Zdrava družbena omrežja za digitalno opolnomočenje (projekt HOME)
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Pomoč mladim pri uporabi družbenih omrežij –
DRUŽBENA OMREŽJA KOT NEKAJ ZDRAVEGA,
POZITIVNEGA IN SPODBUDNEGA!

Kaj bo po zaključku projekta Zdrava družbena omrežja?
Spletna stran projekta bo na voljo še 3 leta po zaključku projekta, s čimer
želimo, da čim več ljudi dostopa do naših inovativnih izobraževalnih virov,
ki so brezplačno dostopni na naši spletni strani. Delo na projektu se bo še
naprej razvijalo, partnerji v projektu bodo namreč poskrbeli za razširjanje
informacij o projektu, izvedbo delavnic v šolah in mladinskih organizacijah,
idr.
Pomembno je, da mladim pomagamo pri čim bolj varni digitalni
izkušnji, zato bomo opozarjali tudi na negativne vplive, ki jih lahko imajo
družbena omrežja na zdravje in počutje mladih.

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
 Prosto dostopni izobraževalni viri – PPT gradiva za izvedbo tečaja
 Mobilna aplikacija HOME
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Prosto dostopni izobraževalni viri
Gradiva so namenjena izvedbi v skupini. Tečaj lahko izvajajo
mladinski delavci, vzgojitelji, vsi tisti, ki sodelujejo v neprofitnih
mladinskih organizacijah in vseh drugih organizacijah, ki se
ukvarjajo z izobraževanjem in usposabljanjem. Namen gradiv je
mladim omogočiti znanje, da družbena omrežja uporabljajo na
pozitiven način in v njih uživajo ter postanejo odgovorni
digitalni državljani.
Gradiva so zasnovana za različne namene. Tečaj je mogoče izvesti
kot celovit učni načrt ali pa se njegovi deli lahko vključijo v
dopolnitev drugih tečajev. Vsa gradiva so prosto dostopna in
ponujajo: videoposnetke, študije primerov in aktivnosti o določeni
temi.

Tečaj je namenjen predvsem uporabi v skupinah/učilnicah, kot že
zgoraj omenjeno, pa ga podpira tudi spletna aplikacija za
samorefleksijo in študij.
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Kaj strokovnjaki menijo o rezultatih projekta HOME?
Strokovnjaki so ocenili rezultate projekta HOME in izpostavili zlasti:
▪ Mobilna aplikacija HOME je “moderna, sodobna in inovativna”,
z njeno pomočjo bomo mlade vključili v tehnologijo, z namenom,
da se učijo o tehnologiji.
▪ Prosto dostopni izobraževalni viri, ki so bili oblikovani za učitelje
in mladinske delavce so izjemno praktični ter lahko dostopni.
▪ Projekt Zdrava družbena omrežja predstavlja zelo dober primer
najboljše prakse o tem, kako spodbujati kritično razmišljanje
med mladimi.
▪ Mobilna aplikacija HOME je točno to, kar si mladi želijo –
zabavna in kreativna.
Več o mnenjih strokovnjakov o projektu HOME si lahko ogledate tukaj.

Mobilna aplikacija HOME

V februarju smo zaključili z oblikovanjem HOME mobilne aplikacije, ki temelji na prosto dostopnih
izobraževalnih virih (IO2). Lahko jo uporabite kot samostojno aplikacijo ali kot dodaten vir, ki bo dopolnjeval
gradiva za delo v skupini (IO2).
Mobilna aplikacija za naprave iPhone, iPad in Android, ki jo lahko prenesemo na telefon/tablični računalnik
je zasnovana tako, da znatno izboljša sposobnost mladih za kritično ocenjevanje digitalnih vsebin, ki
jih uporabljajo in sooblikujejo, in sicer na način, ki krepi njihovo vlogo in spodbuja aktivno državljanstvo.
Na voljo v treh jezikih: angleščina, španščina in slovenščina
Mobilna aplikacija vključuje: 7 različnih vsebin, 7 anket, 18 videoposnetkov, 4 kvize, 64 nasvetov za
bolj odgovorno in varno uporabo družbenih omrežij
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Zaključna konferenca projekta
omrežja (Bruselj, Belgija)

Zdrava

družbena

Zaključno konferenco projekta Zdrava družbena omrežja je
organiziral partner iz Belgije (EfVET), 27.marca 2019.
V okviru konference so partnerji poskušali raziskati, kako
spodbujati bolj zdravo uporabo družbenih omrežij med
mlajšimi generacijami.
Dogodek je vključeval predstavitve rezultatov projekta HOME,
v nadaljevanju je sledila razprava strokovnjakov, ki se je
osredotočala na pomen razvijanja veščin kritičnega mišljenja
za spodbujanje zdrave rabe družbenih omrežij.

Zaključna konferenca projekta Zdrava družbena omrežja
v Sloveniji (Šport center Prodnik, Ljubno)
Društvo za kulturo odnosov SPES je organiziralo zaključno
konferenco, ki je potekala v torek, 5.3.2019, od 17:00 do
19:00, v Šport centru Prodnik.
Namenjena je bila predstavitvi rezultatov projekta Zdrava
družbena omrežja.
Na dogodku je društvo skupaj z gosti izpostavilo ključne izzive in
probleme, s katerimi se mladi soočajo pri uporabi družbenih
omrežij, ter predstavilo uporabna gradiva, ki lahko prispevajo k
njihovi pozitivni digitalni izkušnji.
DNEVNI RED:
▪ Uvodni nagovor: Renata Jakob Roban (Društvo SPES)
▪ Gostujoči predavatelj: g. Marko Puschner (Safe.si)
▪ Gostujoči predavatelj: g. Bojan Kodelja (Neodvisen.si)
▪ Mladi gostje: Jaka Strmčnik, Tadej Klemenšek (dijaka
SZŠCE)
▪ Predstavitev projekta HOME, Martina Robnik (Društvo SPES)
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HOME zaključne konference
Mednarodni partnerji iz petih sodelujočih držav so organizirali 5
zaključnih konferenc. V okviru dogodkov so predstavili rezultate
projekta HOME.
 New Lodge Duncairn Community Health Partnership, Velika
Britanija
 Momentum Consulting, Irska
 Drustvo SPES, Slovenija
 INDEO, Španija
 EfVET, Belgija

Oglejte si kratek povzetek dogodkov tukaj.
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