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VÍTEJTE U PRVNÍHO ZPRAVODAJE
PROJEKTU “HYPER”
Projekt HYPER je novým a inovativním projektem,
který je financovaný z programu ERAMUS+.
Sdružuje šest zkušených partnerských
organizací z celé Evropy - od poskytovatelů
odborného vzdělávání, přes akademickou
sféru až po neziskové organizace. První projektové
setkání se konalo v Irsku, ve Virginii, ve dnech 7.
a 8. března. Na tomto setkání se partneři projektu
vzájemně seznámili a vytvořili pracovní plány na
dalších 6 měsíců projektu. Příští projektové setkání
se uskuteční v Nikósii, na Kypru. Na tomto mítinku
už budou představena první videa vznikající v rámci
projektu.

HLAVNÍ MYŠLENKA PROJEKTU

Extrémistické názory jsou na vzestupu a dochází k
nárůstu radikalizace lidí, mladých i starších. Mladí
lidé jsou však více náchylní k online radikalizaci.
Konečným cílem projektu HYPER je připravit tři velmi
kvalitní výstupy, které budou užitečné jak mladým lidem, Mladí lidé žijí svůj život online přes Facebook,
tak pracovníkům s mládeží. První výstup bude sestávat Instagram, Snapchat a další platformy. Tato sociální
z 12 „simulačních“ videí a navazujících výukových lekcí, média jsou novou živnou půdou pro radikalizaci.
Nebezpečí pro mladé lidi tkví v tom, že internetové
které ukazují proces radikalizace prostřednictvím
prostředí nepodléhá fakticky téměř žádné cenzuře
sociálních médií, jako je Facebook nebo Snapchat.
a názorovým omezením. Na tento problém je třeba
Tato videa budou sloužit jako preventivní prostředek
reagovat. A proto je zde projekt HYPER.
umožňující mladým lidem rozpoznat hrozby a proces
radikalizace.

ČEHO CHCEME DOSÁHNOUT?

HYPER

Druhým výstupem bude vzdělávací program, který
bude stavět na prvním výstupu. Pomůže mladým lídrům
používat vytvořená simulační videa a výukové lekce
ke zdůraznění potenciálních hrozeb radikalizace, které
existují v on-line prostředích. Projekt podpoří mladé
lídry v pochopení toho, jaký vliv má digitální prostředí
na mladé lidi, na jejich vrstevníky a přátele. To bude mít
dlouhodobý pozitivní dopad na bezpečnost a ochranu
před radikalizací, na sociální soudržnost a přijatelné
chování v on-line prostředí.
Třetím výstupem bude školící program, který bude k
dispozici také v online verzi. O konkrétním obsahu
tohoto výstupu bude rozhodnuto, jakmile partneři
projektu dokončí výzkum v oblasti vzdělávacích potřeb.
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KDO TVOŘÍ HYPER
Konsorcium projektu HYPER se skládá z 6 partnerských organizací - z České republiky, Kypru,
Francie, Německa, Irska a Spojeného Království.
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CARDET (Cyprus)
REINTEGRA (Czech Republic)
E JUNIORS (France)
JUGENDFORDERVEREIN (Germany)
The Rural Hub (Ireland)
LANCASTER & MORECAMBE COLLEGE (UK)

Navštívit naši stránku

https://hyper-project.eu/

Připojte se k našemu Facebooku

https://www.facebook.com/HYPERProject19/

