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Nasz trzeci newsletter
W trzecim newsletterze projektu De Facto otrzymasz 
aktualne informacje o jego najnowszych rezultatach i 
podjętych działaniach. Kryzys związany z COVID-19 
wymagał pewnych zmian i dostosowania pierwotnego planu 
działania partnerów projektu, ale wszyscy zdołaliśmy 
dostosować się do nowych warunków pracy, aby jakość 
wyników pozostała na tak wysokim poziomie, jak pierwotnie 
zakładaliśmy.

Wyniki projektu
Projekt De Facto dobiega końca i jesteśmy dumni i 
zadowoleni z wyników tej dwuletniej podróży. W czasie 
trwania projektu zdobyliśmy wiedzę na temat i mogliśmy 
zajrzeć w głąb naturalnego, nieświadomego przetwarzania 
poznawczego nowych fragmentów (dez) informacji. Teraz 
lepiej rozumiemy, w jaki sposób celowe wprowadzanie w 
błąd i dezinformacja są wytwarzane i rozpowszechniane. W 
ramach projektu De Facto opracowaliśmy narzędzia, 
których celem jest wzmocnienie pozycji nauczycieli w ich 
staraniach o edukację uczniów, na temat tego, jak 
wykrywać fałszywe informacje i w rozwijaniu ich 
umiejętności krytycznego myślenia.

Najważniejsze wyniki projektu De Facto:

- Ramy oparte na nauce De Facto;
- Algorytm wykrywania w podwójnej formie: cyfrowej 
(aplikacja internetowa do gry De Facto Factification) i 
analogowej (gra planszowa De Facto);
- Studia przypadków dezinformacji do wykorzystania w 
kontekstach szkoleniowych (gry dezinformacyjne);
- Zestaw do produkcji dezinformacji;
- Poradnik De Facto dla nauczycieli;
- Schemat De Facto.

Partnerzy projektu De Facto nieustannie aktualizują i 
utrzymują łatwą w obsłudze i nawigacji stronę internetową 
https://defacto.space/, która zawiera wszystkie elementy 
projektu. Wszystkie wyniki i działania projektu dostępne są 
w 7 językach: bułgarskim, czeskim, holenderskim, 
angielskim, włoskim, polskim i słoweńskim.

CZŁONKOSTWO W SOMA

IW marcu 2020 roku zespół De Facto został członkiem Europejskiego 
Obserwatorium Mediów Cyfrowych ds. dezinformacji (Social Observatory 
for Disinformation and Social Media Analysis – SOMA). SOMA współpracuje 
z dedykowaną platformą, z której korzystają głównie największe firmy 
medialne i dziennikarze śledczy na całym świecie. 

Wierzymy, że kluczowym atutem, który możemy wnieść ze sobą do 
zespołu w SOMA, jest nasze unikalne podejście do dezinformacji: 
zajmowanie się nie tylko sprawdzaniem faktów i sprawdzaniem źródeł, ale 
także analizowanie możliwej motywacji, procesów poznawczych stojących 
za próbą manipulacji, oraz potencjalnego długoterminowego wpływu na 
nas, wykorzystując do tego systemy edukacji i szkoleń.

W pół drogi
W styczniu i lutym 2020 roku 
zorganizowaliśmy dwa szkolenia (C1 i C2). W 
szkoleniach na poziomie podstawowym, 
które odbyły się w Gandawie (Belgia) i 
Kromieryżu (Czechy), wzięło udział w sumie 
42 edukatorów. Podczas tych zajęć 
przedstawiliśmy i omówiliśmy teorię stojącą 
za De Facto oraz studia przypadków 
dezinformacji, opracowane, aby pomóc 
pedagogom w ich praktykach 
dydaktycznych.

W marcu w Sofii (Bułgaria) odbyło się 
szkolenie na poziomie zaawansowanym 
(C3), ale ograniczenia narzucone przez 
rządy niektórych krajów partnerskich 
uniemożliwiły uczestnikom z tych krajów 
podróżowanie, w związku, z czym wzięli w 
nim udział tylko uczestnicy z Belgii, Bułgarii i 
Słowenii. Podczas tego szkolenia nauczyciele 
mogli wykorzystać bezpośrednie 
doświadczenie w opracowywaniu własnego 
studium przypadku.

Wszystkie szkolenia miały formę 
warsztatów, stawiając edukatorów w roli 
aktywnych uczestników, a nie tylko biernych 
słuchaczy.

Pandemia COVID-19 zmusiła nas do 
znalezienia nowego rozwiązania dla 
czwartego szkolenia De Facto (C4), które 
miało odbyć się pod koniec marca 2020 roku 
w Łodzi. Było to wyzwanie dla nas 
wszystkich, ponieważ nigdy nie zakładaliśmy 
możliwości całkowitego odwołania imprezy, 
co wymagało szybkiej adaptacji naszej 
pracy, przy wsparciu partnerów z Bułgarii. 

