniki), saj vsebuje pomembna 

navodila in opozorila. Razpoložljivost v ustreznem nacionalnem jeziku je nujna. 

  

  

Naslov: IO5 Priročnik za branje in poučevanje na podlagi dejstev 

Načrtovan je bil kot priročnik, sestavljen iz kompletov, ki omogočajo različna spoznanja o tem, kako obdelujemo 

informacije in kateri dejavniki diktirajo naše odločitve. Vpogled v koncept in njegove praktične posledice 

predstavljen na pragmatičen način, usmerjen v učenje, ki ga je mogoče uporabiti pri pouku. Predstavljeni so trije 

ločeni odseki: sistemska vzročnost, motivirana kognicija, razumevanje okvirjev (okviri kot miselni koncepti + 

enakovrednost in okviri poudarkov). 

  

Vmesni rezultati: 
R1 Koncept in struktura 

R2 Osnutek 

R3 Končna izdaja 

R4 Prevodi 

 

Tipologija intelektualnega rezultata 
Didaktična podpora. Vodnik. Viri za izobraževalce. 

  

Oznake in ključne besede 
Učna vsebina in praktični primeri, razvoj kompetenc. Vodena uporaba. Osredotočenje na kognitivne stebre. 

  

Naloge: 
> Faza 1: znanstvena podlaga in metodološka navodila za izobraževalce 

> Faza 2: specializirani učni kompleti, vključno s primeri 

> Faza 3: povezovanje vseh produktov De Facto z neposredno uporabo v učiteljski praksi 

> Dokončanje dokumenta: oblikovanje in grafično oblikovanje, lektoriranje v angleščini 

> Prevajanje v vse partnerske jezike in spletna objava 

 

Metodologija 

Priročnik je zasnovan kot priročna kompilacija intelektualnih rezultatov in orodij, ponuja različne vpoglede v to, 

kako obdelujemo informacije in kateri dejavniki narekujejo naše odločitve. Delo je zahtevalo tesno in učinkovito 

sodelovanje s praktično vsemi vodji intelektualnih rezultatov. Priročnik je solidno pedagoško orodje in bo zbirka 

vseh orodij in metod, ki se uporabljajo v izobraževalni praksi in temeljijo na novih prispevkih De Facto projekta. 



 

Pri razvijanju načrta smo uporabili naslednje strukturne in vsebinske označevalce: 

a.      Orodja za učenje sistemske vzročnosti. Sistemska vzročnost (v nasprotju z neposrednim vzročno-

posledicnim učinkom) ni naravno zasnovan koncept učenja, saj ga možgani ne morejo opazovati (Lakoff). V 

resnici večina dezinformacij ni binarne narave (da / ne, bela / črna), temveč sistemske narave. Tako je 

razumevanje sistemske vzročnosti in njenih mehanizmov interakcije lahko močno orodje za boj proti 

dezinformacijam. Medtem ko možgani tega sami ne morejo »odkriti«, se tega lahko naučimo. To pomeni, 

da je možno usposabljanje načrtovati tako, da lahko učenci razlikujejo med neposredno in sistemsko 

vzročnostjo in ko opredelijo primer kot sistemski, bodo lahko preiskovali elemente sistemskih vzrokov ter 

njihovo interakcijo. 

  

b.      Orodja za učenje motivirane kognicije. Razumevanje pomena in narave motivacijske  kognicije 

(Hughes, Zaki, 2015) bo pripomoglo k oblikovanju preprostega za branje / uporabo modela, kako dojemamo, 

sprejemamo ali zavračamo na novo predstavljena dejstva. Predlagane strategije za poglobljeno obdelavo 

informacij se lahko izognejo pristranskosti. 

  

c.      Orodje za razumevanje  okvirov. Okviri enakovrednosti in poudarkov (Chong, Druckman). Primer 

študije Kahneman-a in Tversky-a (1984) kaže, kako je mogoče težave pri odločanju opisati ali uokviriti na 

več načinov, ki povzročajo različne želje, v nasprotju s kriterijem nespremenljive racionalne izbire. 

  

Ustreznost jezika in prevajanja 

Priročnik De Facto je namenjen učiteljem iz vseh držav. Čeprav nismo imeli sredstev, da bi ga prevedli v več 

jezikov, bi moral biti širši cilj, da bodo ta in podobni vodiči v prihodnosti na voljo v jeziku učitelja, ki išče 

smernice in pomoč pri dezinformacijah v praksi. 
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