Brezplačno usposabljanje
za izvajanje programa ODKLOP
Vabimo vas na brezplačno spletno usposabljanje za pedagoške delavce osnovnih šol,
ki jih zanima delo na preventivi za odgovorno in uravnoteženo uporabo
zaslonov in digitalnih vsebin. Gre za celostno oblikovan program, ki zajema šest
tematskih področij.
Cilj programa je, da preko pedagoških delavcev pridejo preventivne vsebine na
področju škodljivih posledic digitalnih tehnologij do čim večjega števila otrok in
mladostnikov.
Kaj pridobijo udeleženci usposabljanja:
Pedagoški delavci pridobijo teoretično
znanje o naštetih temah, predvsem pa
metode, kako na kritičen in zanimiv
način problematiko škodljivih učinkov
digitalnih tehnologij približati mladim.
Pedagoški delavci prejmejo PDF
brošuro Zasvojenost z digitalnimi
tehnologijami - kratek pregled, preko
navadne pošte pa prejmejo še tiskano
verzijo delovnega gradiva za
vodje programa, z naslovom
ODKLOP – Preventivni program za
odgovorno in uravnoteženo uporabo
zaslonov in digitalnih vsebin v osnovnih
šolah

Potek programa in tematski sklopi:
Program poteka v dveh delih:
o 1. del zajema samostojno delo v spletni učilnici od 13. - 21. 4. 2021(pregled
pripravljenih materialov, videov in vsebinskih zapisov). Skupno trajanje: 3 - 4 šolske
ure
o 2. del poteka v živo preko zoom predavanja in delavnice na dan 22. 4. 2021.
Skupno trajanje 2 x 2 šolski uri (vmes je odmor)
Tematski sklopi
programa:

1. Razvoj odgovornega vedenja. Teme: odgovorna in varna raba

spleta in digitalnih tehnologij. Veščine odgovornega ravnanja. Koliko
časa preživim za zaslonom in zakaj. Digitalni post.
2. Kritična pismenost. Teme: O resnicah in neresnicah na spletu:
naj bo vsak dan 1. april. Kaj nudi splet: informacije ali znanje?

3. Telo in digitalno. Teme: Koncepti lepote na spletu, pozitivna in
negativna telesna podoba, identiteta. Kako se na podobe, zaslone in
digitalni svet odzove naše telo. Filtrirane podobe sveta.
4. Čustva in digitalno. Teme: Čustva in sodelovanje v spletnih
omrežjih, 'emotikoni' in kaj z njimi, ali res razumemo čustva drugih,
aktivno poslušanje, strah pred zamujenimi priložnostmi, bonton na
spletu.
5. Odnosi v digitalnem svetu. Teme: Kako oblikujemo odnose,
kdo je v resnici na drugi strani zaslona, pritisk vrstnikov, kaj je
vrstniško nasilje in kakšne so njihove posledice.
6. Digitalni svet in poklici. Teme: Kateri poklici se odpirajo v
digitalnem svetu, katere veščine, ki sem jih pridobil v spletnih
skupnostih mi lahko kasneje koristijo, kako digitalne tehnologije
spreminjajo delo, kaj je timsko delo.

Zaradi optimalnega dela v programu je število mest omejeno na 20,
zato pohitite s prijavo! Prijave potekajo preko prijavnega
obrazca: https://www.1ka.si/a/335502
Za vsa vprašanja smo vam na voljo preko e-pošte: darija.zasrce@siol.net.

Program poteka v okviru projekta »Recimo NE odvisnosti«, ki ga sofinancira
Ministrstvo za zdravje, zato izvedba programa za vašo šolo ne predstavlja
nobenega stroška.