Obecnie partnerzy opracowali interaktywny 
kurs szkoleniowy online, wykorzystujący 
platformę edukacyjną NTCenter. Rozpoczyna 
się on 1 sierpnia 2020 roku, a uczestniczący 
w nim nauczyciele będą mogli wchodzić w 
interakcje i współpracować na odległość.

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


Andy Stoycheff
Andy Stoycheff jest jednym z założycieli NTCenter. Posiada 
tytuł MBA w dziedzinie zarządzania biznesem uzyskany na 
Uniwersytecie Heriot-Watt w Edynburgu oraz ukończył studia 
podyplomowe z pedagogiki na Uniwersytecie Sofijskim im. 
Św. Klemensa z Ochrydy.

Od 2003 roku zajmuje się projektami badawczymi i 
projektami związanymi z opracowywaniem i stosowaniem 
innowacji w dziedzinie edukacji i szkoleń.

Wykłada przedsiębiorczość i planowanie strategiczne w 
Adam Smith College of Management w Sofii. Jest tam 
dyrektorem, a wcześniej pracował, jako analityk biznesowy, 
młodszy konsultant, starszy konsultant i lider zespołu w 
firmach konsultingowych w zakresie zarządzania.

Od 2015 roku rozwija metody i podejścia do uczenia się 
oparte na neuronauce, kognitywistyce i kognitywnej 
lingwistyce, skupiając się w tym na zjawiskach celowego 
wprowadzania w błąd i dezinformacji.
 

National Training 
Center
NTCenter to prywatna firma zajmująca 
się kształceniem i szkoleniem dorosłych, 
założona w 1999 r., której celem jest 
wspieranie, rozwijanie i promowanie 
innowacyjnych praktyk edukacyjnych i 
szkoleniowych poprzez projekty 
badawcze w zakresie kształcenia 
zawodowego i kształcenia dorosłych. 
Obejmuje to rozwijanie i wspieranie 
międzynarodowych partnerstw i 
projektów badawczych, koordynowanie 
partnerstwa z innymi organizacjami 
edukacyjnymi i sektorem prywatnym.

Główne obszary wiedzy w zakresie 
badań i rozwoju to: metodologie 
szkoleniowe w zakresie kształcenia i 
szkolenia dorosłych, systemy oceny 
oparte na kompetencjach, odniesienia 
do ERK i ECVET, opracowywanie 
programów nauczania, tworzenie 
materiałów dydaktycznych, tworzenie 
gier i studiów przypadków związanych z 
biznesem, projektowanie/tworzenie/
dostosowywanie treści szkoleniowych 
dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi (SEN), strategie nauczania 
oparte na kognitywistyce, celowe 
wprowadzanie w błąd i dezinformacja w 
kontekście edukacji i szkoleń.

W 2004 roku NTCenter otrzymało 
licencję na prowadzenie Adam Smith 
College of Management i do połowy 
2017 roku był to kluczowy element jego 
działalności, który pomógł zbudować 
bardzo silny profil w projektowaniu 
programów szkoleniowych, tworzeniu 
treści szkoleniowych i 
eksperymentowaniu z nowo 
opracowanymi metodologiami w 
zakresie szkoleń dorosłych i szkoleń 
zawodowych. Ze względu na nowe 
wymogi prawne Adam Smith College of 
Management stał się odrębnym 
podmiotem prawnym i obecnie 
funkcjonuje niezależnie.

NTCenter jest członkiem założycielem 
organizacji non-profit Education Network 
Association i wspiera kluczową 
działalność organizacji pozarządowej 
polegającą na zapewnianiu 
międzynarodowych akredytowanych 
certyfikatów ICT.
NTCenter jest koordynatorem projektu 
De Facto. Więcej informacji na  
https://www.ntcenter.bg/en/expertise/

Co dalej?
Obowiązkowy dystans społeczny w dobie pandemii COVID-
19 postawił nowe wyzwanie przed partnerami projektu:

Jak zorganizować zaplanowane wcześniej liczne 
bezpośrednie spotkania upowszechniające wyniki naszej 
pracy, w celu promowania wykorzystania ich wśród różnych 
grup docelowych i interesariuszy projektu De Facto?

Oczywistym rozwiązaniem było zastąpienie bezpośrednich 
spotkań webinarami online na żywo. Pierwsze webinaria 
zostały przeprowadzone pod koniec czerwca 2020 roku przez 
polskiego partnera projektu AHE. W lipcu i sierpniu 
webinaria zostaną zorganizowane przez partnerów z 
Bułgarii, Belgii, Włoch i Wielkiej Brytanii.

Mimo to odbędą się dwa bezpośrednie spotkania 
upowszechniające rezultaty naszej pracy - w Czechach i 
Słowenii.

Śledź aktualności w naszej witrynie internetowej, aby 
uzyskać więcej informacji o zaplanowanych wydarzeniach 
https://defacto.space/news/
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