Zdrava družbena omrežja za digitalno opolnomočenje (projekt HOME)

E-časopis #3

Pomoč mladim pri uporabi družbenih omrežij –
DRUŽBENA OMREŽJA KOT NEKAJ ZDRAVEGA,
POZITIVNEGA IN SPODBUDNEGA!

Pilotni preizkus odprtih virov izobraževanja
Podatke, pridobljene v okviru fokusnih skupin smo zbrali in analizirali
ter nato oblikovali gradiva (odprte vire izobraževanja – IO2), ki smo jih
kasneje tudi preizkusili. Vsi partnerji so se zavedali, da pri pilotnem
preizkusu lahko obstajajo različne možnosti v smislu izvedbe
usposabljanja, zato je partner iz Velike Britanije (NLDCHP) gradiva
nekoliko prilagodil, da bi ustrezal demografskim značilnostim in učnim
stilom njihove ciljne skupine.
 Usposabljanje mladinskih delavcev: program je obsegal 8 srečanj,
v okviru katerih so se mladinski delavci seznanili s cilji projekta HOME
ter pridobili znanja o družbenih medijih in njihovi “zdravi” uporabi.
 Izvedba programa: po končanem usposabljanju in ustrezni
prilagoditvi gradiv so mladinski delavci/pedagogi program izvedli na
različnih šolah v Severnem Belfastu. Udeleženci so bili stari med 13 14 let in 17 - 18 let.

Spletna stran projekta HOME
V zadnjem času spletna stran projekta HOME vzbuja veliko zanimanja. Vizualno
privlačna in uporabnikom prijazna spletna stran namreč vključuje veliko uporabnih
gradiv, ki so povsem brezplačni:
 Analiza potreb po usposabljanju – poročilo projekta HOME
 Odprti viri izobraževanja – PPT gradiva za izvedbo tečaja

www.healthysocialmedia.eu

ANALIZA POTREB PO USPOSABLJANJU
Poročilo projekta HOME
Namen študije je opredeliti dejavnike, povezane z zdravjem, ter
morebitne negativne izkušnje in rezultate, povezane s prekomerno
uporabo družbenih medijev pri adolescentih v različnih delih Evrope.
Danes je ključni izziv učenje. In sicer, kako se prilagoditi temu novemu
okolju, da bi se naučili uravnotežiti dejavnosti na spletu in zunaj spleta
ter da bi lahko dobili kar najboljše iz digitalnega sveta, v katerem
dandanes živimo. V našem raziskovalnem projektu »Zdrava družbena
omrežja« smo preučili morebitne škodljive učinke družbenih medijev, ki
vplivajo na osebno, socialno in na poklicno življenje uporabnikov.
Preverite našo spletno stran za prenos poročila Analiza potreb.
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ODPRTI VIRI IZOBRAŽEVANJA
Danes je ključni izziv učenje. In sicer, kako se prilagoditi temu novemu
okolju, da bi se naučili uravnotežiti dejavnosti na spletu in zunaj spleta ter
da bi lahko dobili kar najboljše od digitalnega sveta, v katerem dandanes
živimo. S tem izzivom v mislih, je projekt »Zdrava družbena omrežja« razvil
obsežen nabor odprtih virov izobraževanja za povečanje ozaveščenosti o
digitalni dinamiki in odnosih. S temi viri želimo nuditi pomoč in podporo
mladim pri razvijanju in ohranjanju zdravih praks družbenih medijev ter
predstaviti načine, kako postati odgovorni digitalni državljani.
Program tečaja za projekt HOME je razdeljen na osem različnih modulov,
izmed katerih se vsak osredotoča na različne vidike uporabe in posledic
družbenih medijev:
Opredelitev družbenih medijev, Samopodoba, identiteta in družbena
razmerja, Digitalni odtis in ugled, Digitalna drama in reševanje konfliktov,
Zasebnost, zaščita in varnost, Lažne novice in skrajni pogledi, Informacijska
pismenost in kritično razmišljanje, Odgovorno digitalno državljanstvo.
Prenesite gradiva za izvedbo tečaja.

Mobilna aplikacija projekta HOME

Trenutno zaključujemo tudi HOME mobilno aplikacijo, ki bo temeljila na odprtih virih izobraževanja
(IO2). Lahko jo boste uporabili kot samostojno aplikacijo ali kot dodaten vir, ki bo dopolnjeval gradiva
za delo v skupini (IO2).
Ta mobilna aplikacija za iPhone, iPad in Android naprave bo zasnovana posebej za mlade in bo
spodbujala zdravo uporabo družbenih medijev ter razvoj kritičnih sposobnosti razmišljanja. Znatno bo
izboljšala sposobnost mladih za kritično ocenjevanje digitalnih vsebin, ki jih uporabljajo in sooblikujejo,
in sicer na način, ki krepi njihovo vlogo in spodbuja aktivno državljanstvo. Mobilna aplikacija bo na voljo
v decembru 2018.
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Prednosti projekta HOME
Projekt »Zdrava družbena omrežja« je bil pozorno strukturiran za
opolnomočenje mladih za kritično ocenjevanje družbenih omrežij in
odgovornejše ravnanje na spletu, na način, ki varuje njihovo dobro
počutje in aktivno prispeva k razvoju drugih in družbe na splošno.
Z udeležbo v našem projektu bodo mladinski delavci, pedagogi in
mladi deležni naslednjih koristi:
 boljšega razumevanja negativnih vidikov uporabe
družbenih omrežij, ki lahko pomenijo tveganje za duševno
in telesno zdravje, stališča in prepričanja (radikalizacija)
mladih;
 seznanitve z novimi načini stopanja v stik s težko
dostopnimi mladimi, ki pogosto izhajajo iz prikrajšanih
okolij;
 dostopa do najboljših praktičnih orodij in strategij
poučevanja, ki omogočajo učenje o učinkih in vplivih
družbenih omrežij z namenom razvoja odgovornega in
aktivnega državljanstva;
 večje samozavesti glede njihove sposobnosti za zdravo in
primerno uporabo družbenih omrežij;
 več visoko razvitih veščin kritičnega razmišljanja, ki mladim
omogočajo kritično oceniti njihov položaj med udeležbo v
družbenih, kulturnih in političnih aspektih družbe;
 večjega zavedanja o potencialnem vplivu družbenih omrežij
kot dvoreznega meča. Družbena omrežja namreč lahko
zmanjšujejo zaupanje, škodujejo medosebnim odnosom,
ustvarjajo spletni vrstniški pritisk in zlorabo ter spreminjajo
vrednote in prepričanja.
Novice:

 Mladinski delavec izziva ljudi, da se udeležijo “Scroll free September”, Premier.Org.UK
 18% otrok vsak dan govori s tujci na spletu – Poročilo, RTE.IE
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