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VÍTEJTE U DRUHÉHO ZPRAVODAJE
PROJEKTU “HYPER”!

Projekt HYPER je projekt financovaný z programu
ERASMUS+, jehož cílem je motivovat mladé lidi,
aby se chránili před online hrozbami, a
podporovat je v budování povědomí o hrozbě online
radikalizace. Nyní ve 12. měsíci je práce na projektu
HYPER v plném proudu. Konsorcium zkušených
partnerů z celé Evropy se sešlo na druhém
projektovém setkání 10. října 2019 v Nikósii, na
Kypru.

Simulační zdroje

Partneři vytvoří sadu 12 simulačních zdrojů, které
představí radikalizační proces v akci. Tato sada
zdrojů využívá audiovizuálních simulací, aby ukázala,
jak jsou nejoblíbenější kanály a programy digitálních
médií využívány těmi, kdo se snaží radikalizovat
zranitelnou mládež. Simulační videa výslovně ukazují,
jak se používají Twitter, Facebook, YouTube, počítačové
hry, internetové chatovací místnosti, e-mailové kampaně
atd. k náboru a radikalizaci mladých lidí.

Co následuje...

Nicosie, Chypre.

•
Projekt HYPER má v plánu vytvořit
Vrstevnický vzdělávací program na podporu
mladých peer lídrů, kteří se aktivně zapojí do řešení
radikalizačního procesu.
•
Budou vytvořeny programy dalšího
vzdělávání a školící programy, které zajistí, aby
řadoví pracovníci s mládeží mohli maximálně těžit z
nově vytvořených zdrojů a aby dobrovolníci, rodiče
a zákonní zástupci mládeže byli řádně vyškoleni
pro potřebnou podporu.
•
Ve Velké Británii se bude konat
mezinárodní vzdělávací akce pro řadové
pracovníky z každé partnerské země, kde se
sejdou na prvním programu dalšího vzdělávání.

HYPER

Na druhém projektovém setkání byly představeny
prototypní zdroje, které jsou kombinací animace a
videa. Pokrývali témata jako fake news, hry a
rekrutování. Konsorcium se shodlo, že zdroje splňují
potřeby cílových skupin a celková zpětná vazba byla
velmi pozitivní. Partneři se zavázali vyvinout do konce
ledna 2020 dalších 6 zdrojů. Poté co budou k dispozici,
budou tyto zdroje zveřejněny na platformě e-learningu:
https://hyper-project.eu/hyper-vidz/. Nezapomeňte tento KDO TVOŘÍ HYPER
web navštívit a prohlédnout si již vyvinuté zdroje
Konsorcium projektu HYPER se skládá ze 6
simulace.
partnerů z České republiky, Kypru, Francie,
Německa, Irska a Spojeného království.
Kromě simulačních zdrojů partneři také vyvinou celkem
►
CARDET (Cyprus)
12 svépomocných zdrojů, které se budou týkat každé z ►
REINTEGRA (Czech Republic)
►
E JUNIORS (France)
okolností nebo osobnostních rysů zdůrazněných
►
JUGENDFORDERVEREIN (Germany)
výzkumem ve Spojeném království jako těch, které
►
The Rural Hub (Ireland)
mohou jednotlivce učinit zranitelnějšími vůči hrozbě
►
LANCASTER & MORECAMBE COLLEGE (UK)
radikalizace. Patří mezi ně „pocit nespokojenosti a
Pokud byste se chtěli připojit k jedné z našich
nespravedlnosti“ a „pocit ohrožení“.
národních skupin zúčastněných stran, nebo pokud
jste řadoví pracovníci s mládeží nebo dobrovolníci
pro mládež a máte zájem dozvědět se více o
projektu HYPER, navštivte naše webové stránky:
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https://hyper-project.eu/

a přidejte se k nám na Facebook:

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

