Projekt
„Dva svety – realita alebo
virtualita“
„Vďaka programu e-Školy pre budúcnosť
Nadácie Orange.“ OUI v Želovciach získalo
grant v hodnote 1500€.
Realizácia projektu od 22. novembra 2016 do 17.júna 2017
Zhrnutie projektu:
Internet je súčasťou našich každodenných životov, či už s ním prichádzame do kontaktu
v práci, alebo v pohodlí domova. Musíme si však uvedomiť, že on-line prostredie svojimi
technológiami láka aj dospievajúcich žiakov, pre ktorých je virtuálne prostredie častokrát ich
druhým domovom. Preto je potrebné zamyslieť sa nad otázkou prevencie pred týmito rizikami.
Besedami, prednáškami chceme eliminovať nástrahy internetovej šikany. I keď sa časť
finančného toku uskutočňuje tiež virtuálne, je potrebné to zvládať bezpečne a nevystavovať sa
možnému riziku krádeže a „vlámania“ sa do finančného účtu majiteľa. Žiaci prvého, druhého
a tretieho ročníka spolu s pedagógmi sa zúčastnia v Zaježovej besedy ohľadom virtuálneho
sveta a jej nástrah kde budú porovnávať svet a bežný život bez mobilu a internetu zo svetom
virtuálnym. Aj keď je internet v súčasnosti neodmysliteľnou súčasťou života nás detí, treba dbať
na to, aby žiaci vyrastali v reálnom svete. Predsa, „živí „ kamaráti z detstva pri nás častokrát
stoja celý život, dokonca aj vtedy, keď internetový signál zlyháva...:)
Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie exkurzie, lektorov, občerstvenie účastníkov
workshopu, tlač materiálov a kancelárske potreby.
Osoba zodpovedná za projekt : Bc. Jana Koreňová

Myšlienkou realizačného tímu projektu
„Dva svety – realita alebo virtualita“ :
- je prežiť pár dní v komunite v Zaježovej bez internetu a mobilných telefónov a zároveň
nenásilne naučiť žiakov ako sa vyhnúť nebezpečným nástrahám kyberšikany na internete.
Ako byť kyberneticky inteligentný. Ako prevziať kontrolu nad svojim súkromím. Ako
jednoducho a bezpečne komunikovať so svojimi priateľmi. Ochrániť si svoje heslá.
Poznať všetky on-line riziká.
Vyzdvihnúť skutočné hodnoty poznania, priateľstva či ľudského kontaktu.
Žiaci v projekte budú hľadať odpovede na otázky :
- Čo v realite vnímame
- Čo všetko z tejto reality sa nám vo virtualite stratí a skreslí
- Čomu môžeš veriť a čomu nie
Odpovede budú žiaci nachádzať prostredníctvom pozorovania očividných javov počas
prierezovej exkurzie v Zaježovej. Cieľom projektu je vybudovať u detí citlivosť, ostražitosť
a opatrnosť voči virtualite, posilniť ich schopnosť kriticky myslieť.
Existuje veľa pozitív dnešných digitálnych technológií a nových médií, ale zároveň aj
mnoho nebezpečenstiev – kyberšikana. Chatovanie v rôznych miestnostiach a s mnohými
službami na internete je síce zábavné, ale môže byť aj nebezpečné práve kvôli svojej anonymite.
Učebné osnovy pre žiakov OUI s mentálnym postihnutím neobsahujú prierezovú tému
informatika alebo mediálna výchova, žiaci tiež však pracujú s médiami. Jednou z možností ako
zlepšiť informovanosť žiakov a zlepšiť pozornosť nebezpečenstva kyberšikany na internete
je dostať do povedomia bezpečné surfovanie na internete cez vyučovacie predmety etickej,
občianskej náuky a ako ostať finančne zdravý či bezpečne využívať služby finančných
inštitúcií napomôže predmet ekonomika a organizácia. Formou prednášok zabezpečiť
bezpečné surfovanie na internete. Cieľom je nielen zlepšenie komunikačných schopností žiakov
a zvýšenie záujmu o učenie predmetov v rôznych učebných odborov, ale aj metódou zážitkového
učenia poznávacieho zájazdu v Zaježovej rozvíjať emocionálnu stránku žiakov, kreatívneho
myslenia a trvalejšieho zapamätania si učiva. Vychádzame z reálnych konaní mladej
generácie.
Žiaci sa častokrát stresujú keď mobilné telefóny majú nedostatočný signál, nefunguje
internet čo môže byť až návykové, čo mladým ľuďom môže spôsobiť nielen „narobiť“ účty, ale
spôsobiť ich sociálnu izoláciu a zanedbávanie školských povinností. Tomuto sa chceme vyhnúť
a projektom vyzdvihnúť správne a bezpečné surfovanie na internete.
Je mnoho vecí, ktoré sa dajú robiť pri riešení nedostatku pozornosti, alebo záujmu. Jednou
z možností je aj prierezová exkurzia poznávacieho zájazdu v Zaježovej. Žiaci budú monitorovať,
nahrávať svoje prežité zážitky a neskôr sprostredkovávať svojim mladším spolužiakom.

